
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 14.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 12:30 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/29 – 21/37  

 
Frammøteliste 
 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Petter Schou, leder X 
 

Knut J. Herland , nestleder X  

Tor Melvold X 
 

Marit Femmen X  

Ulf Tore Kolstad X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5  
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, forvaltningsrevisorer Bjørnar Eriksen og Frank Willy Larsen  
 
Møtende fra administrasjonen:  
HR direktør Johnny Olsen og beredskapsleder Trude Paulsen 
 
Andre: 
Ingen  
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PS 21/29 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

Innkalling og sakslisten godkjennes. 

 
 
PS 21/30 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 



 
 

 
PS 21/31 Forvaltningsrevisjonsrapport "Krise- og beredskapsplaner" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner», samt 
Rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

a) benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

b) sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 
beredskapsplaner.  

c) oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 
ressursoversikter i DSB-CIM. 

d) utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet 
beredskapsplan. Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.  

e) utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres 
øvelser minimum annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ 
enhets- og avdelingsnivå.  

f) utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer 
minimumskompetanse for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og 
avdelingsnivå. 

g) sikre at evalueringer dokumenteres. 
h) organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen.  

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Revisjonen orienterte om rapportens konklusjoner, funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kontrollutvalget stilte en rekke spørsmål til revisjonen og til kommunens administrasjon, 
spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner», samt 
Rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Krise- og beredskapsplaner» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de åtte anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 



 
 

i) benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på seksjons-, enhets- og avdelingsnivå. 

j) sikre at overordnet beredskapsplan samordner og integrerer andre relevante 
beredskapsplaner.  

k) oppdatere og integrere beredskapsplanens tiltakskort, varslingslister og 
ressursoversikter i DSB-CIM. 

l) utarbeide en rutine for oppdatering, revisjon og øving av overordnet 
beredskapsplan. Oppfølging av rutinen skal dokumenteres.  

m) utarbeide plan for gjennomføring av øvelser som sikrer at det gjennomføres 
øvelser minimum annen hvert år både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ 
enhets- og avdelingsnivå.  

n) utarbeide egne opplærings- og kompetanseplaner som definerer 
minimumskompetanse for alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering både på overordnet nivå, samt på seksjons-/ enhets- og 
avdelingsnivå. 

o) sikre at evalueringer dokumenteres. 
p) organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen.  

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 

 
PS 21/32 Forvaltningsrevisjonsrapport "Ansattes medvirkning" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som legges frem til behandling for 
kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter 
og verneområder.  

 

 sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til 
enhver tid fungerer som verneombud.  

 

 igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 
bedres.  

 

 sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 

 gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens 
virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse 
analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i kommunen.  

 



 
 

 iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen 
mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden.  

 

 utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak.  
 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Revisjonen orienterte om rapportens konklusjoner, funn og om hvilke anbefalinger som er gitt. 
Kontrollutvalget stilte en rekke spørsmål til revisjonen og til kommunens administrasjon, 
spørsmålene ble besvart i møte. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til etterretning, 
og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ansattes medvirkning» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 7 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 sikre seg at det til enhver tid er valgt verneombud i alle kommunens virksomheter 
og verneområder.  

 

 sørge for at det kunngjøres ved oppslag på den enkelte arbeidsplass hvem som til 
enhver tid fungerer som verneombud.  

 

 igangsette tiltak for å sikre at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet 
bedres.  

 

 sikre at alle verneombud har gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS-arbeid.  
 

 gjennomføre vernerunder og utarbeide risikovurderinger i alle kommunens 
virksomheter så fort dette er praktisk mulig, og at det med bakgrunn i disse 
analysene utarbeides handlingsplaner for verne- og miljøarbeidet i kommunen.  

 

 iverksette tiltak for å sikre et konstruktivt og godt ytringsklima i samhandlingen 
mellom verneombud, tillitsvalgte og arbeidsgiversiden.  

 

 utarbeide tiltak i tråd med intensjonene i HTA. kap. 3 – 3.2.3 Seniorpolitiske tiltak.  
 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 



 
 

PS 21/33 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp de to påpekte observasjoner og 
rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Revisor orienterte om etterlevelseskontrollen og om hvilke revisjonshandlinger som er 
gjennomført. Kontrollutvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Merverdiavgift», til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å følge opp de to påpekte observasjoner og 
rapportere skriftlig tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2021.  

 

PS 21/34 Henvendelse angående dispensasjonssaker 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget var enige om at mottatt henvendelse gjelder enkelt vedtak og er en klagesak 
og oppfordrer henvender å bruke ordinære klageinstanser. 
Kontrollutvalget var enstemmig om at de ikke går ikke videre med denne henvendelse. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

Kontrollutvalget går ikke videre med henvendelsen. 

 
 
PS 21/35 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet følgende områder i sin workshop: 

 De fire siste prosjekter i planen 

 Koronapandemien – evaluering  - konsekvensene, psykisk helse, ungdom/barn, skole 

 Folkehelseprofil, dårlig i forhold til drikkevannsforsyning - sikkerhet 



 
 

 Tildeling av sosiale tjenester 

 Byggesak 

 Kommunikasjon 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak/innstilling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget drøftet saken og kom med innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen 

 
 
PS 21/36 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 14.06.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

 
PS 21/37 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 14.06.2021: 

Kontrollutvalget ønsket at det legges til rette for virksomhetsbesøk når korronasituasjonen 
tilsier at slike besøk er forsvarlig. 
 
For å bedre samordning mellom statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon skal sekretariatsleder og 
kontrollutvalgsleder fatte et brev til statsforvalteren om problematikken som oppleves at 
samme temaer blir gjenstand for kontroll. 
 

 


