
 
 

 

 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
 
 
 
Møtedato: 26.04.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.30 
Møtested: Teams møte 
Fra – til saksnr.: 21/21 – 21/28  

 
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  
Rådgiver Bjørn Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker, regnskapsrevisor Inger Marie Moum-Karlsen og konstituert 
fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten 
 
Møtende fra administrasjonen:  
Kommunaldirektør Georg Smedhus (til sak 21/21 – 21/26) og økonomisjef Ståle Ruud (til sak 
21/23) 
 
Andre: 
Ordfører, Saxe Frøshaug (til sak 21/24 og 21/26) 
 
  



 
 

 

Saksliste 
 
   

PS 21/21 Godkjenning og innkalling av saksliste  

PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/23 Indre Østfold kommune - Uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
for 2020 
 

 

PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle ved 
oppdatering av delegeringsreglement 
 

 

PS 21/25 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet  

PS 21/26 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020  

PS 21/27 Referater og meldinger  

PS 21/28 Eventuelt  

 

 
PS 21/21 Godkjenning og innkalling av saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/22 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokollen 
 



 
 

PS 21/23 Indre Østfold kommune - Uttalelse til årsregnskap og 
årsberetning for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Indre Østfold 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2020 og om enkelte nøkkeltall og utvikling av 
disse. kommunedirektøren supplerte med tilleggsopplysninger. Revisjonen redegjorde for 
revisjonsberetningen.  Utvalget stilte spørsmål som ble besvart i møte. Siste avsnitt i forslag til 
uttalelsen har kommet med to ganger, dette korrigeres ved oversendelsen til kommunestyret.  
Forslag til uttalelsen som vist i saken med den korrigering som er nevnt over, og innstilling ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Indre Østfold 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2020 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

 

 
PS 21/24 Informasjon fra rådmann angående kontrollutvalgets rolle 
ved oppdatering av delegeringsreglement 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Saken legges frem uten innstilling fra sekretariatet. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Utvalget redegjorde for behovet for avklaring og hva som ligger av forventninger at 
kontrollutvalgets skal ha «løpende kontroll med delegeringsreglement». Utvalget var enige om 
at de ber ordfører å ta saken opp med kommunestyret.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Kontrollutvalget ber ordfører om å ta saken opp med kommunestyret. 

 
 
PS 21/25 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll og valg av 
kontrollområde «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», tas 
orientering. 



 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll og valg av 
kontrollområde «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner», tas til 
orientering. 

 

 
PS 21/26 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 
bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Kontrollutvalget diskuterte ulike sider ved statusrapporten og om timefordeling, ressursramme, 
budsjettrammer og konsekvenser. Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 
bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner.  

 

 
PS 21/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 26.04.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

 
PS 21/28 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 26.04.2021: 

Håndteringen av vaksineprogrammet ble diskutert og kommunedirektør orienterte om at 
vaksineplan og prioriteringer følges. Ulike risikosider ved Covid-19 situasjonen vil vurderes i 
kommende overordnede risiko- og vesentlighetsvurderingen for FR-planen 2022- 2023. 
Kommunens krise- og beredskapshåndtering vil også være tema i vurderingen om neste FR-
plan. 


