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PS 21/49 Godkjenning av innkallingen og sakslisten 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 



PS 21/50 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Som innstillingen - enstemmig 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalgets leder og nestleder signerer protokoll 
 

PS 21/51 Oppfølging av kommunens praktisering av anleggsbidragsmodellen 
for Holtskogen 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens notat «Holtskogen næringsområde – anvendelse 
av anleggsbidragsmodellen», til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om at kontrollutvalget blir orientert når 
skatteetatens bindende uttalelse foreligger.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Administrasjonen og revisjonen orienterte utvalget kort om hvor saken står. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar administrasjonens notat «Holtskogen næringsområde – anvendelse 
av anleggsbidragsmodellen», til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om at kontrollutvalget blir orientert når 
skatteetatens bindende uttalelse foreligger.  

 

PS 21/52 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 

oppfølging av barn i fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
11 anbefalinger som fremkommer av rapporten.  
 
Herunder skal kommunen: 



1) fortsette arbeidet med å skriftliggjøre nødvendige prosedyrer 

2) iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god 

kvalitet 

3) prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles 

faglig plattform 

4) forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og 

eksterne virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 

5) systematisere arbeidet med risikovurderinger 

6) fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 

oppstår 

7) sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 

8) videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie 

eller nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 

9) systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen 

der hensynet til barnet ikke taler imot det 

10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 

11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 

 
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 29.11.2021: 

Revisor redegjorde for rapportens vurderinger, funn og anbefalinger. Administrasjonen 
supplerte med informasjon under møte.  Kontrollutvalget fulgte opp med 
oppfølgingsspørsmål både til revisjonen og til administrasjon.  Spørsmålene ble besvart i 
møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - Internkontroll og 
oppfølging av barn i fosterhjem» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
elve anbefalinger som fremkommer av rapporten.  
 
Herunder skal kommunen: 

1)  fortsette arbeidet med å skriftligjøre nødvendige prosedyrer 

2)  iverksette prosedyre for opplæring, slik at nyansatte sikres lik opplæring av god  

     kvalitet 

3)  prioritere virksomhetens kompetansehevingsprogram slik at det sikres en felles 

     faglig plattform 

4)  forbedre virksomhetens system og praksis for å involvere barn, foreldre og eksterne 

     virksomheter i sitt forbedrings- og utviklingsarbeid 

5)  systematisere arbeidet med risikovurderinger 

6)  fortsette arbeidet med å skape en kultur for skrive avviksmelding hver gang avvik 



     oppstår 

7)  sette evalueringen av virksomhetens internkontroll i system 

8)  videreutvikle arbeidet med å kartlegge omsorgsressurser i barnets nære familie 

     eller nettverk, på en rutinemessig og dokumenterbar måte 

9)  systematisere arbeidet med å legge til rette for at foreldre kan få tilbake omsorgen 

     der hensynet til barnet ikke taler imot det 

10) etablere en rutine for oppnevnelse av tillitsperson for barn under omsorg 

11) sørge for at barnets medvirkning i valg av fosterhjem dokumenteres 

 
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 21/53 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre Østfold brann og redning IKS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS», 
samt styreleders uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning 
IKS» til etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre 
Østfold brann og redning IKS og ber de vurdere de seks anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder: 

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet 

etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold 

brann og redning IKS (ikke representantskapet). Punkt 1.1 bør dessuten 

oppdateres med liten b og r i selskapsnavnet.  

b. Representantskapet bør velge sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 

3.1). 

c. Selskapet bør vurdere om det er behov for å styrke dagberedskapen varig ved to 

brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

d. Selskapet bør ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger 

innenfor dimensjoneringsforskriftens krav. 

e. Selskapet bør sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan 

med finansiering.   

f. Selskapet bør regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom 

medarbeiderundersøkelser. 

 
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 29.11.2021: 

Revisor redegjorde for rapporten vurderinger, funn og anbefalinger. Administrasjonen 
supplerte med informasjon. Utvalget fulgte opp med oppfølgingsspørsmål til revisjonen som 
ble besvart i møte. Kontrollutvalget ønsket å endre punkt 2.1  
«Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS» til 
etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre Østfold brann og 
redning IKS og ber representantene til Indre Østfold kommune å følge opp rapportens seks 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder:» 

I vedtakets punkt 2.1 siste setning «Punkt 1.1 bør dessuten oppdateres med liten b og r i 

selskapsnavnet» i tas ut fra innstillingen til kommunestyret. I punkt 2.1 c, d og e skal bør 

erstattes med skal, videre skal punkt f erstattes med må i stedet for bør. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med disse endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning IKS», 

samt styreleders uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 

anbefalinger.  

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Indre Østfold brann og redning 

IKS» til etterretning. Kommunestyret sender rapporten til representantskapet i Indre 

Østfold brann og redning IKS. Kommunestyret ber representantene til Indre Østfold 

kommune å følge opp rapportens seks anbefalinger som fremkommer av rapporten. 

Herunder skal disse representantene foreslå for representantskapet følgende: 

a. IØBRs Selskapsavtale bør i punkt 1.5 omformuleres til at kommunenes myndighet 

    etter brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter delegeres til Indre Østfold 

    brann og redning IKS (ikke representantskapet).  

b. Representantskapet bør velge sin nestleder i henhold til Selskapsavtale (punkt 3.1). 

c. Selskapet skal vurdere om det er behov for å styrke dagberedskapen varig ved to 

    brannstasjoner (Spydeberg og Trøgstad).  

d. Selskapet skal ha oversikt over og rapportere på om selskapets innsatstid ligger 

    innenfor dimensjoneringsforskriftens krav. 

e. Selskapet skal sørge for at økonomiplanen inkluderer en fireårig investeringsplan 

    med finansiering.   

f. Selskapet må regelmessig kartlegge arbeidsmiljøet gjennom 

   medarbeiderundersøkelser. 

 

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 21/54 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

 
2. 1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 
resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 
2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Følgende rekkefølge / prioriteringer 
ble utvalget enige om og den ble enstemmig vedtatt, 
 

 Levekår - utenforskap – barnefattigdom 

 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, forvaltning» 

 Kommunalt psykisk helsetilbud, generelt og spesielt for barn og unge 

 PPT 

 IKT - sikkerhet 

 Internkontroll – organisering - avvikssystemet  
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
 

2. 1.   Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 
      henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
      2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  



 

1 Levekår – utenforskap – barnefattigdom 

2 Organisering og styring i enhet «Eiendom – FDV, renhold, boligkontor, 
forvaltning» 

3 Kommunalt psykisk helsetilbud, barn og unge 

4 PPT 

5 IKT – Sikkerhet 

6 Internkontroll – organisering - avvikssystem 

 
2.   Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1180 timer per år (I henhold til  
      avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3.   Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
      forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
      inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4.   Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 
      kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til  
      kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5.   Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
      endringer i planen i planperioden. 

 

PS 21/55 Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Kontrollutvalget var enstemmige om at Planen for forvaltningsrevisjon 2020 – 2021 avsluttes, 
og at gjenstående tre prosjekter i planverket vurderes inn i nytt planverk. Helsehuset tas ut 
og videreføres ikke i ny plan. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes innstilling 29.11.2021: 

1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «IKT-sikkerhet», 

«Internkontroll» og «PPT» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-2024. Prosjekt 
«Helsehuset» videreføres ikke i nytt planverk. 

 
 

PS 21/56 Revisjonsnotat - dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse av 
rutiner - merverdiavgiftsområdet 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar Revisjonsnotat – Dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse 

av rutiner – merverdiavgiftsområdet, til orientering. 



Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Revisjonen orienterte om resultatet av oppfølgingskontrollen. Administrasjonen redegjorde 
for arbeidet som er gjort og er under arbeid. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar Revisjonsnotat – Dokumentasjon av egenkontroll og utarbeidelse 
av rutiner – merverdiavgiftsområdet, til orientering. 

 

PS 21/57 Revisjonsnotat - Vurdering av regnskaps-/ og avslutningsrutiner vedr. 
byggeprosjekt 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler Kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet «Vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner» til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vil på et seinere tidspunkt vurdere en oppfølgingskontroll om rutiner og 
prosedyrer virker etter hensikten.  

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Revisjonen orienterte om kartleggingen av kommunens rutiner på området. Administrasjonen 
redegjorde for status hvor saken står i dag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotatet «Vurdering av regnskap-/ og avslutningsrutiner» til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vil på et seinere tidspunkt vurdere en oppfølgingskontroll om rutiner og 
prosedyrer virker etter hensikten.  

 

PS 21/58 Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Oppfølging av 
rammeavtaler», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Oppfølging av 
rammeavtaler», til orientering. 
 



2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 

PS 21/59 Møteplan for 2022 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2022: 

  31. januar 

   9. mai 

 13. juni 

   5. september 

 14. november 

 12. desember 
 

Møtestart kl. 09.00 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsker legge inn virksomhetsbesøk til Helsehuset til møte 28. februar 2022. 
Sekretariatet tar henvendelsen til Helsehuset. Møte 31. januar endres til 28. februar. 
Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 
virksomhet for 2022: 

 28. februar 

   9. mai 

 13. juni 

   5. september 

 14. november 

 12. desember 
 

Møtestart kl. 09.00 
 

PS 21/60 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 29.11.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 
 
 
 



PS 21/61 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 29.11.2021: 
 

 Sekretariatet konferansen til NKRF og fagkonferansen til FKT 2022 (med link til 
program): 
NKRF:  www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022  og  
FKT:  www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/  sendes ut 
sammen med referatet, slik at medlemmene i utvalget kan vurdere om noe er interessant   

 
 

http://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022
http://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/

