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Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 
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Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
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Møtende fra revisjon  
Daglig leder Jolanta Betker og konst. seksjonsleder Casper Støten 
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Økonomisjef Ståle Ruud og leder for offentlige anskaffelser Lisbeth Skjeldrum. 
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PS 21/38 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Innkallingen og saksliste godkjennes 
 

PS 21/39 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 27.09.2021: 
Marit Femmen ble valgt til å signere protokoll 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Marit Femmen 

 

PS 21/40 Informasjon fra rådmann vedrørende kontrollutvalgssak 21/5 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten innstilling 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Leder for anskaffelser orienterte om arbeidet som er gjort med reglement og med rolle- og 
fullmaktsoversikt vedrørende anskaffelser. Det ble gitt generell informasjon om kommunens 
e-handelssystem, men det ble presisert at ikke alle rammeavtale som er inngått er på plass i 
e-handelssystemet. Det ble også presisert at kommunen har rammeavtale for It-utstyr på 
plass. Kontrollutvalget stilte enkelte oppfølgingsspørsmål som ble besvart av kommunens 
administrasjon i møte. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering og lukker saken. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og lukker saken.  
 

PS 21/41 Revisjon notat - Kommunens praktisering av anleggsbidragsmodellen 
for Holtskogen 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat og Indre Østfold kommune sitt tilsvar til 
revisjonsnotat, til etterretning 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge for en snarlig avklaring av om benyttet 
praksis av anleggsbidragsmodellen i prosjektet Holtskogen er i tråd med regelverket. 
 

3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra rådmannen innen ................ 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Kommunens økonomisjef redegjorde for prosjektet Holtskogen og om bruk av 
anleggsbidragsmodellen og om kommunens håndtering. Revisor orienterte om sitt notat og 
vurderinger og anbefalinger som er gitt. Økonomisjef presiserte at kommunestyret i Indre 
Østfold kommune i 2020 vedtok at det er justeringsavtale som skal benyttes i fremtidige 
prosjekt 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om en skriftlig tilbakemelding fra 
kommunedirektøren (tidligere rådmann) til kontrollutvalgets møte 29.11 2021. Innstillingen 
ble enstemmig vedtatt med disse justeringer. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens notat og Indre Østfold kommune sitt tilsvar til 

revisjonsnotat, til foreløpig orientering 
 



2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å sørge for en snarlig avklaring av om 
benyttet praksis av anleggsbidragsmodellen i prosjektet Holtskogen er i tråd med 
regelverket. 
 

3. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren til 
kontrollutvalgets møte 29. november 2021 

 

PS 21/42 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Indre 
Østfold kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 
 

2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet orienterte kort om saksfremlegget, og revisjonen orienterte om statusrapporten 
for forvaltningsrevisjon, gjennomføringsgraden og om enkelte utfordringer. Utvalget stilte 
enkelte spørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 

 

2. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 
 

PS 21/43 Oppfølgingsrapport til forvaltningsrevisjonsprosjekt " Tiltak og 
rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak, og innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og 
rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», samt rådmannens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Revisor redegjorde kort for oppfølgingsrapporten. Utvalget fulgte opp med 
oppfølgingsspørsmål som ble besvart i møte. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Uttalelse/innstilling/vedtak 27.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tiltak og 

rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», samt rådmannens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av sykefravær», til etterretning. 



PS 21/44 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 
2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 
orientering 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om gjennomført revisjonsarbeid i 2020.  Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

PS 21/45 Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om revisjonsinndelingen og revisjonsstrategien for 2021. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/46 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 873 560.-, 
godkjennes. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet og revisjonen presenterte sine respektive budsjett for Indre Østfold kommune. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 873 560.-, 

godkjennes. 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 



PS 21/47 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
Kontrollutvalget ønsker å gjøre ordfører oppmerksom på rapporter fra statlige tilsyn, og om 
resultatet av disse kan og bør gjøres kjent for kommunestyret. Kontrollutvalgsleder og 
sekretariatsleder fatter en tekst på e-post til ordfører om tema. Referater og meldinger tas til 
orientering. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 

PS 21/48 Eventuelt 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 27.09.2021: 
 

KU uttrykte ønske om at det legges opp til noen virksomhetsbesøk i løpet av neste 
møteplanperiode. Det er også ønske om å invitere enheter/etater inn til utvalgets møter for 
en generell informasjon. 
 

 


