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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 185122/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/20 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontro9llutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
Fredrikstad, 27.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 36 
Løpenr.: 185133/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/21 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 
 
Fredrikstad, 27.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 05.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/87 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 184774/2022 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/22 

 

Bestilling til kontrollutvalget etter interpellasjon i kommunestyret 24.05.2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak bestiller kontrollutvalget undersøkelse fra 

revisjonen. Undersøkelsen skal gi svar på hvorvidt rådmann hadde myndighet til å 
signere leiekontrakten med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune og IØBR IKS. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen levere notat/rapport fra sin undersøkelse innen 21. juni 
2022. Det er beregnet at revisjonen vil bruke (X antall) timer på undersøkelsen. 
 

3. Kontrollutvalget setter opp et ekstra møte tirsdag 21. juni kl. 9.00 for å behandle 
revisjonens undersøkelserapport/notat. 

 
Fredrikstad, 25.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Interpellasjoner til kommunestyremøte den 24.05 2022 
Vedlegg 2: Protokoll fra kommunestyrets møte 24.05. 2022 
Vedlegg 3: Signert leiekontrakt mellom Sletta 10 AS og Marker kommune – Indre Østfold 
Brann og redning. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret i marker kommune behandlet en interpellasjon fra Marker Høyre og Marker 
Arbeiderparti i sitt møte den 24. mai 2022. Begge interpellasjonene omhandlet spørsmål 
vedrørende en leieavtale som er inngått med Sletta 10 AS på vegne av Marker kommune og 
Indre Østfold Brann og Redning IKS (IØBR). Interpellasjonene, med svar ligger som vedlegg 
1 til saken. Spørsmålene dreier seg i hovedsak om hvorvidt rådmannen har delegert fullmakt 
til å inngå en leiekontrakt som går over 20 år, med en årlig sum på 1 350 000 kr,- Det stilles 
også spørsmål om hvorvidt IØBR og folkevalgte har blitt informert og gjort kjent med avtalen 
i forkant.  
Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 
1. Kommunestyret henstiller Kontrollutvalget om å ta tak i saken 
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2. Sletta 10 AS kontaktes, og pågående arbeid fryses inntil kontraktens innehold er vurdert 
3. Saken settes opp på sakslista i førstkommende formannskapsmøte 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har plikt til å behandle de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret. 
Kontrollutvalget må derfor gjøre vurderinger i saken. 
 
Det fremgår av kommunelovens § 13-1, 2. ledd at Kommunedirektøren skal lede den 
samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, med de unntak som følger av 
lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir. 
Det er sekretariatets vurdering at en inngåelse av en leiekontrakt bør sees opp mot 
kommunens delegasjonsreglement. Det vil her være avgjørende hva som er delegert til 
rådmannen av både økonomiske bindinger og avtaleinngåelser. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å bestille en undersøkelse fra revisjonen hvor 
leieavtalen blir sett opp mot de forpliktelser som ligger i lovverk og delegasjonsreglement. 
Revisjonen bør også gjøre en vurdering på hvorvidt en rådmann kan signere en avtale på 
vegne av et interkommunalt selskap som IØBR IKS. Siden avtalen allerede er signert og 
kommunestyret har bedt om å at pågående arbeid skal fryses inntil kontraktens innhold er 
vurdert, vurderer sekretariatet at en undersøkelse fra revisjonen bør igangsettes snarlig. 
Notat/rapport om utøvd undersøkelse bør fremlegges kontrollutvalget så snart som mulig og 
senest innen 21. juni 2022. Sekretariatet anbefaler også kontrollutvalget å sette opp en nytt 
møte den 21. juni 2022 så de kan behandle notat/rapporten fra revisjonen. Revisjonen vil 
være til stede i møtet og kan gi tilbakemelding på hvorvidt de har mulighet til å levere rapport 
til møtet den 21. juni 2022. Revisjonen bør gi et anslag på antall timer som vil bli benyttet til 
undersøkelsen. 
 
 

6



THOR AMUND HALVORSRUD: Flere medlemmer i kommunestyret og jeg ser med forundring 
på hvordan varaordfører misbruker vår tillit. Dette gjelder hvordan han har sendt brev til 
statsforvalteren og kritiserer både politikere og administrasjonen indirekte, ved å sende 
spørsmål om måten sak 21/3650  fra Plan- teknikk og landbruk 16/6-21 og 25/6-21 var lovlig 
behandlet og hvordan vedtaket var fattet. Ordfører og varaordfører er jo vår forlengede 
arm. Jeg trodde det var sånn att vi alle skulle jobbe sammen som et team. Vi kan jo ikke ha 
det sånn att varaordfører sender brev i øst og vest uten å forhøre seg med noen andre i 
denne gruppa. Hvordan kan vi få folk til å engasjere seg her i kommunen når enkelte skal 
jobbe solo på vegne av oss alle. Dette ødelegger det gode samholdet vi har i denne 
kommunestyregruppa. Dette hadde vært akseptabelt hvis varaordfører tittelen ikke hadde 
vært brukt, men det ble den og det ser jeg med en forundring på. Jeg lurer også på hvorfor 
det skal være en sånn negativ holdning til en meget oppegående administrasjon her i 
kommunen. Ordfører jeg håper du kan gi meg noen gode svar på hvordan titlene deres skal 
brukes. Jeg håper dette ikke gjentar seg. 

 

SVAR: Takk for interpellasjonen, og takk for engasjementet. 

Kommer i svaret mitt ikke til å dykke ned i detaljene, men heller løfte blikket litt og 
reflektere litt rundt innholdet og «stemningen» i interpellasjonen, og samtidig svare konkret 
på det jeg blir spurt om. 

Bakgrunnen for denne interpellasjonen er knytta til utvalgsmøter og saksbehandling i en 
bestemt sak – om det skulle gis dispensasjon for anlegg og drift av 1,7 km lang jordkabel, 
nødvendige stikkrenner og utvidelse av trafostasjon i Marker.  

Også var det, og èr det i den forbindelse ulike oppfatninger omkring lovligheten av vedtaket, 
og ikke minst om tida fra utsending av saken fram til vedtak var tilstrekkelig lang. For meg 
virker den oppgava veldig stor – å skulle forene de oppfatningene. Men sånn jeg leser 
interpellasjonen er det her mer snakk om de mellommenneskelige relasjonene og hvordan 
det kommuniseres som oppfattes som utfordrende – mer enn sjølve sakens innhold. 

Det er flere refleksjoner og synspunkter i interpellasjonen, og det stilles et konkret spørsmål 
rundt bruk av titler, og der er nok det enkle svaret at når man representerer kommunen 
bruker man tittelen ordfører eller varaordfører. Om man representerer et politisk parti er 
det det man titulerer seg med. 

En stor del av bildet her handler om hvordan man omtaler hverandre på, og jeg har lyst til å 
ta med en oppfordring til oss alle til slutt. Vi er alle omfatta av Marker kommunes etiske 
reglement, og klarere enn det står skrevet der kan det trolig ikke skrives: 

Etisk standard skal bidra til bevisstgjøring av ledere, medarbeidere og folkevalgte i Marker 
kommune. Våre holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og vi 
har alle et personlig ansvar for hvordan vi opptrer. Våre verdier trygghet, trivsel og respekt 
skal prege oss i våre ulike roller som leder, medarbeider og folkevalgt i Marker.  

Med det sitatet setter jeg en strek for mitt svar. 
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MARKER AP, SIMEN GUNNENG: Hva er status vedrørende Brannstasjon, og leie av lokaler på 
Sletta? Er leieavtale inngått, og evt for hvor lenge, og til hvilken pris? Hvor stor del av avtalen 
betales av IØBR, og hvor stor del belastes Marker kommune? 

MARKER HØYRE: Vi er kjent med at rådmann den 7.april 2022 har undertegnet leiekontrakt 
med Sletta 10 AS på vegne av Marker Kommune og Indre Østfold Brann og Redning. Vi ber 
om svar på følgende spørsmål: 1) Hvilke føringer/politiske vedtak ligger til grunn forut for 
denne leiekontrakten?  2) Hvilke andre alternativer er vurdert og skal ikke en slik avtale 
konkurranseutsettes? 3) Hvilke myndighet (jfr delegeringsreglement/lovverk) har 
rådmann til å inngå en uoppsigelig leiekontrakt med 20 års varighet med årlig leieutgift 
1350000 kr + fellesutgifter 100.000 kr samt en del øvrige  pr dato uavklarte utgifter. Totalt 
minimum kr 29 millioner. 4) Hvor stor del av ovenfor nevnte beløp skal dekkes opp av IØBR? 
Ber om at avtalen mellom kommunen og IØBR legges fram. 5) Hvordan har ordfører vært 
involvert? 6) Har rådmannen hatt fullmakt til å undertegne en uoppsigelig avtale med 20 års 
bindingstid også på vegne av IØBR? 

SVAR TIL BEGGE: Her har vi valgt å besvare de to interpellasjonene under ett siden det er 
samme tema, og svaret vil være dekkende for begge interpellasjonene.  

Først får vi si at vi ikke kommer til å sette en sluttstrek for denne saken nå i kveld, her er det 
mange sider og dette vil vi måtte følge opp videre. Vi får også legge til at vi nok ikke er i 
stand til å gi fullgode svar på alle spørsmålene dere sitter med, men vi skal svare ut det vi 
kan. Den direkte årsaken til at det er vanskelig å gi fullgode svar handler om at det er 
rådmannen som har ført forhandlingene og undertegnet avtalen, og som opplyst er han 
sykmeldt en periode og dermed har vi ikke hatt mulighet for å få ut de nødvendige svarene 
direkte fra han. 

Til spørsmålene i interpellasjonen vil fungerende rådmann redegjøre etter beste evne, men 
jeg skal starte med å ta spørsmål nummer 5 om hvordan ordfører har vært involvert. Til det 
kan jeg svare at ordfører har vært involvert på lik linje med øvrige 
formannskapsmedlemmer, men heller ikke mer. Det har vært håndtert administrativt, og 
møter og kontraktsinngåelse har rådmannen hatt selv. Min forståelse av situasjonen har 
vært at leiekostnadene på Sletta ikke skulle være særlig større enn hva IØBR kan dekke 
gjennom selskapsavtalen. Utålmodigheten min har vært knytta til når det nye 
brannstasjonen kan være innflytningsklar. 

Kommentarer fra fungerende rådmann, Vidar Østenby, se under 

Til slutt: Blitt nevnt som et alternativ å sende denne saken til kontrollutvalget slik at de kan 
behandle den. Det er vårt kommunens kontrollorgan og det gir mening å benytte det. For 
ordens skyld har jeg snakka med kontrollutvalgssekretariatet som stiller seg positive til å 
behandle saken om vi vedtar det. De har kapasitet og kan beramme møte 1.juni. 
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Svar fra fungerende rådmann 

Ordfører og kommunestyre 

Det er begrenset hvor mye informasjon fungerende rådmann klarer å gi i denne saken, både 
fordi jeg ikke sitter inne med denne informasjonen og av habilitetsmessige forhold for 
administrasjonen. Spørsmålene som er reist er i stor grad knyttet til rådmannen, som er 
sykmeldt. Vi har på grunn av sykmeldingen ikke gjort noe forsøk på å innhente informasjon 
hos ham, men vi har på mer generelt grunnlag vært i kontakt med KS Advokatene og en 
privat forretningsadvokat. Vi har også vært i kontakt med Indre Østfold Brann og Redning 
IKS. Jeg vil kommentere spørsmålene enkeltvis, så langt jeg kan. 

  

1) Hvilke føringer/politiske vedtak ligger til grunn forut for denne leiekontrakten?  

Utgangspunktet for saken er at Marker kommune vedtok å selge den eiendommen der 
uteseksjonen og brannstasjonen i dag ligger, på grunn av at lokalene ikke var egnet for 
framtidig bruk til formålet. I lengre tid har Arbeidstilsynets krevet endringer i lokalene, og vi 
var derfor nødt til å ta beslutningen om å finne et annet og bedre egent sted. Dette er godt 
belyst i den aktuelle saken, K-sak KS-20/017, 25.02.2020. 

2) Hvilke andre alternativer er vurdert og skal ikke en slik avtale konkurranseutsettes? 

 I den aktuelle saken er også alternativer skissert. Det var i utgangspunktet en arbeidsgruppe 
fra kommunen og IØBR IKS som vurderte ulike alternativer, blant annet gamle Ara og gamle 
Noral. Etter hvert i prosessen tok en annen arbeidsgruppe over ansvaret og alternativet med 
Sletta 10 som en midlertidig plassering ble løftet fram. 

Sluttføringen av forhandlingene om dette leieforholdet har imidlertid rådmannen alene stått 
for, og vi er kjent med at den opprinnelige avtalen er betydelig endret på grunn av krav fra 
Arbeidstilsynet og andre krav som har kommet til etter hvert. 

Kjøp eler leie av fast eiendom er i utgangspunktet ikke omfattet av lov om offentlige 
anskaffelser, men i tilfeller der leietaker krever omgjøring og tilpasninger av bygget av en slik 
størrelse at det i praksis må kunne anses som et bygg spesialtilpasset formålet, vil det kunne 
få karakter av en bygg- og anleggskontrakt, som er omfattet av lovverket. Vi sier ikke at det 
er tilfelle her, for det må vurderes av andre, men lovverket er slik innrettet. 

  

3) Hvilke myndighet (jfr delegeringsreglement/lovverk) har rådmann til å inngå en 
uoppsigelig leiekontrakt med 20 års varighet med årlig leieutgift 1350000 kr + fellesutgifter 
100.000 kr samt en del øvrige  pr dato uavklarte utgifter. Totalt minimum kr 29 millioner. 

  

Rådmannen har ansvisninsgsrett innen hele kommunens budsjettramme, og hvorvidt han 
har opptrådt innenfor eller utenfor sin myndighet må vurderes av andre.  
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Rådmannen er den som i foretaksregisteret er oppført med signaturrett. 

  

4) Hvor stor del av ovenfor nevnte beløp skal dekkes opp av IØBR? Ber om at avtalen 
mellom kommunen og IØBR legges fram. 

  

I selskapsavtalen står det: 

«Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 
virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur av 2014. Husleie med FDV er 
fastsatt etter en felles norm, for å synliggjøre utgiften for selskapet og totalt sett fremstå 
som et 0-sumspill for kommunene i forhold til faktisk arealbruk. Det skal utarbeides 
leieavtaler.» 

  

I selskapsavtalen henvises det til selskapets budsjett og økonomiplan i forbindelse med disse 
kostnadene. Der står det følgende: 

  

«Når det gjelder brannstasjon i Marker, så har vi et pålegg fra arbeidstilsynet når det gjelder 
ren og uren sone og garderobeanlegg. Det er gjort midlertidige løsninger sammen med 
teknisk, men det medfører  

noen investeringer i nye lokaler. I den forbindelse så har Marker nå solgt brannstasjon med 
en forhandlingsbar overlevering. Prosjektet er startet angående ny beliggenhet og om det 
blir nytt eller et ombygd bygg. Muligheten er også samlokalisering med teknisk uteseksjon. 

Dette medfører en viss usikkerhet med tanke på å budsjettere husleie for brannstasjon i 
Marker. Brannsjef har valgt å følge nåværende husleie pluss deflator. Dette fordi flytting inn i 
en annen brannstasjon er uklar.» 

  

På tidspunktet vi begynte å lete etter ny lokalisering ga brannsjefen uttrykk for at det var 
dagens leienivå som var utgangspunktet, men at en måtte kunne vurdere en viss økning på 
grunn av endrede krav både til arealer og innhold. 

  

5) Hvordan har ordfører vært involvert? 

  

Ordfører har svart ut dette 
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6) Har rådmannen hatt fullmakt til å undertegne en uoppsigelig avtale med 20 års 
bindingstid også på vegne av IØBR? 

  

Som det fremgår av selskapsavtalen:   

«Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler 

for selskapets virksomhet..» 

  

Det er kommunen det inngås avtale med, ikke IØBR IKS. Det ble diskutert i en tidlig fase om 
utleier burde gjøre avtale direkte med selskapet, uten å gå veien om kommunen, men det 
ville kreve endringer i avtalen. 
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Møtested: Marker rådhus 

Dato:   24.05.2022 

Tid:   Kl. 18:00 

Forfall   Thea Bakker  Møtte: Philip Diskerud 
  May Britt Heed   Roy Løvstad 
  Thor Mauritzen   Grete Bjerke 
  Martin Muskaug  Jens Håkon Bjerke 
  Glenn Bjerke   Grete Brustad Nilsen (kun under interpellasjon) 
 

Sak nr.   Sakstittel 

22/025   Godkjenning av saksliste 

Merknad 

Det mangler saksnummer på saker og ikke samme nummer på saker og pdf 
Interpellasjoner er ikke tilgjengelig på innsyn, kun politikerportal 
   
Merknad fra Marker V: 

Det er en sak som fortsatt står utsatt fra tidligere møter. Den kan ikke trekkes eller 
utsettes videre uten ved nytt vedtak. Det gjelder en orienteringssak som er 
foranledningen til interpellasjonen om at varaordføreren skal ha misbrukt 
kommunestyrets tillit.  
Det har kommet meg for øre at noen insinuerer at varaordføreren bruker sin makt til 
å få ubehagelige saker til å forsvinne. Også en varsling på varaordføreren skal slik ha 
blitt lagt stille til side. Jeg vil med all mulig tydelighet si at Venstre ønsker full åpenhet 
om alle forhold som vedrører representantenes politiske virke. Jeg ber derfor om at 
den utsatte saken settes på dagsorden for behandling. Om ikke annet enn for å bli 
vedtatt trukket. 

  Sakslisten godkjent  

22/026   Eierskapskontroll med Deltagruppen as 

  Forslag fra Marker Ap 

Kommunestyret ber administrasjonen om tilbakemelding om gjennomført oppfølging 
av anbefalinger, senest i kommunestyremøte desember 2022. 

  Enstemmig vedtatt med tilleggsforlag  

22/027   Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi – 2022 

  Enstemmig vedtatt 

22/028   Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 

  Enstemmig som innstilling fra formannskapet 
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22/029   Godkjenning av protokoll 

  Protokollen godkjent 

22/030  Spørretime  

  Interpellasjon Jordkabel – fra Marker Sp 

  Kjersti N Nilsen tiltrådte som settevaraordfører 

  Ordførers svar vedlegges 

  Interpellasjoner Brannstasjon fra Marker H og fra Marker Ap 

  Svar fra ordfører vedlegges 

1. Kommunestyret henstiller Kontrollutvalget om å ta tak i saken 
2. Sletta 10 AS kontaktes, og pågående arbeid fryses inntil kontraktens innehold er 

vurdert 
3. Saken settes opp på sakslista i førstkommende formannskapsmøte 

   

Enstemmig vedtatt
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LEIEKONTRAKT

1 UTLEIER

(l)Navn Sletta 10 AS
(2)Organisasjonsnummer 922341362MVA

2 LEIETAKER

(l)Navn Marker kommune - Indre Østfold Brann og Redning
(2)Organisasjonsnummer 964 944 334MV A

3 EIENDOM

(1 )Adresse Sletta 12
(2)Gnr. 94 bnr. 206
i Marker kommune, kommunenummer O119

4 LEIEOBJEKT

( 1 )Arealer til leietakers eksklusive bruk er:
474 kvm. BTA i 1. Etasje, 130 kvm i 2.etg og 1200 kvm ute.

(2)Arealet i bygg utgjør totalt 604 kvm og 1200 kvm ute areal BTA inklusiv andel av byggets
fellesareal og tekniske rom. Fellesarealet kan endres av utleier. Arealer til leietakers eksklusive
bruk er vist på vedlagt(e) tegning(er), vedlegg 1.

(3)Alle arealer oppgitt etter NS 3940, dog slik at i tilleggsdel (NS 3940 pkt. 3.2) inngår ikke
garasje eller portrom, arkader og andre åpne deler. Eventuelle feil i arealangivelsene gir ikke rett
til a kreve leien justert, og medfører heller ikke noen endring av denne leieavtales øvrige
bestemmelser.

5 LEIETAKERS VIRKSOMHET

(1)Leieobjektet ma kun benyttes til branngarasje.

(2)Skifte av bransje eller forandring av virksomheten i leieobjektet, herunder drift av annen,
beslektet virksomhet, er ikke tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke
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nektes uten saklig grunn. Etter dette punkt 5 regnes det som forandring av virksomhet dersom
leietakers virksomhet fører til en endret avgiftsmessig belastning (se punkt 9) for utleier.

6 OVERTAKELSE/MELDING OM MANGLER

(1 )Leieobjektet overtas O1.08.2022,  vedlegg 2-  det er tatt bilder av lokalet slik det fremstår ved
overtakelse av leietaker.

(2)I forbindelse med overtakelse av leieobjektet skal det foretas overtakelsesbefaring. Fra
befaringen føres protokoll som undertegnes på stedet av begge parter.

(3)Leietaker må gi skriftlig melding om mulige skader og mangler m.v. innen rimelig tid etter at
han burde ha oppdaget dem. Forhold som leietaker kjente til ved overtakelsen, kan ikke senere
gjøres gjeldende som mangel.

7 LEIETID

(!)Leieforholdet løper i 20 år fra den 01.08.2022 til 01.08.2042. Leieforholdet kan ikke sies opp i
leieperioden. Leieperioden løper videre hivs ingen av partene ber om reforhandlinger.

(2)Fristen for å sende flyttingsoppfordring etter leieforholdets opphør settes til seks måneder.

(3 )Leietager har rett til å forlenge leiekontrakten med ytterligere 5 år til den markedsleie partene
måtte bli enige om.

Dersom leietager ønsker å forlenge leieforholdet må leietager underrette utleier skriftlig.
Underretning skal være kommet frem til utleier senest 6 måneder før utløpet av leieperioden.
Dersom partene ikke enes om vilkårene for ny leiekontrakt innen 4 måneder før utløpet , skal
leien fastsettes av tre takstmenn/fagkyndige. Herav oppnevner hver av partene en
takstmann/fagkyndig hver, som i felleskap oppnevner den tredje. Disse skal innen 14 dager fra
oppnevnelsen enes om gjeldende markedsleie. Oppnevnelsen skal skje uten unødig opphold. Av
tre oppnevnte takstmenn/fagkyndige, bestemmer et flertall leien i mangel av enighet.

8 LEIESUM

(1)Arsleien utgjor totalt NOK 1688,75 bygg pr kvm/ NOK 275,-pr kvm uteareale (eksklusive
merverdiavgift) hvilket utgjør NOK 1 350 000,- pr. år (eksklusiv merverdiavgift)

(2)Leien forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hver mnd med NOK 112 500,- (eksklusiv
merverdiavgift)

(3)Leien innbetales til utleiers konto nr. 1280.29.32543.
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(4)Betaling anses ikke skjedd før beløpet er mottatt på utleiers konto.

(5)I tillegg til leien betaler leietaker forholdsmessig andel av eiendommens fellesutgifter, i form
av et a konto beløp sammen med husleien i henhold til budsjett fremlagt av utleier senest en
måned før det enkelte kalenderår, med avregning og eventuelt restoppgjør innen 30. april året
etter utgiftsåret. Fellesutgiftene fordeles etter byggets fordelingsnøkkel. Andel for mulige ledige
leieobjekter i gården dekkes av utleier, i den utstrekning ledigheten ikke gir seg uttrykk i
reduserte utgifter.

(6)Ved kontraktsinngåelsen er a konto beløp for fellesutgifter stipulert til NOK 25.000,-
( eksklusiv merverdiavgift) per kvartal.

(7)Direkte og for egen regning betaler leietaker: energi til eget leieobjekt, renovasjon vann og
avløp etter egen måler, tele og kommunikasjon som fiber og nettløsninger, strø og snøkjøring,
tømming av oljeutskiller, rengjøring av eget leieobjekt, innvendig vask av vinduer og
vaktmestertjenester for egen bruk.

(8)Dersom leietaker krever vann til annet enn toalettbruk, vanlig renhold, kantine o.l., må utleiers
samtykke innhentes. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Leietaker må dekke utgiftene i
forbindelse med tiltaket, herunder utgifter til egen vannmåler samt vannforbruket.

(9)I den grad utleie av eiendom blir belagt med særlige skatter og/eller avgifter, skal leietaker
betale sin forholdsmessige del etter leie som nevnt i dette punkt 8 første avsnitt.

(10)Ved forsinket betaling av leie og/eller andel fellesutgifter, svares forsinkelsesrente i henhold
til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til a
kreve gebyr ved purring.

9 MERVERDIA VGIFT/SÆRLlGE FORHOLD

(1) Dersom utleier er frivillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for de arealer leieforholdet
omfatter, eller velger asoke om slik registrering, eller slik registrering blir pålagt ved lov, skal
leie, fellesutgifter og eventuelle andre utgifter knyttet til leieforholdet tillegges merverdiavgift
med den til enhver tid gjeldende sats.

(2)Leietaker er klar over at den faktiske disponering av leieobjektet er avgjørende for utleiers
fradragsrett for inngående merverdiavgift. Endret bruk av leieobjektet, i form enten av endret
faktisk bruk eller fremleie, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

(3)På bakgrunn av avgiftsmyndighetenes dokumentasjonskrav plikter leietaker agi en skriftlig,
årlig redegjørelse innen 31. desember over sin bruk av leieobjektet, samt, ved eventuell fremleie,
også bekreftelse på at han er frivillig registrert for utleien.
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( 4 )Dersom utleier plikter atilbakefore merverdiavgift etter merverdiavgiftslovens regler som
følge av leietakers bruksendring som nevnt over, skal leietaker erstatte fullt ut tilbakeførings-
beløpet samt eventuelt rentekrav og øvrige kostnader forbundet med tilbakeføringen. Det samme
gjelder dersom tilbakeføringskravet skyldes manglende oversikt over leietakers/fremleietakers
bruk eller manglende bekreftelse på at leietaker i fremleietilfellet er frivillig registrert.

(5) Dersom leietaker onsker afremleie leieobjektet og utleier har samtykket til dette, plikter
leietaker også umiddelbart asoke om frivilllig registrering for leieperioden. Eventuelle tap for
utleier i form av redusert fradragsrett som følge av fremleien eller fremleietakers disposisjoner,
pliktes erstattet av leietaker i henhold til avsnitt ( 4) over. Eventuelle utgifter forbundet med
leietakers søknad om frivillig registrering ved fremleie bæres av leietaker. Leietaker er dessuten
ansvarlig for at den endelige fremleie skjer til avgiftspliktig virksomhet.

(6)Eventuelle erstatningskrav som følge av mislighold av bestemmelsene i dette punkt 9, forfaller
til betaling ved påkrav. Leieavtalens betalingsbestemmelser samt misligholdsbestemmelsen i
punkt 19 gjelder tilsvarende.

10 LEIET AKERS BENYTTELSE A V LEIEOBJEKTET

(1) Med mindre annet er særskilt avtalt (se punkt 26) skal utleier besørge at leieobjektet pr.
overtakelse tilfredsstiller offentligrettslige bygningstekniske krav, herunder slike krav som
gjelder særlig for den virksomhet som er oppgitt i punkt 5 (1). Utleiers forpliktelser etter dette
punkt 10 (1) omfatter ikke innrednings- eller bygningsmessige arbeider som utføres av leietaker.
Offentligrettslige krav utover det rent bygningstekniske, som gjelder for den virksomhet som er
oppgitt i punkt 5 (1), er leietaker ansvarlig for med mindre annet avtales.

(2)Leietaker plikter asette seg inn i og følge de offentlige forskrifter, vedtekter, instrukser,
ordensregler o.l. som er eller måtte bli innført og som kommer til anvendelse på leieforholdet.
Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet
tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav. Alle offentligrettslige krav,
herunder krav fra arbeidstilsyn, helseråd, sivilforsvar, industrivern, brannvern eller annen
offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i leieobjektet, er det leietakers
ansvar aoppfylle, med mindre forholdet omfattes av dette punkt 10 (1). Dette medfører at det er
leietakers ansvar aoppfylle offentligrettslige krav til leieobjektets tekniske standard, som relaterer
seg til leietakers drift og som oppstår etter overtakelse.

(3)Leieobjektet må ikke benyttes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller
utseende eller ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte sjenerer andre leietakere eller
naboer. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes så oppvarmet at frysing unngås.
Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse forhold, er leietakers
ansvar.
(4)Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter
må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for

Leieavtale - Sletta 1 OAS og Marker kommune-Indre Østfold Brann og Redning

4

9
17



leietakers regning.
(5)For utleie til servering av mat gjelder at leietaker besørger og bekoster vedlikehold av fett-
eller oljeutskiller.

(6)For utleie av leieobjekter i 1. etasje til benyttelse for virksomhet rettet mot publikum (for
eksempel forretning eller servering) gjelder at leietaker besørger og bekoster alt utvendig renhold
i henhold til gjeldende politivedtekter.

(7)Leietaker kan ikke benytte eiendommens fellesarealer til egen eksponering (for eksempel salg,
oppslag og lignende).

11 UTLEIERS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET

( 1 )Leietaker plikter agi utleier adgang til leieobjektet i kontor-/forretningstid alle dager, for
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon, taksering, forandringsarbeid etc. Leietaker skal
varsles med rimelig frist. I alle tilfeller der det anses nødvendig for aforebygge eller begrense
skade på eiendommen, har utleier rett til askaffe seg adgang til leieobjektet uten slikt varsel.

12 UTLEIERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

( 1 )Det påhviler utleier abesorge og bekoste
-alt  utvendig bygningsmessig vedlikehold. Likeledes påhviler det utleier askifte ut tekniske
innretninger anbrakt av utleier, slik som heiser, ventilasjonsanlegg, branntekniske anlegg,
fyringsanlegg etc., når disse ikke lenger lar seg vedlikeholde på regningssvarende måte.

(2)Det påhviler utleier abesorge
-at bygningen med tekniske innretninger holdes i tilsvarende stand som ved kontraktsinngåelsen,
eller bedre, dog slik at alminnelig slitasje må aksepteres av leietaker. Utleier plikter asorge for
alminnelig godt vedlikehold, drift og renhold av inn- og utvendige fellesarealer. Kostnader etter
dette avsnitt skal dekkes i henhold til punkt 8.

(3)Utleier skal sørge for at leieobjektet er i samsvar med de for eiendommen/leieobjektet
gjeldende offentligrettslige krav, med mindre annet er avtalt etter denne leieavtales punkt 10,
dette punkt 12 eller punkt 13.

(4)Avbrudd som ikke er vesentlige, i forsyninger av vann, strøm, luft etc., plikter leietaker atale
uten erstatning eller avslag i leien.

13 LEIET AKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT

(1)Leietaker plikter abehandle såvel leieobjektet som eiendommen for øvrig med tilbørlig
aktsomhet.
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(2)Det påhviler leietaker å bekoste vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og innvendig
vedlikehold av inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming,
slik at alt er i forskrifts- og håndverksmessig god stand. Vedlikeholdsplikten for leietaker
omfatter også fornyelse av tapet og gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting innvendig,
herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak. Videre omfatter vedlikeholdsplikten
ledninger og innretninger som hører til forsyning med og avløp for vann (fra og med egen
stoppekran til og med egen vannlås), varme (rør og installasjoner som var synlige på
kontraktstidspunktet) og elektrisitet (fra og med egen sikringstavle til og med lampepunkter og
stikkontakter), samt ventilasjons- og kjøleanlegg (rør og installasjoner som var synlige på
kontraktstidspunktet). Utleier har ikke ansvar for vedlikehold eller utskifting av innretninger
anbragt i leieobjektet av leietaker. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten
ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en håndverksmessig god måte.

(3)Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd og/eller hærverk i
leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, egen inngangsdør og porter. Knuste ruter i
ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye.

(4)Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har gitt
tillatelse til å sette opp, se punkt 15.

( 5)Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med
14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning.

14 UTLEIERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN

(l)Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som måtte være nødvendige til eiendommens
forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert
forandringsarbeid (herunder tilbygg, påbygg m.v.) såvel i som utenfor leieobjektet. Leietaker
plikter å medvirke til at ledninger, kanaler og rør etc. til andre deler av eiendommen, kan føres
gjennom leieobjektet uten hinder av leietakers innredning etc.

(2)Leietaker plikter å finne seg i slike arbeider uten erstatning eller avslag i leien, med mindre
ulempene for ham er vesentlige. Utleier skal påse at arbeidene blir til minst mulig sjenanse for
leietaker. Leietaker skal varsles med rimelig frist.

(3)Utgifter i forbindelse med offentlige krav om forhøyet teknisk standard som måtte pålegges
utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leietaker i den utstrekning tiltaket kommer
leietaker til gode.

15 LEIETAKERS ENDRING AV LEIEOBJEKTET/EIENDOMMEN

( 1 )Leietaker kan ikke foreta innredning, ominnredning eller annen forandring i eller av
leieobjektet uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke, som også kreves om leietaker ønsker å
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bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva leieobjektet ved kontraktstidspunktet var utstyrt
med. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

(2)Virksomhetsskilt har leietaker, med utleiers skriftlige forhåndssamtykke, rett til å sette opp
som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Leietaker må selv bekoste
sitt firmanavn påsatt felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier. Solavskjerming må
ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke av utseende og plassering. Samtykke
etter dette avsnitt (2) kan ikke nektes uten saklig grunn.

(3)Radio- og TV-anlegg m.v., uthengsskap, automater o.l. må ikke settes opp uten utleiers
skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.

( 4 )Endringsarbeider beskrevet i dette punkt 15 tilfaller utleier etter endt leieperiode, med mindre
utleier forlanger leieobjektet satt tilbake i sin opprinnelige stand.

(5)Leietaker er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser for eventuelle
arbeider som utføres i henhold til dette punkt 15.

16 FORSIKRING

(1 )Hver av partene holder sine interesser forsikret.

(2)Utleier forsikrer bygningen.

(3)Leietaker forsikrer egen bygningsmessig innredning, fast og løst inventar, løsøre, maskiner,
data, varer, driftstap/avbrudd og ansvar på kombinert bedriftsforsikring. I tillegg til egne
interesser skal leietaker dekke forsikring av dører og vinduer i leieobjektet. Skade påført
leietakers medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelser eller oppgjør i henhold til
bestemmelsene i dette punkt 16, er leietakers ansvar. Ved skade på leieobjektet skal leietakers
forsikring benyttes så langt den dekker, inkludert mulig egenandel, før utleiers forsikring
benyttes.

(4)Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste
avgifter, eller pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke
kostnaden. Leietaker plikter å melde til utleier ethvert forhold og/eller endring i forhold ved
virksomheten, som kan få følger for eiendommens forsikringspremie. Utleier har ikke ansvar for
skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade m.v., ut over det som omfattes
av de forsikringer utleier har som huseier. Dette gjelder likevel ikke skader som skyldes utleiers
mislighold.
(5)Partene kan kreve at den annen part legger frem forsikringsbevis med vilkår og kvittering for
betalt forsikring. Partenes rettslige posisjon skal ikke påvirkes av om forsikringsbevis/kvittering
er fremlagt eller ikke.
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17 FORCE MAJEURE

(l)Forhold som partene ikke rår over, som for eksempel streik, lock-out, blokade, brann,
eksplosjon, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig myndighet, fritar partene fra a oppfylle sine
forpliktelser i henhold til denne leieavtalen i den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye
kostnader. Likedan bortfaller under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.
Blir leieobjektet ødelagt ved brann eller annen hendelig begivenhet i leietiden, skal leietager
kunne flytte inn i lokalene etter gjenoppbygging. Leieavtalen skal forlenges tilsvarende
avbruddet.

18 UTLEIERS AVTALEBRUDD

( 1 )Leietaker kan kreve avslag i leien i henhold til husleieloven § 2-11 som følge av forsinkelse
eller mangel, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Denne bestemmelse gjelder både
forsinkelse/mangler pr. overtakelse og mangler i leietiden.

(2)Leietaker kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelse eller mangel i henhold
til husleieloven§ 2-13, forutsatt at forsinkelsen/mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke.
Erstatningens størrelse begrenses uansett til ett kvartals leie, med mindre utleier har handlet
svikaktig eller grovt uaktsomt. Denne bestemmelse gjelder både forsinkelse/mangler pr.
overtakelse og mangler i leietiden.

(3)Dersom leietaker onsker a paberope vedvarende eller gjentatt mislighold fra utleiers side som
grunnlag for heving, se for øvrig kravene i husleieloven § 2-12, krever dette skriftlig
forhåndsvarsling om at avtalen kan bli hevet om misligholdet ikke opphører.

19 LEIETAKERS AVTALEBRUDD/UTKASTELSE

1 )Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade eller mangler som skyldes ham selv eller folk i
hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleietakere, kunder, leverandører og/eller andre
personer som han har gitt adgang til eiendommen.

(2)Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir
betalt, jf. § 13-2 3. ledd (a) i tvangsfullbyrdelsesloven. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan
kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2 3. ledd (b) i tvangsfullbyrdelsesloven.

(3)Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier heve denne, og
leietaker plikter da a fraflytte leieobjektet.

( 4 )En leietaker som blir kastet ut eller flytter etter krav fra utleier pga. mislighold eller fraviker
leieobjektet som følge av konkurs, plikter a betale leie for den tid som måtte være igjen av
leietiden. Betalingsplikten suspenderes for den periode utleier får leid ut leieobjektet på ny, til
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samme eller høyere pris. Leietaker må også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og
rydding/rengjøring av leieobjektet fører med seg, samt utgifter til ny utleie. I tilfelle av
fraflytting på grunn av mislighold, får dette punkt 19 tilsvarende anvendelse.

20 FRAFLYTTING

(l)Ved fraflytting skal utleier umiddelbart gis adgang til leieobjektet.

(2)Leietaker skal ved fraflytting tilbakelevere leieobjektet ryddiggjort, rengjort, med hele
vindusruter og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand, og med
samtlige nøkler. Dersom vedlikeholdsplikten etter punkt 13 er oppfylt med alminnelige
intervaller i leieperioden, aksepterer utleier normal slit og elde frem til fraflytting. Hvor annet
ikke er avtalt i forbindelse med leietakers endringsarbeider (se punkt 15) skal fast inventar,
delevegger, ledninger o.l. ikke fjernes ved fraflytting, men tilfalle utleier uten godtgjørelse.
Utleier kan kreve at leietaker ved fraflytting fjerner helt eller delvis leietakers endringsarbeider,
herunder innredning og innretninger, ledninger o.a. han har montert i leieobjektet, og at skader og
merker som følge av dette utbedres. Oppfylles ikke disse plikter, kan utleier utføre arbeidet for
leietakers regning.

(3)Mangler som leietaker ikke har utbedret, kan utleier la utbedre for leietakers regning.

(4)1 god tid før leieforholdets opphør skal det avholdes en felles befaring mellom leietaker og
utleier for afastlegge eventuelt nødvendige arbeider for abringe leieobjektet i den stand det skal
være ved tilbakelevering.

(5)1 de siste 4 måneder før fraflytting har utleier rett til asette opp skilt på fasaden, med
informasjon om at leieobjektet blir ledig. I samme periode plikter leietaker, etter forhåndsvarsel,
agi leiesøkende adgang til leieobjektet 2 dager pr. uke i kontor/forretningstid.

(6)Senest siste dag av leieforholdet skal leietaker på egen bekostning fjerne sine eiendeler.
Eiendeler som ikke fjernes skal anses etterlatt, og tilfaller utleier etter 14 dager. Søppel og
eiendeler som utleier ikke ønsker å overta kan utleier kaste eller fjerne for leietakers regning

21 TINGLYSING/PANTSETTELSE

(!)Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke
nektes uten saklig grunn. Samtykker utleier, skal leietaker dekke omkostninger forbundet med
tinglysingen. Videre skal leieavtalen, dersom samtykke til tinglysing gis, ikke ha opptrinnsrett, og
den skal vike prioritet for nye pengeheftelser som måtte bli tinglyst på eiendommen. Leietaker gir
utleier ugjenkallelig fullmakt til abesorge den tinglyste leieavtalen slettet på det tidspunkt
leieforholdet opphører. Kostnader forbundet med slettingen dekkes av leietaker.

(2)Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleiers skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes
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uten saklig grunn. Utleier kan stille vilkår for pantsettelsen. Leietaker gir utleier ugjenkallelig
fullmakt til abesorge pantsettelsen slettet på det tidspunkt leieforholdet opphører.

22 LEIEREGULERING

(l)Leien reguleres hver 1. januar, med 100% i forhold til eventuelle endringer i Statistisk
Sentralbyrås konsumprisindeks, eller, hvis denne blir opphevet, annen tilsvarende offentlig
indeks. Dog skal leien ikke kunne reguleres under den leie som ble avtalt på kontraktstidspunktet.
Første gang etter Sår, fra og med 01.01.2028

(2)Opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for november måned år 2020. Leieregulering baseres
på utviklingen fra opprinnelig kontraktsindeks til siste kjente indeks på reguleringstidspunktet.

(3)Leietaker er med dette gitt varsel om at årlig leieregulering vil finne sted.

(4)Ved offentlig inngrep (prisstopp o.l.) som begrenser den leie utleier ellers kunne tatt etter
denne kontrakt, skal kontraktens regulerte leie løpe fra det tidspunkt og i den utstrekning det
måtte være lovlig adgang til det.

23 GARANTI

(1)Leietaker  stiller  selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon som driver virksomhet i Norge etter
konsesjon gitt av norske myndigheter, eller annen av utleier godkjent garanti, for riktig og rettidig
oppfyllelse av leietakers forpliktelser av enhver art i samsvar med norsk lov og etter denne
leieavtalen, herunder rettidig betaling.

(2)Garantien skal tilsvare Omåneders leie inkludert andel fellesomkostninger ( og merverdiavgift i
den grad det følger av punkt 9) til sammen NOK 0,-. I forbindelse med leieregulering kan utleier
kreve garantien regulert forholdsmessig. Garantien skal være gyldig, og uoppsigelig fra leietakers
og garantists side, i leieperioden samt tre måneder etter fraflytting. Når leieforholdet opphører,
kan skyldig leie (inkludert tillegg som nevnt over) kreves dekket av garantien uavhengig av
leietakers samtykke. Mot utbetaling av andre krav under garantien kan garantisten gjøre
gjeldende leietakers mulige innsigelser.

24 FREMLEIE

(1 )Fremleie av leieobjektet, helt eller delvis
må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten
saklig grunn. Som saklig grunn regnes også at fremleietaker driver virksomhet helt eller delvis
utenfor merverdiavgiftsområdet.
(2)Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 24 anses ikke som
samtykke.
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25 OVERDRAGELSE/SELSKAPSMESSIGE ENDRINGER

( 1 )Overdragelse av leieavtalen, helt eller delvis
må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten
saklig grunn. Som saklig grunn regnes også at ny leietaker driver virksomhet helt eller delvis
utenfor merverdiavgiftsområdet.

(2)Overdragelse av minst 50% av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos leietaker
anses som overdragelse av leieavtalen. Det samme gjelder leietakers skifte av selskapsform. Som
overdragelse regnes også avhendelse av det mindre antall aksjer eller andeler som i seg selv
utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal på forespørsel gis
opplysninger bekreftet av leietakers revisor, dersom han onsker akontrollere om slik
overdragelse har funnet sted. Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder ikke børsnoterte selskaper.

(3)Selskapsmessige endringer, eksempelvis fisjoner, som kan forringe leietakers økonomiske
stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke. Bestemmelsen i dette avsnitt gjelder
ikke børsnoterte selskaper.

(4)Manglende svar på søknad om samtykke etter bestemmelsene i dette punkt 25 anses ikke som
samtykke.

26 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Leietager er mva.pliktig ved kontraktsinngåelse.
Leien forutsetter både bygg og auteareal i sin helhet.
Leietaker skal holde det ryddig rundt lokalet.
Leieareal utover avtalt areal kommer i tillegg pris.

Utstyr som utleier koster for leietaker, kommer i tillegg, faktisk kostnad pluss 10%.
Brannhydrant kommer i tillegg.
Verksted tavle m verktøy kommer i tillegg.
Knagger/benker for overflateredning kommer i tillegg.
Lager reoler og pallereoler kommer i tillegg.
Høytrykkspyler m varmtvann kommer i tillegg.
Stål skap for oppbevaring av kjemikalier, såper og vaskeutstyr kommer i tillegg.
Stor TV/skjerm for undervisning kommer i tillegg.
Holder for såpe/sprit/sprit ved alle vasker kommer i tillegg.
Gulvmatter ved inngangsdører kommer i tillegg.
Treningsromutstyr kommer i tillegg.
Solskjerming kommer i tillegg.
Bestikk, steintøy, glass og kjøkkenutstyr kommer i tillegg.
Bøttekott invantar kommer i tillegg.
Tørk/varme utrykningstøy skap kommer i tillegg.
Støvsuger i vaskehall kommer i tillegg.
Datautstyr kommer i tillegg.
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Tilrettelagt dørlåssystem kommer i tillegg.
Alarmsystem kommer i tillegg.
Teknisk installasjon som er tilrettelagt til brannstasjon kommer i tillegg.
Dør fra parkering og rett til utrykningskjøretøy er inklusive.
Verkstedbenk m skrustikka er inklusive.
Luft til arbeidsbenk/biler er inklusive.
EL/strømtromler til 3 biler er inklusive
Stikkontakter er inklusive, spesielle behov kommer i tillegg.
Stor skylle kum med varm og kalt vann i vaskehall er inklusive.
Uttak for spyle slange i vaskehall er inklusive.
Fiber nett inn i bygg er inklusiv, installasjon videre er tillegg.
Kjøkkeninnredning, komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap er inklusive.
Avtrekk til tørke utrykningstøy skap er inklusive.
Utleier bygger ca. 260 m2 sanitær/oppholdsrom/kjøkken inndelt m ren/uren sluse inkl.
toaletter/WV, samt oppholdsrom, ifølge tegninger.

Det merkes 20 parkeringsplasser til leietaker, ifølge tegning.

Overtagelse av lokalet kan bli tidligere eller utsatt, avhenger av leveranser av byggevarer.
Erstatter kontrakt fra 3/2 2021.

27 FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

(1)Folgende bestemmelser i husleieloven gjelder ikke: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-4 første ledd,
8-4, 8-5, 8-6 annet ledd og 10-5. For øvrig er det denne leieavtalen som gjelder i de tilfeller der
den har andre bestemmelser enn hva som følger av husleielovens fravikelige regler.

28 VEDLEGG TIL KONTRAKTEN

Vedlegg 1:
Vedlegg 2:
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:

Tegning
Innredningsbeskrivelse
Firmaattest utleier
Firmaattest leietager

29 STED/DA TO

Ørje, I 2022

30 SIGNATUR

( 1 )Senest ved underskrift av leieavtalen skal leietaker fremlegge gyldig firmaattest som bekrefter
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leietakers signatur, evt. stiftelsespapirer eller annen gyldig dokumentasjon som bekrefter at
selskapet er under etablering.

Utleier:

(2)Denne leieavtalen er undertegnet i to eksemplarer, hvorav utleier og leietaker hver har fått sitt.
Dersom leieavtalen er formidlet via eiendomsmegler er den undertegnet i tre eksemplarer, hvorav
utleier, leietaker og eiendomsmegler hver har fått sitt.

'%-2 Cl;?<.._Leietaker:

Emil Simonsen
M
In
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/89 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 186328/2022 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/23 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Marker kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 
 
Fredrikstad, 30.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune 

august 2022 til juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Marker kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Marker kommune 2021 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/17, 05.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/33, 25.11.2021 Plan for forvaltningsrevisjon Marker kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 21/086, 14.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Marker kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 05.05.2022, sak 22/17, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
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Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden august 2022 til 
juli 2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette 
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 3 prosjekter i denne perioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 750 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den settes 
opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Marker kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 31.05.2022, sak xx/xx bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter i Marker kommune for 2022 - 2024. Utvalget la til grunn plan 
for forvaltningsrevisjon for Marker kommune 2022 – 2024. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022/juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Marker kommune 2022-
2024 er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 750 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5) 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 
2 IKT-sikkerhet 
3 Personvern 

 

Følgende 3 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
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Til sekretariatet: 2. kvartal 2022 
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 4. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 2: 
IKT-sikkerhet 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023 
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

PROSJEKT 3: 
Personvern 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2024 
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: x. kvartal 20xx 
Anslått til behandling i KU-møte: x. kvartal 20xx 

 

 

 

 

Marker kommune, 31.05.2022 

 

 

…………………………      …………………………… 

Roy Løvstad        Jolanta Betker 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Marker kommune  

Januar 2022 - juli 2024  
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at by/kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Marker kommune 20212, 
og er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 25.11.2021, sak 21/34 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge:  

 

1 Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 

2 IKT-sikkerhet 

3 Personvern 

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 21/086 den 14.12.2021, og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 

2 IKT-sikkerhet 

3 Personvern 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
 
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
  

                                                
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til by/kommunestyret for behandling. 

3. By/kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til by/kommunestyret 
for behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i by/kommunestyret, om nødvendig blir det 
gjort vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter by/kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
by/kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle 
pålegg om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
by/kommunestyret.  

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til 
dags dato er blitt gjennomført i Marker kommune:  
 

Prosjekt Årstall for 
gjennomført prosjekt 

Oppfølging av politiske vedtak 2012 

Uteseksjonen 2012 

Skole – bruk av vikarer 2013 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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Prosjekt Årstall for 
gjennomført prosjekt 

Kjøp av varer og tjenester 2015 

Fosterhjem – økonomi og tjenester 2015 

Etisk reglement og varslingsrutiner 2017 

Overordnet internkontroll 2019 

Eiendomsforvaltning og vedlikehold og økonomistyring 2020 

Spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte den 25.11.2021, sak 21/34. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 2-3 prosjekter i 
kommende to og et halvt årsperiode i Marker kommune. 
 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 

2 IKT-sikkerhet 

3 Personvern 

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 15.11. 2021 for omtale av prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 21/086 den 14.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 

2 IKT-sikkerhet 

3 Personvern 

 
 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 420 timer årlig, av disse er det satt av 120 timer til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
For 2022 er det estimert 100 timer til ferdigstillelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Barnevern som ble påbegynt høsten 2021. Revisjonen legger til grunn at de kan levere 
gjenstående prosjekter i tillegg til budsjettet som er vedtatt for 2022 når det gjelder Marker 
kommune. 
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Kommunestyret fattet i sitt møte den 14.12.2021, sak 21/086, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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1. Forord 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Marker kommune, denne legges til 

grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 

 

Rolvsøy, 15. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

  

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
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2. Sammendrag 

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er 4 områder som skiller seg ut og tilsier 
risiko/vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i tabellen under, tabell 1. 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlig
het: 

Evt. kommentar: 

Omsorg  2 3 Hjemmetjenester og eldreomsorg 
– kvalitet i tjenestetilbudet 
 
 

NAV   2 3 Sosialhjelp og oppfølging av 
ungdommer og flyktninger  
-kan ses tverrfaglig med psykisk 
helse og barnevern 
 

Stab, støtte og 
fellesfunksjoner  

3 3 IKT-sikkerhet og personvern 
 
 

Stab, støtte og 
fellesfunksjoner  

2 3 Saksbehandlingsrutiner og 
oppfølging av politiske vedtak 
-restanse i inneværende plan 
 

Tabell 1. 
  

3. Metode 

Sekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighets vurdering av Marker kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet 
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  
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 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (rådmannens stab og virksomhetsledere) 
sendt til 11 personer, og det var 5 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 45 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (formannskap og utvalgsledere) sendt til 10 
personer og det var 7 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 70 %.  

Samlet ble undersøkelsen sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 10 
personer, hvorav 3 svarte, 30%. 

Svarprosenten hos administrasjonen var middels. Og det var lav svarprosent på 
spørreundersøkelsen som ble sendt til kontrollutvalget. Svarene er ikke nødvendigvis 
representativt for gruppen, men gir likevel noen signaler og er tatt med i vurderingen. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og kommunedirektørens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analyser og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 01. Denne 
gruppen er beskrevet som kommuner med 2 000 til 9 999 innbyggere, lave bundne 
kostnader og lave frie disponible inntekter per innbygger. 

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 17.juni 2021 

 Andre kilder: 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 

 
 Samtale / møte med ordfører og kommunedirektør 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og rådmann den 
05.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de kom 
med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
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Rådmann har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen, 
denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens 
virksomhetsområder 

Marker kommunes organisasjonskart viser en administrativ organisering inndelt i Stab, 

Omsorg, NAV, Familie og helse, Marker skole, Trollhaugen barnehage, Teknikk, plan og 

miljø og Kultur, fritid og bibliotek. Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og 

risiko- og vesentlighetsvurdering for hver virksomhet. 

 

 

4.1 Virksomhet Omsorg 

Virksomheten omfatter tjenester for personer med psykisk utviklingshemming, hjemmehjelp, 

dagavdeling, bogrupper, kjøkken, kantine, nattevakter, støttekontakter, hjemmetjenesten, 

omsorgslønn, avlastning og BPA. 

Budsjett for 2021 med økonomiplan beskriver en hovedutfordring i forhold til å sørge for 

gode og trygge tjenester samtidig som antallet tjenestemottakere øker. Kommunen har også 

en utfordring med et manglende marked for utleie av korttidsplasser, samt et økende 

bemanningsbehov. 

Kommunen har som mål i kommuneplanens samfunnsdel å lage boliger som bidrar til bedre 

helse og mulighet for å bo hjemme lengre for eldre.  

I oppsummering av budsjettforslaget 2021 står det: «Omsorg - Her er rammen foreslått økt 

med kr 1 500 000. Dette skal i sin helhet gå til reduserte salgsinntekter fra andre 

kommuner.» 
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Årsrapport for 2020 beretter om merkostnader og mindreinntekter i virksomhet Omsorg, 

dette i hovedsak knyttet til covid-19. Rapporten beskriver følgende: «Omsorg fikk styrket sine 

rammer med kr 6 200 000 og endte med et mindreforbruk på kr 930 313. Dette skyldes 

høyere inntekter fra storbrukere enn budsjettert. Reduserte kostnader til pensjon og redusert 

arbeidsgiveravgift i 3. termin bidrar også godt inn i et sluttresultat for Omsorg». 

Det må tas høyde for at de årlige merutgiftene knyttet til den demografiske utviklingen vil øke 

markert i årene fremover. Størstedelen av merutgiftene vil være knyttet til den eldre delen av 

befolkningen. 

Kommunedelplan for helse- og omsorg 2021- 2023 påpeker følgende: «Vi står foran et 

veiskille i helse og omsorgstjenestene, med tanke på de demografiske utfordringer som 

venter oss, i tillegg til at vi får økt oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten.» Planen legger blant annet reformen «Leve hele livet» til grunn, 

noe som innebærer tiltak som skal bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til 

eldre, og skape et mer aldersvennlig samfunn. 

Kostra nøkkeltall viser at helse og omsorg ligger i snitt innenfor i sin kostra-gruppe. Unntak 
er lavere netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede 
netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner (4,2 mot 5,3, ca 21% lavere). Årsverk per 
bruker av omsorgstjenester ligger også lavere (0,39 mot 0,51, ca 24% lavere). I 
spørreundersøkelsen kommer det fram at de folkevalgte opplever at det i middels grad er 
nok sykehjemsplasser i kommunen. 

Revisjonen har ingen innspill på området. Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonen på 
området de siste 10 årene. Det er ingen registrerte tilsyn i Statsforvalterens tilsynskalender 
for 2021. 

Kontrollutvalget hadde en workshop i sitt møte den 17. juni 2021. Kontrollutvalget drøftet der 
ulike områder hvor de mente kommunen hadde risiko for blant annet å ikke overholde 
lovpålagte tjenester etc. Det fremkom ingen konkret vurderinger av kontrollutvalgets 
medlemmer på at det kan være risiko ved virksomhet omsorg. Imidlertid ble håndtering av 
koronapandemien diskutert. 

I møte med rådmann og ordfører fremkom det ingen ytterligere innspill. 

Sekretariatets vurderinger: 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1 pålegger kommunen å sørge for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester til innbyggerne.  Videre skal tjenestene ytes forsvarlig (§4-1). Innunder 
dette ligger blant annet tilstrekkelig fagkompetanse. 
 
Sekretariatet vurderer at eldreomsorg kan være et risikoområde for Marker kommune. Det 
anslås i årsrapporten at det må tas høyde for årlige merutgifter knyttet til økt demografisk 
utvikling i årene fremover, der størstedelen av merutgiftene vil være knyttet til den eldre 
delen av befolkningen. Kommunen har som mål å lage boliger som bidrar til bedre helse og 
mulighet for å bo hjemme lengre for eldre.  

Kommunen har i sin kommunedelplan for helse og omsorg beskrevet utfordringer og tiltak for 
å ivareta den eldre delen av befolkningen. Dette kan være et godt verktøy i planleggingen for 
kommunen. 

Kostra-tall viser at Marker kommune i dag har lavere driftsutgifter og færre årsverk enn 
sammenlignbare kommuner, og det er særlig med tanke på fremtidige tjenestetilbud og 
planer for disse som utgjør risikoen i dag. 
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Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste ti årene. Sekretariatet 
mener, på generelt grunnlag, at området som handler om hjemmetjenester og eldreomsorg 
kan være et aktuelt område for en forvaltningsrevisjon.  Boligutvikling og eldreomsorg kan 
være et vesentlig område å se nærmere på.  

Alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere kan i hovedsak regnes som vesentlige 
områder. Dette fordi hvis det her inntreffer avvik vil dette kunne gi store konsekvenser for 
enkeltpersoner. Området er også vesentlig grunnet en relativt stor budsjettandel sett opp mot 
kommunens samlede budsjett. 

Sekretariatets konklusjon: 

Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området Hjemmetjenester og 

eldreomsorg og kvalitet i tjenestetilbudet. Dette med bakgrunn i den demografiske 

utviklingen som medfører flere eldre innbyggere, boligutvikling i kommunen og at det må tas 

høyde for økte utgifter på området. Det er vesentlig både for kommunens økonomi og for 

innbyggernes tjenestetilbud og tillit til forvaltningen. 

 
Risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet Omsorg er RF: 2 / VF: 3 
 

4.2 Virksomhet NAV 

Omfatter sosialkontortjenesten og flyktningtiltak 

I budsjett for 2021 er rammen foreslått økt til kr 5 600 000. Økningen er i sin helhet knyttes 
til reduserte inntekter fra IMDI i forhold til tilskudd flyktninger. Kommunen beskriver 
utfordringer i forhold til å få ikke-vestlige innvandrere ut i ordinært arbeid slik at de kan bli 
selvforsørget, å gjennomføre aktivitetsplikt for alle ungdommer fra første dag på sosialhjelp 
og en høy andel unge uføre. Kommunen har som mål at færre skal bli avhengig av 
økonomisk sosialhjelp. Tilstrekkelig bemanning og tett brukeroppfølging påpekes som viktig. 

«Integreringstilskuddet fra IMDI gis de første fem årene etter bosetting av flyktninger. 
Summen blir gradvis lavere i løpet av de fem årene. Slik status er pr. i dag, vil vi få vesentlig 
lavere tilskudd i 2022, og fra 2023 vil vi ikke få tilskudd i det hele tatt. Dersom vi ikke har klart 
å hjelpe flyktningene til å bli selvforsørget, vil dette bli en økonomisk utfordring for oss.» 

Årsrapport for 2020 beretter at NAV overførte kr 500 000 til virksomhet stab. Årsaken 
begrunnes i lavere lønnsutgifter som følge av salg av lederstilling til NAV Skiptvet og lavere 
utgifter til sosialhjelp og sosiale utlån. 

Rapporten beskriver videre noen utfordringer knyttet til covid-19 der ungdommer ikke har fått 
planlagt oppfølging: «Vi klarte ikke å gjennomføre jobbklubb for ungdom etter 13.mars. På 
grunn av smittevernhensyn var det ikke mulig å samle brukergruppen. Vi greide ikke å få alle 
ungdommer som mottok økonomisk sosialhjelp raskt nok ut i aktivitet. Pandemien gjorde det 
vanskelig å finne praksisplasser/tiltaksplasser på kort varsel.» 

Kostra nøkkeltall viser at Marker har 83 sosialhjelpsmottakere der 16 av disse er i 
aldersgruppen 18-24 år. Sammenlignet med Skiptvet, som er i samme kostragruppe og har 
tilsvarende antall innbyggere, har denne kommunen 57 sosialhjelpsmottakere der 9 er i 
aldersgruppen 18-24 år. Tallene viser videre at Marker kommune har tre ganger så mange 
sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer enn Skiptvet kommune, og også 
tre ganger så mange sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til 
livsopphold. Sammenlignet med Våler kommune, som også er i samme kostragruppe, men 
som har drøyt 2000 flere innbyggere, ligger antallet ganske likt. Dette viser at Marker 
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kommune tydelig har høye tall på antall sosialmottakere per innbygger enn sammenlignbare 
kommuner. 

Revisjonen har ikke kommet med innspill som gjelder NAV. Det er ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon på området de siste 10 årene og det er ingen registrerte tilsyn i 
Statsforvalterens tilsynskalender for 2021. 

I møte med ordfører og rådmann informerte rådmann om at NAV nå er organisert som et 
verskommunesamarbeid mellom Marker og Skiptvet, der Marker er vertskommune. 
Rådmann informerte om høye tall for sosialhjelpsmottakere, dette blant annet fordi 
kommunen har en del bosatte flyktninger. Det er de første fem årene IMDI overfører penger 
til kommunene for å bosette flykninger. Utover de fem årene går ressurser fra det 
kommunale budsjettet. Risikovurderingen oppleves kjent for kommunen og er et område det 
arbeides med, men som tar tid å snu.  

Sekretariatets vurderinger: 
 
Kommunen plikter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §3-4 å legge til rette for å 
samhandle og samarbeide med ulike deltjenester innad i kommunen og med andre 
tjenesteytere der dette er nødvendig. 
 
Sekretariatet vurderer at sosialhjelp og oppfølging av ungdommer og flyktninger kan være et 
risikoområde i kommunen. Det kan for eksempel være relevant å se nærmere på 
samarbeidet mellom NAV, psykisk helse og rus og barnevern, samt oppfølging av flyktninger.  
 
Alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere kan i hovedsak regnes som vesentlige 
områder. Dersom det inntreffer avvik vil dette kunne gi store konsekvenser for 
enkeltpersoner. Området er også vesentlig grunnet risiko for oppreisningssaker hvis avvik 
oppstår. 

 
Sekretariatets konklusjon: 
 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området Sosialhjelp og 

oppfølging av ungdommer og flyktninger. Dette på bakgrunn av et høyt antall 

sosialhjelpsmottakere totalt og med et høyt antall unge uføre. Kommunen har utfordringer 

ved å få bosatte flyktninger inn i arbeidslivet.  

Kommuneområdet er vesentlig for kommunens økonomi og kvalitet i tjenesteytingen, samt 

for konsekvensene dette kan få for enkeltinnbyggere. 

 
Risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet NAV er RF: 2 / VF: 3 
 
 

4.3 Virksomhet Familie og helse 

Omfatter tjenester knyttet til administrasjon familie og helse, helsestasjon og jordmor, 

fastlegekontor, tiltak psykisk helse og rus, kommunefysioterapi og ergoterapitjeneste, 

fysioterapi og barneverntjeneste. 

I budsjett for 2021 beskrives 5 hovedutfordringer for virksomheten i Økonomiplanperiode 
2022-2024: 
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 Stadig flere eldre, vil kreve en økning av fysio/ergoterapitjenesten.  

 Forebyggende arbeid for å redusere fysisk og psykisk uhelse. 

 Utvikle hverdagsrehabilitering og frisklivstilbud. 

 Være bevisst folkehelse og tidlig innsats på alle områder og dermed forebygge mer 
omfattende tiltak. 

 Barneverntjenesten vil gjennom ny reform måtte sørge for å ha bredere og høyere 
kompetanse innen egen tjeneste. 

I årsrapport for 2020 berettes det om økte utgifter til kommunehelse som følge av covid-19 
og er en av årsakene til merforbruk hos virksomhet Familie og helse. Virksomheten fikk 
styrket sine rammer med kr 830 000 og har hatt en del utgifter som følge av korona. Noe av 
merforbruket er også knyttet opp mot reduserte inntekter og høyere utgifter enn budsjettert 
på psykologstilling. Årsrapporten viser at budsjett ikke ble overhold og at tjenestetilbudet til 
innbyggerne ikke ble oppfylt uten avvik og klager.  

Kostra-analyser viser at kommunen ligger lavere enn gjennomsnittet når det gjelder årsverk 
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (ca. 23% lavere) 

Når det gjelder psykisk helse og rus ligger Marker kommune høyere på netto driftsutgifter 
enn kostragruppen (ca 70% høyere) også når det gjelder andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer ligger de høyere (ca 48% høyere). Videre er antall årsverk av 
psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere lavere (ca. 40% lavere). Kommunen ligger 
imidlertid høyere når det gjelder antall årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid 
per 10 000 innbyggere (ca. 37% høyere) 

Barnevern har høye netto driftsutgifter sammenlignet med kostragruppen, nesten det 
dobbelte av gjennomsnittet. Kommunen ligger tilnærmet likt når det gjelder barn med 
melding og barn med undersøking. Barn med barnevernstiltak ligger noe høyere (ca 20% 
høyere). Barn med undersøking eller tiltak per årsverk ligger lavere enn gjennomsnittet (ca 
40% lavere). 

Behandlingstiden overholdes med 96%. 

I 2022 kommer det en ny barnevernsreform der kommunen får et større faglig og økonomisk 
ansvar. 

I spørreundersøkelsen besvart av administrasjonen ble de spurte bedt om å rangere tre 
områder de opplever har høyest risiko i kommunen. Det ble foreslått to områder som angår 
området familie og helse; tjenester for barn og unge med sammensatte behov og 
forebyggende arbeid for barn og unge/voksne. 

I kontrollutvalgets workshop den 17. juni ble ikke område familie og helse diskutert spesielt, 
men håndtering av koronapandemien var oppe til diskusjon. 

Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon «Fosterhjem – økonomi og tjenester» i 2015. 
Prosjektplan for «Barnevern» skal behandles i kontrollutvalgets møte i september og 
rapporten skal leveres i 2022. det er ingen registrerte tilsyn i Statsforvalterens tilsynskalender 
for 2021. 

I møte med rådmann og ordfører fremkom det ingen ytterligere innspill. 
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Sekretariatets vurderinger: 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 pålegger kommunen å drive helsefremmende og 
forebyggende arbeid.  
 
Sekretariatet vurderer at det foreligger risiko på området psykisk helse og rus, og på området 
barnevern. Psykisk helse og rus har høye driftskostnader og lavt antall årsverk psykiatriske 
sykepleiere pr innbyggere. Det er høye driftsutgifter på området barnevern i forhold til antall 
mottakere av barnevernstjenester.  
 
Vesentlige områder i en kommune er alle kommunale tjenester som gis til enkeltinnbyggere. 
Konsekvensene for enkeltpersoner kan være store dersom det inntreffer avvik. Området er 
også vesentlig grunnet risiko for oppreisningssaker hvis avvik oppstår, samt at det har en 
relativt stor budsjettandel sett opp mot kommunens samlede budsjett. 

Det skal i høst gjennomføres en forvaltningsrevisjon av området barnevern, slik at det er 
området psykisk helse og rus som bør vurderes. Som beskrevet under tjenesteområde NAV 
kan det være hensiktsmessig å se på samarbeidet mellom NAV, psykisk helse og rus, 
barnevern og oppfølging av flyktninger. 
 
 
Sekretariatets konklusjon: 
 
Sekretariater vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området barnevern. Men på 
bakgrunn av pågående forvaltningsrevisjon på området reduseres vesentligheten til middels.  
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet Familie og helse: RF: 2 / VF: 2 
 
 

4.4 Virksomhet Marker skole 

Omfatter grunnskole og SFO. 

I Budsjett for 2021 beskrives hovedutfordringer i forhold til flere år med nedbemanning. Man 
ser et svakt stigende elevtall med små variasjoner som gjør det utfordrende å bemanne opp 
og ned. Videre har kommunen utfordringer knyttet til fagli kvalitet, lesing og grunnleggende 
ferdigheter. Kommunen beskriver at de ikke når målet om å ha mindre enn 15 % elever 
under kritisk grense for leseferdigheter på kartleggingsprøvene på 3.trinn, på nivå 1 
nasjonale prøver 5., eller nivå 1 og 2 på nasjonale prøver 8. trinn. 

Årsrapport for 2020 viser et mindreforbruk på kr 903 821 som skyldes lavere lønnsutgifter i 
form av vakant stilling, mindre bruk av vikarer på grunn av lavt sykefravær, og at en prosess 
over tid med nedbemanning som har fått varslet effekt. 

Årsrapporten sier at elevundersøkelsen i sum (5. - 10.trinn) viser en svært god utvikling de 
siste årene og at alle trinn følger opp resultatene for sine elever med 
klassetrivselsundersøkelse, elevsamtaler, utviklingssamtaler og handlingsplaner i saker der 
det er avdekket krenkelser/mobbing. 

Kostra-analyser viser at det er få elever som mottar særskilt norskopplæring (0,9%), mens 
årstimer til særskilt norskopplæring per elev er dobbelt så høyt som gjennomsnittet. 
Kommunen ligger noe lavere enn gjennomsnittet når det gjelder årstimer til 
spesialundervisning per elev, men på gjennomsnittet når det gjelder antall elever som mottar 
spesialundervisning. Elevene scorer over gjennomsnittet på nasjonale prøver i lesing og 
regning på 8. trinn 
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I spørreundersøkelsen fikk de folkevalgte mulighet til å kommentere og tilføye risikoområder. 
Et område kom fram når det gjelder virksomhet Marker skole: «Undervisning og skole, særlig 
oppfølging av elever med særlige behov som spesialpedagogiske tiltak mm.» 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 
læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 
opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte i juni 2021 og skal opp til behandling i kommunestyret. Revisjonen 
konkluderer med at Marker kommune i stor grad oppfyller revisjonskriteriene. Revisjonen 
anbefaler kommunen å følge opp seks punkter. 

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med «Tidlig innsats på 1.- 4. trinn» ved Marker skole 
høsten 2020. 

I møte med rådmann og ordfører fremkom det ingen ytterligere innspill. 

Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det foreligger risiko på området for tilpasset opplæring knyttet til 
særskilt norskopplæring og leseferdigheter. Skolen når ikke målet med å ha under 15% 
elever på kritisk grense for leseferdigheter. Det oppleves en utfordring knyttet til bemanning 
og økende antall elever.  
 
Det er nylig gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport på området spesialundervisning og 
tilpasset opplæring. Denne viser at kommunen i stor grad oppfyller revisjonskriteriene. 
Revisjonen anbefaler forbedringspunkter knyttet til rutiner, prosedyrer, planer og 
dokumentering av arbeidet. Rapporten behandles videre i kommunestyret og skal følges opp 
i administrasjonen.  
 
Høsten 2020 gjennomførte Statsforvalteren et tilsyn «Tidlig innsats på 1.- 4. trinn» ved 
Marker skole. Tilsynet konkludere med at Marker kommune ikke har tilstrekkelige rutiner for 
å følge opp at iverksatte tiltak gir økte ferdigheter. Kommunen har sendt inn redegjørelse og 
erklæring om at påleggene er rettet. Tilsynet avsluttes med bakgrunn i kommunens 
opplysninger knyttet til bruk av BTI-modellen (Bedre tidlig innsats), bruk av nasjonale prøver i 
elevvurderingen og skriftlig oppfølgingsplan. 
 
Området vurderes som vesentlig da avvik i forbindelse med retten til spesialpedagogisk 
undervisning forebyggende arbeid kan få store konsekvenser for enkeltpersoner og 
samfunnets tillit til kommunen. Videre kan søksmål om oppreisning være en risiko, samt at 
skole har en relativt stor budsjettandel av kommunens samlede budsjett.  
 
Sekretariatets konklusjon: 
Sekretariatet vurderer middels risiko på området og høy vesentlighet på området skole. Men 
på bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon og statlig tilsyn reduseres 
vesentligheten til middels. 
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet Marker skole: RF: 2 / VF: 2 
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4.5 Virksomhet Trollhaugen barnehage 

Omfatter Trollhaugen barnehage 

I budsjett for 2021 er rammen foreslått økt til kr 7 730 000 fra kr 6 350 000 i 2020. Driftsåret 
antydes å være spennende økonomisk med flere barn i ny barnehage. 

Årsrapport for 2020 beretter om økte utgifter til barnehage som skyldes flere barn i den 
kommunale barnehagen, men også utgifter til covid-19. Området fikk styrket sine rammer 
med kr 850 000 på bakgrunn av resultatene i kvartalsrapport pr. 30.09.2020. Trollhaugen 
barnehage ble tatt i bruk høsten 2020 med fire avdelinger i bruk. 

Kostra-analyser viser at kommunen har en noe lavere andel barn i barnehage i forhold til 
innbyggere enn gjennomsnittet. Andel barn i i kommunale barnehager i forhold til alle barn i 
barnehage ligger i underkant av 40%, noe som er lavere enn gjennomsnittet i kostra-
gruppen. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn er også 
lavere enn gjennomsnittet. 

Det fremkommer ingen risikoområder i spørreundersøkelsen og barnehage var ikke diskutert 
i kontrollutvalgets workshop 17.juni 2021. 

Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De viktigste endringene i loven 
omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i barnehagen, krav om 
likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager og at 
utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Revisjonen har ingen innspill som angår Trollhaugen barnehage. Det er ikke gjennomført 
noen forvaltningsrevisjon på området de siste 10 årene og det er ingen registrerte tilsyn i 
Statsforvalterens tilsynskalender for 2021. 

I møte med rådmann og ordfører fremkom det ingen ytterligere innspill. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at virksomhet barnehage i det alt vesentlige oppfyller lovkrav og yter 
de tjenester som er forventet innen området. Barnehagen har en lav andel 
minoritetsspråklige barn i forhold til innvandrerbarn, noe som eventuelt kan ses på i 
sammenheng av risikovurderingen av sosialhjelp og oppfølging av flyktninger under området 
NAV. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet Trollhaugen barnehage: RF:2/VF: 1 
 
 

4.6 Virksomhet Teknikk, plan og miljø 

Omfatter tjenester blant annet innen drift og vedlikehold, kommunens eiendommer og 

bygninger, renhold, teknisk administrasjon, kart, oppmåling, byggesaksbehandling, landbruk, 

miljø og næring, jakt og viltstell, vann, avløp, rensing, feiervesen og spredt avløp. 

I budsjett for 2021 er rammen foreslått økt med kr 270 000. Til sammen vil dette gi en 
ramme på kr 18 200 000. Noe reduserte leieinntekter er hovedårsaken til denne økningen. 
Fortsatt satsing på vedlikehold av eksisterende bygningsmasse er viktig for Marker 
kommune. 
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Budsjett 2021 beskriver hovedutfordringer for virksomheten i forhold til stort 
vedlikeholdsbehov på kommunens bygninger og anlegg, etablere ny brann- driftsstasjon, 
økning i budsjettbehov for jakt og vilt, etablere reservevannløsning, slambehandling i 
påvente av nytt deponi på Brennemoen og å levere alle tjenester innen lovbestemte frister 

Kommunen beregner kommunale gebyrer etter selvkost. Det anslås at gebyrer både på vann 
og avløp må økes vesentlig. 

Årsrapport for 2020 beretter om oppstart av et større prosjekt med sanering av VA anlegg 
som vil gå over mange år.  

Rapporten viser et merforbruk på kr 364 077. Dette er knyttet til ekstraordinære utgifter 
knyttet til vedlikehold på rådhus, Marker skole, Marker bo- og servicesenter og kommunale 
bygninger.  Høyere inntekter enn budsjettert kan også ses opp mot høyere utgifter. Det er 
mottatt flere tilskudd som er avsatt til bundne fond. I tillegg er sykelønnsrefusjon høyere enn 
budsjettert. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser et 
merforbruk på kr 868 506 (5,5%). 

Revisjonen har et generelt innspill til selvkostområdet i kommunene i forhold til om det 
håndteres etter ny forskrift og veileder og til vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. 

Kostra-analyser viser at kommunen har en høyere andel innvilgete byggesøknader som 
skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan. Kommunen har raskere saksbehandlingstid 
enn gjennomsnittet. Kommunen har lavere brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger 
enn gjennomsnittet. Kommunen har høyere utgifter til vedlikehold, men lavere utgifter til 
driftsaktiviteter når det gjelder eiendomsforvaltning. Når det gjelder brann og ulykkesvern har 
kommunen noe høyere brutto driftsutgifter enn gjennomsnittet, særlig er utgifter til 
forebygging dobbelt så høyt som gjennomsnittet. 

På åpne spørsmål i spørreundersøkelsen om risikoområder i kommunen svarer noen 
folkevalgte om bekymring for forurensing i sjøene, at vassdraget er ikke "dimensjonert" for 
fremtidige flommer og en oppdatert risikoanalyse rundt museumsområdet, 
kraftverksdammen og slusen trukket fram. 

Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom veileder til 
selvkostforskriften høsten 2020. 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og 
økonomistyring» 2020 (2019). Videre har det vært gjennomført statlige tilsyn av 
vannforsyning og drikkevannsbasseng (høst 2021), samt avløp ved Bommen avløpsanlegg 
(høst 2021). 

I møte med rådmann og ordfører fremkom det ingen ytterligere innspill. 

Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det ligger noe risiko på området som handler om vedlikehold. 
Eksempelvis viser spørreundersøkelsen at det kan ligge risiko knyttet til planverk av 
vedlikehold, kommuneutvikling og klima og miljø. Kommune har et merforbruk på 5,5% og 
med forventet økende befolkningstall kan det være utfordrende i forhold til kommunens 
bygningsmasse. Videre er selvkostområdet en risiko og spørsmål knyttet til om området 
håndteres etter ny forskrift og veileder. 
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Sekretariatet vurderer at risikoen er kjent for kommunen basert på forvaltningsrevisjon av 
eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring som ble levert i desember i 2020 og 
behandlet i kommunestyret våren 2021.  
 
På området som omhandler vann og avløp vil risiko for utslipp og urent vann alltid vil være 
vesentlig for kommunens innbyggere. Særlig eldre og syke kan rammes hardt. Sekretariatet 
vurderer at kommunen er kjent med risikoen og det er nylig gjennomført statlige tilsyn av 
vann og avløp som følges opp.  
 
Sekretariatets konklusjon: 
Sekretariatet vurderer middels risiko og vesentlighet på området Vedlikehold. Risikoen 
anses kjent for kommunen som nylig har hatt forvaltningsrevisjon på området. På området 
som gjelder Vann og avløp er det nylig gjennomført statlige tilsyn og anses som kjent risiko 
for kommunen. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet teknikk, plan og miljø: RF:2 / VF:2 
 
 

4.7 Virksomhet Kultur, fritid og bibliotek 

Omfatter tjenester innen kulturadministrasjon (kino, frivilligkoordinator, spillemidler, 

kulturmidler, planer), kulturvern, museer og kunst, folkebad, kulturskole, ungdommens 

kulturhus, bruktbutikk og bibliotek. 

I budsjett for 2021 er forslaget at rammen holdes uendret for 2021. Virksomheten har selv 
lagt inn en økning på 25 prosent stilling til skolebibliotek, men dette dekkes innenfor 
eksisterende rammer. I 2020 ble SLT koordinator og MOT koordinator flyttet med 40 prosent 
stilling fra denne virksomheten, uten at rammen da ble endret. 

Årsrapport for 2020 viser et mindreforbruk på kr 149 917. Det skyldes i hovedsak høyere 
inntekter enn budsjettert, men flere av inntektene er satt av til bundne fond som da igjen gir 
høyere utgifter enn budsjettert. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser et 
mindreforbruk på 190 799,- (-3,3%). 

Det fremkommer ingen betydelig risiko på området fra revisjonen, spørreundersøkelsen, 
kostra-analyser eller kontrollutvalgets workshop. Det er ikke gjennomført noen 
forvaltningsrevisjoner på området de siste ti årene. 

I møte med rådmann og ordfører fremkom det ingen ytterligere innspill. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer lav risiko og vesentlighet på området. 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på virksomhet Kultur, fritid og bibliotek: RF:1/VF:1 
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4.8 Stab og øvrige områder 

 

4.8.1. Stab, støtte og fellesfunksjoner 

 

Innenfor ansvarsområdene ligger følgende hovedoppgaver: Pedagogisk rådgivning til 

barnehager og skole, tilsynsmyndighet for barnehage og skole, servicetorg og 

kommunikasjon, arkiv, politisk sekretariat, boligforvaltning kommunale boliger, startlån, 

beredskap, lønn, regnskap, innfordring, kommunal fakturering, økonomi, IKT, innkjøp, 

kommuneoverlege og HR og personalforvaltning. 

 

I budsjett for 2021 er rammen for 2021 foreslått til kr 26 500 000. Dette er en økning fra 

2020 med kr 1 500 000. Det er for 2021 ikke funnet penger til tilskudd til etablering og 

tilpasning av bolig. 

I budsjett 2021 beskrives følgende hovedutfordringer for virksomheten: 

 Økt satsing på digitalisering koster i form av blant annet høyere lisenskostnader. 
Effekten av digitalisering tar noe tid og gevinstrealisering ligger i prosessene og 
organisasjonen – ikke i IKT-verktøyene. 

 Det er ikke lagt inn tilskudd til etablering og tilpasning av bolig i budsjett 2021. 

 Høyere kostnader til IKT etter at driften av servere er satt ut til Aspit AS. 

 Få ressurser på enkelte områder, og sårbare i forhold til eventuell sykdom og fravær. 
 

I økonomiplanperioden 2022-2024 fremkommer følgende hovedutfordringer for 
virksomheten: 

 Store investeringsbehov i årene som kommer, gjør at også stab må tenke 
organisering/dimensjonering og oppgavefordeling. 

 Vi må utnytte ressursene og bruke kompetansen til medarbeiderne på en bedre måte. 

 Ved naturlig avgang/oppsigelse – så langt det er forsvarlig og mulig ikke erstatte 
stilling 

Årsrapport for 2020 beretter: «Årets regnskapsmessige resultat ble godt med et netto 
driftsresultat på over 5 %. Til tross for økte kostnader i forbindelse med pandemien bygger vi 
fondsreserver i stedet for å tære på de eksisterende. Forsiktighet i budsjettering og disiplin til 
å holde tildelte budsjettrammer.» 

Stab - fikk økt sine rammer med kr 1 500 000 etter tertialrapport pr 30.09.20. Mindreforbruket 
på kr 827 000 skyldes blant annet at lønnsoppgjøret ble langt billigere enn budsjettert, og de 
avsatte midlene har gått inn som inntekt i stab sitt regnskap. 

Årsrapport for 2020 viser utfordringer på områder som angår internkontroll. Det beskrives at 
det gjenstår et godt stykke arbeid som det må arbeides med i 2021. I arbeidet med 
internkontroll brukes kvalitetssystemet TQM i alle virksomheter. Dette skal være kjent for alle 
ansatte at kommunen har et felles kvalitetssystem. Det er fortsatt variasjon i hvilken grad 
systemet benyttes.  

Beredskapsarbeid skal ifølge årsrapporten ha hatt stort fokus i 2020, men det er fortsatt et 
ønske om mere ressurser til gjennomgang av ROS-analyse, tiltakskort og beredskapsplan. I 
oversikten «Temaplaner» på kommunen hjemmeside er det ikke lagt ut noen helhetlig ROS-
analyse. Videre ligger det flere utgåtte planer, blant annet kan nevnes «Smittevernplan» 
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datert i 2018, «Plan for folkehelsearbeid 2018-2019» og «Klima og energiplan 2011-2020». 
Det ligger pr i dag ikke noen ROS-analyse til behandling i kommunestyret 2021. 

Delegeringsreglementet skal være gjennomgått sommeren 2020 og ble vedtatt i 
kommunestyret i desember 2020. 

Smartkom samarbeidet på innkjøp skal være godt etablert og er et samarbeid mellom 
Aremark, Marker og Skiptvet. Kommunen ser flere områder der det er behov for å utveksle 
erfaringer og diskutere fag, flere har vært i dialog om å opprette et slikt «samarbeid», men på 
grunn av korona har slike ting stoppet litt opp. 

Årsrapporten beskriver videre at det er økt satsing på digitalisering. Et område er verdt å 
merke seg: «Drift av IKT ble satt ut til Aspit AS. Vi er ikke for nøyde med det samarbeidet, og 
det er ikke levert fra Aspit AS sin side i henhold til avtale. Det er sendt en skriftlig 
henvendelse på dette til Aspit AS, og de innrømmer at de ikke har levert i henhold til avtale. 
Det har vært et første møte og dette skal følges opp videre fra Marker kommune». Det 
fremkommer ikke av kvartalsrapport 1.kvartal 2021 om hvor dette arbeidet står i dag. 

Videre berettes det at stab jobber med få ressurser i enkelte avdelinger og opplever at det er 
et sprik mellom lovpålagte krav, politisk og administrativ vilje, engasjement, ambisjon og 
forventninger og de faktiske tilgjengelige ressurser. «Organisering/dimensjonering og 
oppgavefordeling av stab har vært en gjenganger både i budsjett og økonomiplaner og 
årsmeldinger de siste årene. En uhensiktsmessig organisering av stab pr i dag har gjort at 
dette arbeidet har blitt vanskeliggjort. Dette må ses på i 2021». Det berettes videre: 
«Samarbeid mellom stab og virksomhetene er også en gjenganger i budsjett – og 
økonomiplan og årsmeldinger. Her har vi fortsatt et stykke arbeid og gjøre slik at vi kan 
utfylle og avlaste hverandre på flere områder». 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, viser 
et mindreforbruk på rundt 600 000 kroner  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill til sekretariatet i forhold til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. Det var ingen merknader som gjelder Marker kommune spesielt, 
men risiko som gjelder alle kommuner generelt: 

 Anskaffelser i kommunen. Håndteres de i tråd med Lov om offentlige anskaffelser? Er 
det rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Selvkost - håndteres etter ny forskrift og veileder? 

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør 

 Styring av investeringsprosjekter 

 Vedlikeholdsetterslep på bygningsmasse 

Kommunen hadde etterlevelsesrevisjon på området anskaffelsesprosesser våren 2021 med 
tilfredsstillende resultat. 

I spørreundersøkelsen sendt til administrasjonen og de folkevalgte fremkommer det risiko i 
forhold til kommunens utarbeidelse av gode internkontrollsystemer og også kjennskapen til 
disse. Når det gjelder krise og beredskapsplaner svarer de folkevalgte at de de i middels 
grad opplever at kommunen har utarbeidet gode krise- og beredskapsplaner, og at de i liten 
grad har vært med på arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser i kommunen.  

Når det gjelder overholdelse av personopplysningsloven svarer de folkevalgte i middels grad, 
nærmere 30% svarer «vet ikke». Administrasjonen svarer at de i middels grad er kjent med 
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personopplysningsloven. De svarer også at de i middels grad er kjent med kommunens post- 
og arkivrutiner. Videre svarer de at de i middels grad opplever at det er utarbeidet 
antikorrupsjonstiltak og oppfølging av disse i kommunen. 

Administrasjonen opplever i middels grad at kommunen er organisert på en hensiktsmessig 
måte og at det i liten grad er gjort omorganiseringer i kommunen de siste tre årene. Videre 
svarer de at de i liten grad opplever at kommunen har utarbeidet tydelige 
funksjonsbeskrivelser for sin stilling og at de i liten til middels grad har tid til ledelse. Det 
oppleves i middels grad at det er ressurser til god kvalitet på kommunale tjenester. 

Administrasjonen fikk spørsmålet «Hvilke tre områder i kommunen opplever du har høyest 
risiko for å ikke etterleve lov eller forskrift?» Datasikkerhet og internkontroll som gjelder stab 
ble begge rangert med høy risiko. 

I kontrollutvalgets workshop den 17.juni ble følgende områder diskutert: 

 krise og beredskapsplaner  

 håndtering av koronaepidemien  

 oppfølging av politiske vedtak  

 saksbehandling  

 IT-sikkerhet  

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med tydeliggjøring av 
kommunedirektørens ansvar (Kommuneloven, kapittel 25, §25-1 og §25-2.) 

Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner: 

 «Oppfølging av politiske vedtak» 2012  

 «Kjøp av varer og tjenester» 2015  

 «Etisk reglement og varslingsrutiner» 2017  

 «Overordnet internkontroll» 2019. 

I møte med ordfører og rådmann framkom det at kommunen kjenner seg igjen i risikoen på 
området for IKT.  Rådmann informerte om at samarbeidet med Aspit AS var i god utvikling og 
at de har etablert nye arbeidsprosesser. Det ligger høye kostnader på IKT-området og det 
kan være interessant å se resultater i forhold til samarbeid med tjenester. 

Rådmann fortalte videre at området IKT er utfordrende og krevende, og at det, for en liten 
kommune, var få ansatte og nødvendig at tjenesten lå utenfor kommunen. IKT er videre 
økonomisk utfordrende med blant annet høye lisenskostnader. Marker samarbeider også 
med Digi Viken og Digi Viken Øst. Økonomiprogrammet er nå i skyen, og det vurderes 
skysetting av saksbehandlingsprogram.  

Rådmann informerte videre om et brudd i forhold til fagprogrammet for sykehjem, der det 
ikke var en funksjonell backup. Dette fikk konsekvenser for arbeidet da journalopplysninger 
ikke var tilgjengelige. 

Ordfører informerte om en pågående omorganisering av virksomhetsområder i kommunen. 
Kommunestyret skal i oktober behandle virksomhetsområde Oppvekst, der det er foreslått at 
skole, barnehage, helsestasjon, barnevernstjenesten, skole- og barnehagefaglig rådgiver og 
spesialpedagog skal inn. 
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Sekretariatets vurderinger: 
Det er gjennomført flere forvaltningsrevisjoner på området som angår stab, støtte og 
fellesfunksjoner. Nå i senere tid, i forhold til overordnet internkontroll og etisk reglement og 
varslingsrutiner. På hjemmesiden ligger flere utdaterte planer. Kommunen beskriver selv 
utfordringer i forhold til interkontroll og at det fortsettes med arbeid på området. Sekretariatet 
vurderer at det fortsatt ligger høy risiko på området, men at risikoen er kjent for kommunen 
og at arbeid for å bedre dette pågår.  
 
Når det gjelder kommunens satsing på digitalisering og drift av IKT som er satt ut til Aspit AS, 

ser sekretariatet at det kan ligge en risiko i forhold til datasikkerhet og brudd på 

personopplysningsloven. Videre fremkommer det av spørreundersøkelsen at man i 

kommunene bare er middels kjent med personopplysningsloven og kommunens post- og 

arkivrutiner. Dette medfører risiko for at personsensitiv informasjon ikke dokumenteres og 

sikres forsvarlig. Det er stort fokus på dette området for tiden, særlig med tanke på 

konsekvenser det kan få. I Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse kommer det 

fram at 37,4 prosent av kommunene har vært utsatt for en eller annen form for 

datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å beskrive faren kan Østre Toten kommunes 

dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå dersom sikkerheten ikke er godt nok. I 

januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten kommune. De slettet alle 

sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det «mørke 

nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner.  

IKT-området anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan 

få for enkeltpersoner dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også 

for kommunens økonomi og troverdighet. Rådmann ser utfordringer innenfor IKT og kjenner 

seg igjen i risikoen på området. 

Årsrapporten peker på en uhensiktsmessig organisering av stab, og også utfordringer i 

samarbeidet mellom stab og de ulike virksomhetene. Spørreundersøkelsen viser at det i liten 

grad er gjort omorganisering i kommunen de siste tre årene. Videre opplever de i liten grad 

at kommunen har utarbeidet tydelige funksjonsbeskrivelser for sin stilling og at de i liten til 

middels grad har tid til ledelse. Sekretariatet vurderer at det foreligger risiko på området som 

kan ha betydning for kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen. Risikoen ses kjent for 

kommunens som nå arbeider med en omorganisering av virksomhetsområdene. 

Videre er saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak diskutert i 

kontrollutvalgets workshop. Oppfølging av politiske vedtak ligger også som restanseprosjekt i 

inneværende plan, og må vurderes i ny plan. Det er viktig at innbyggerne har tillit til 

saksbehandlingen og oppfølging av vedtak fattet i folkevalgte organer. Kommunelovens 

formål er tuftet på folkestyre og demokrati og skal legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse 

(§1-1). Dette er også et tema som kan være aktuelt for en forvaltningsrevisjon. 

Sekretariatets konklusjon: 
Sekretariatet vurdere høy risiko og vesentlighet på området IKT-sikkerhet og personvern. 
Dette på bakgrunn av utfordringer med stabil og god tjeneste og risiko for brudd på 
personopplysningsloven. Det er vesentlig både for kommunen og innbyggerne at 
personsensitiv informasjon behandles og bevares på en tilfredsstillende måte. 
 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området 
Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak. Dette på bakgrunn av 
innbyggernes tillit til kommunen og demokratiske prinsipper. Området ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på stab, støtte og fellestjenester: RF: 3 / VF 3. 
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4.8.2. Øvrige områder 

 

Under øvrige områder ligger politikk og utvalg, private barnehager, interkommunale 

selskaper (omtales under punkt 6. Selskaper), Marker teststasjon (Grensen testsenter), 

livssynsformål og næring. 

Politikk og utvalg er skilt ut fra stab som eget område for å skille kostnader til politikk og 

utvalg fra utgifter til stab. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd viser for 
politikk og utvalg et merforbruk på rundt 380 000 kroner og for IKS et mindreforbruk på rundt 
1,5 millioner kroner. 

Etter gjennomgang av budsjett, økonomiplan, årsrapport, kostra-analyser og 

spørreundersøkelser kommer det ikke fram noe sekretariatet vurderer med risiko og 

vesentlighet nok til å kunne anbefale en forvaltningsrevisjon på området. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på området: RF: 1 / VF: 2 

 

5. Covid-19 

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Teststasjon på Grensen ble etablert i slutten av august 2020 etter pålegg fra 

Helsedirektoratet. Testsentrene ble etablert ved utvalgte flyplasser, havner og 

grenseoverganger i Norge, dette for å hindre importsmitte av covid - 19. Testsenter på 

grensen er organisert under virksomhet Familie og Helse, men er skilt ut med egen 

rapportering. 

I møte med ordfører og rådmann informerte rådmann om at kommunen skal ha en egen 
evaluering i forhold til pandemien. Videre er det kommunikasjon med Statsforvalter i forhold 
til mulige tilsyn. Covid-19 kan være interessant å se i lys av flere områder, blant annet i 
forhold til sosialhjelp.  

Sekretariatets vurdering og konklusjon: 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Marker 
kommune i denne sammenheng. Det kan likevel være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 

Sekretariatet vurderer middels risiko og vesentlighet på området. Dette på bakgrunn av at 
kommunen har en prosess med egenevaluering på området og er i kommunikasjon om 
statlig tilsyn. 
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Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 

 

6. Selskaper 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2022-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 
utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 
spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 
faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 
utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 
tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 
og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen skal 
behandles i kontrollutvalgets siste møte i 2021. 
 
Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 
vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 
heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene. Det vil 
foreligge en plan for eierskapskontroll for perioden 2022-2023 i begynnelsen av året 2022. I 
forrige planperiode (2017-2020) har det blitt gjennomført eierskapskontroll av Indre Østfold 
lokalmedisinske kompetansesenter IKS og Indre Østfold brann og redning IKS. Prosjektplan 
for Deltagruppen er behandlet i desember 2020 og rapporten er estimert å leveres i 
begynnelsen av 2022. 
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 

 

7. Rådmanns uttalelse 

Rådmann har gitt sin uttalelse til dokumentet i e-post datert 15. november 2021.  

Uttalelsen er sakset fra eposten og ligger i sin helhet nedenfor: 

 

Rådmannen i Marker har ingen merknader til høringsutkastet til risiko og 

vesentlighetsvurdering for Marker kommune. 

 

Vennlig hilsen 

 

Kjell Jogerud 

Rådmann 

Marker kommune 

Tlf: 47791610 

Kjell.jogerud@marker.kommune 
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Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/24 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 23.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Marker kommune 2021, datert 18.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/28 den 30.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Marker kommune. 
Det vises til sak 21/28 i kontrollutvalget den 30.09 2021.  Det ble i den redegjort for 
inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt 
spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering. 
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1 Formål 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 
oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2021 for Marker kommune. 
 
Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å vise 
hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Marker kommune og hvordan 
ressursene er fordelt. Det vises til sak 21/28 i kontrollutvalget den 30.09.2021, hvor det ble 
redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering 
for regnskapsrevisjon på oppdraget. 
 
Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 
kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 
redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av 
de viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 
 

2 Regnskapsavleggelse 
Marker kommunes regnskap ble avlagt den 22.02.2022 av rådmann og økonomisjef.  
Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte poster som er avdekket gjennom 
årsoppgjøret. Nytt regnskap med endringer 08.04.22 ble mottatt 11.04.2022. 
Rådmannens årsberetning er datert og mottatt 31.03.2022. Ny oppdatert årsberetning er 
mottatt 11.04.2022. 
Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» ble mottatt 14.03.2022. Erklæringen er gitt uten 
tilleggsopplysninger. Revisors beretning for 2021 og revisjonsbrev nr. 2 er avgitt 13.04.2022.  
 
Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Marker kommune:  
Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 
Marker kommune per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 
per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  
Revisors beretning er avgitt med bemerkning om salg av varige driftsmidler utover budsjett 
under «Andre forhold». 
 
Revisjonen har hatt god kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 
årsoppgjøret. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 
at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  
 

3 Oppsummering 
Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å kommentere 
nærmere: 
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3.1 Driftsmidler 
Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 
gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 
skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 
 
Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 
kommunens egenkontroll er foretatt for å blant annet påse at inngående fakturaer er gjenstand 
for arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets 
avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder 
som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av 
avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i 
investeringsregnskapet.  
 
Investeringsregnskapet viser at det er inntektsført salg av fast eiendom/driftsmidler med til 
sammen kr 5,7 mill. uten at dette er budsjettert. Forholdet er bemerket under «Andre forhold» i 
revisors beretning og er omtalt i revisjonsbrev nr 2/2022.  
 

3.2 Finans 
Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av at 
kommunens egenkontroll er foretatt på opptak av lån og om finansrapportering er foretatt i 
henhold til gjeldende regelverk. Videre er finansområdet grundig gjennomgått ved kontroll av 
aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk av og avsetning til 
fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 
 
Det ble påpekt i fjor at kommunen pr 31.12.2020 ikke hadde vedtatt et oppdatert økonomi- og 
finansreglement i henhold til den nye kommuneloven. Nytt økonomi- og finansreglement ble 
vedtatt 11.05.2021.  
 

3.3 Innkjøp 
Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt 
analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon av mva-
kompensasjon. Utført test av kontroll på attestasjon/anvisning og kontrollsteget1. I tillegg er det 
foretatt kontroll av balansekontoer for leverandørgjeld.  
 
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 
innkjøpsområdet. 
 

3.4 Likvid 
En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 
Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

 
1 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura er attestert og 

anvist og før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av 
valgte styringsparameter i regnskapssystemet. 
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Det er utført test av kommunens egenkontroll på avstemming av bankkontoer. Alle bankkonti 
er avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet.  
 
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 
likvidområdet. 
 

3.5 Lønn 
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 
kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på utbetalinger av lønn. Det er også foretatt 
analytiske kontrollhandlinger. Kontroll av balanseposter for pensjon, feriepenger, sykepenger, 
arbeidsgiveravgift og skattetrekk er gjennomgått.  
 
Avvik som ble funnet i forbindelse med kontroll av balanseposter for pensjon ble korrigert. Det 
er ikke avdekket andre vesentlige feil på lønnsområdet. 
 

3.6 Merverdiavgift 
Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift(mva) og Lov om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det er utført test av 
kontroll på attestasjon/anvisning og kontrollsteget. Videre utføres det detaljkontroll på 
håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll på innrapportert ordinær mva for hele 
året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av mva-kompensasjon, har revisor 
kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og investeringsregnskapet. 
 
Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler som ikke er rettet ved kommunens 
håndtering av merverdiavgiftsområdet. 
 

3.7 Områdeovergripende 
Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 
kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av rådmannens 
budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer, regnskapsavleggelse, økonomiske 
sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 
 
Det opprinnelige budsjett er kontrollert for de formelle krav for pliktige skjemaer og vedtatt 
budsjett. Avvik som ble funnet i forbindelse med denne kontrollen ble delvis korrigert. 
Budsjettskjema ble rettet. 
 
Det avlagte regnskapet for 2021 er kontrollert for de formelle krav for pliktige skjemaer, noter, 
sammenhenger, frister og estimater. Det er ikke avdekket vesentlige feil på området. 
 

3.8 Overføring 
Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 
inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 
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kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån fra 
næringsfond m.m. 
 
Det er utført kontroll på eiendomsskatt samt foretatt analytiske kontrollhandlinger. Det er også 
foretatt kontroll av avstemminger på balansekontoer. Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll 
av skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 
 
Det er foretatt kontroll av grunnlaget for tilskudd for ressurskrevende tjenester.  
 
Revisjonen har ikke avdekket andre vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering 
av overføringsområdet. 
 

3.9 Salg 
Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 
for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 
 
Det er utført kontroll av to terminer i 2021 på kommunale avgifter/gebyrer. Vi har også foretatt 
analytiske kontrollhandlinger, og kontroll av balanse. I tillegg er det foretatt gjennomgang av 
vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet. Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt 
med hensyn på avslutning av regnskap på hver funksjon innenfor selvkost, saldering mot 
fonds og tilførsel av renter til fonds. 
 
Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 
salgsområdet.  
 

3.10 Kontroller i årsavslutningen 
Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i 
årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert 
og avstemt, at regnskapsføring av videreutlån er korrekt, at lønns- og pensjonsutgifter er 
korrekt innberettet og regnskapsført, at både drift- og investeringsregnskapet er avsluttet i 
henhold til gjeldende regelverk, at regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at 
kommunedirektørens årsberetning samsvarer med kravene i kommuneloven. Det 
gjennomføres også avsluttende analyser. 
 

3.11 Etterlevelseskontroll  
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 
forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak 
på økonomiområdet.  
 
Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering der revisor konkluderte med at området 
etterlevelse av budsjettvedtak ble valgt til kontroll. 
 
Det er skrevet en uttalelse med konklusjon at basert på de utførte handlingene og innhentede 
bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Marker kommune 
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ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av etterlevelse 
for budsjettvedtak. Forhold vedrørende salg av varige driftsmidler utover budsjettert nivå er 
informert om i revisjonsberetningen datert 13.04.2022.  
  

3.12 Attestasjoner 
Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt 
og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet formet som 
et prosjekt hvor kommunen dokumenterer utgifter og inntekter i prosjektet.  
 
Vi har levert til sammen 14 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 
rapporteringsplikt på som fordeler seg på 6 revisjonsuttalelser etter ISA 8002, og 8 
revisjonsuttalelser etter ISRS 44003. 
 
Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Mva- kompensasjon, 6 terminer 
 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmende 
 Tilskudd til ressurskrevende tjenester 

 

3.13 Henvendelser 
I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelseskontroll mottar vi løpende 
større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det er 
hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger. 
 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy 18.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 
3 Standard” Avtalte kontrollhandlinger” 

Jostein Ek(sign.)
oppdragsansvarlig revisor

Pavel Makarov(sign.) 
revisor
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/91 
Dokumentnr.: 37 
Løpenr.: 185144/2022 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/25 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 
 
Fredrikstad, 27.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.05.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 05.05.2022 ligger vedlagt til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Marker 

 
 
 
Møtedato: 05.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 
Møtested: Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 22/10 -  22/19  

 
 
 
Frammøteliste 

Medlemmer: Møtt: Varamedlem møtt: 

Roy Løvstad, leder X  

Rosália Bjerkedal, nestleder X  

Heidi Johnsen X  

Martin Muskaug Forfall  Anne H. Østby 

June Elisabeth Authen X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita 
Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjonen: Konst. fagleder for forvaltningsrevisjon Casper Støten, 
forvaltningsrevisor Monica Thunem og regnskapsrevisor Jostein Ek 
 
Møtende fra administrasjonen: Administrasjonen ved kommunedirektør var invitert til å 
orientere om årsregnskap og årsmelding (sak 22/12), ingen fra administrasjonen deltok.    
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal, nestleder 

   

 
 
 

Merknader 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 22/11 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 22/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 
 

 

PS 22/13 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 
 

 

PS 22/14 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 
 

 

PS 22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling 
og kompetanse" 
 

 

PS 22/16 Prosjektplan - Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av 
politiske vedtak, Marker kommune 
 

 

PS 22/17 Rutiner for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Marker kommune 
 

 

PS 22/18 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/19 Eventuelt 
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PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 22/11 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder foreslo Rosália Bjerkedal 
 
Vedtak enstemmig som foreslått. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal  
 
 

PS 22/12 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Marker 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken. 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
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Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 05.05.2022: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Marker 
kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2021 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
 

PS 22/13 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 

for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 22.09 2022 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 05.05.2022: 

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber rådmann om å sørge 
for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som iverksettes, til 
kontrollutvalgets møte den 22.09 2022 

 
 
 

PS 22/14 Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Budsjettvedtak - 

Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til 
orientering 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken 
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Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Budsjettvedtak - 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til 
orientering 

 
 

PS 22/15 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - saksbehandling og 
kompetanse" 

Sekretariatets innstilling 

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

kompetanse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - 
Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 
a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder.  

b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.  

c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en 
sjekkliste.  

d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, 
hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.  

e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til 
å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i 
disse.  

f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner.  

g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse.  

h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring 
av god kvalitet.  

i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at 
nettverkene blir en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte.  
 
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 Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken 
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Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken og ønsket et tillegg i vedtakets pkt. 1, om alvorligheten i saken. 
Utvalget ønsket følgende setning: «Kontrollutvalget ser alvorlig på de punktene som 
fremkommer av rapporten».   
 
Vedtak enstemmig som innstilt med tillegget i vedtakets pkt. 1.. 
 

Kontrollutvalget Markers innstilling og vedtak 05.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - saksbehandling og 
kompetanse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. Kontrollutvalget ser alvorlig på de punktene som 
fremkommer av rapporten.   
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - 
Saksbehandling og kompetanse» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 
ni anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 
a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder.  

b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene.  

c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en 
sjekkliste.  

d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, 
hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert.  

e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til 
å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i 
disse.  

f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner.  

g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse.  

h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring 
av god kvalitet.  

i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at 
nettverkene blir en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte.  
 
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. 
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PS 22/16 Prosjektplan - Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske 
vedtak, Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak», godkjennes. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022: 

1. Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak», godkjennes. 
 
 
 

PS 22/17 Rutiner for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker 

kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022: 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker 
kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Marker kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 
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PS 22/18 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak 05.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 
 
 

PS 22/19 Eventuelt 

Kontrollutvalget Markers behandling 05.05.2022: 

Følgende ble tatt opp under eventuelt: 
1. Kontrollutvalget i Aurskog-Høland har invitert til en orientering og befaring vedr. 

Haldenvassdraget vannområde 14.juni, utvalgets leder har fått mail tidligere, de 
øvrige medlemmene fikk oversendt mail med invitasjon i møtet. 

2. Leder orienterte om utfordringer og sykdom i kommunens administrasjon, 
kontrollutvalget følger saken.  

3. Neste møte i kontrollutvalget kommer i konflikt med en fagkonferanse for 
sekretariatet. Utvalget drøftet om møtet skulle avlyses eller utsettes. Utvalgets 
leder ser an sakslisten og kommer tilbake til saken. 

 
 

77
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 31.05.2022 22/26 

 

Eventuelt 
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