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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 56 
Løpenr.: 251321/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/31 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

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.: 2021/97 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 251328/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/32 

 

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, 08.11.2021 
 
 

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.: 2021/96 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 191673/2021 
Klassering: 3013-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/33 

Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 - 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende prioritering: 

 
1. Det skal i perioden 2022-2023 gjennomføres eierskapskontroll i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til «Plan for eierskapskontroll» jfr. tabell 2, kapittel 3.1 i planen: 
 

Selskap 
 

Prioritert 

 1 

 
2. Rammetimetallet til en eierskapskontroll settes til inntil 80 timer per selskap. 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av eierskapskontrollen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. 
 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende rapporter for utført eierskapskontroll til 
kommunestyret.  
 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden 

 
Fredrikstad, 15.11 2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2022-2023 
2. Risiko- og vesentlighetsvurderinger  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
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Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 23-4 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
eierskapskontroll. Kravet til utarbeidelse av plandokumentet, er minimum en gang i 
valgperioden. Planen som nå legges fram, er basert på en overordnet risiko- og 
vesentlighetsanalyse, og vil gjelde for perioden 2022-2023, Se vedlegg 1 og 2. 
Kommunestyret skal i henhold til kommuneloven vedta planen for gjennomføring av 
eierskapskontroll.  Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av eierskapskontroll 
bestemmer kommunestyret innholdet i og omfanget av eierskapskontrollen. Det medfører at 
kommunestyret får en mer aktiv, bestemmende rolle i eierskapskontrollen og knytter kontroll 
og tilsyn med selskaper nærmere til kommunestyret.  
 
Rådmann har fått oversendt utkast til plan inkludert risiko- og vesentlighetsvurderingene i 
tråd med kommunelovens § 23-5, slik at kommunedirektøren er gitt anledning til å uttale seg 
før kontrollutvalget behandler saken. Rådmann har ikke avgitt uttalelse innen fristen. 
 

Vurdering 
I vedlagte «Plan for eierskapskontroll», (vedlegg 1), og «Risiko og 
vesentlighetsvurderinger», (vedlegg 2), er følgende risiko og vesentlighetskriterier vurdert: 

- Selskap som er heleide av kommunen 
- Selskap der kommunen har omfattende eierinteresser i tall på aksjer (flertall) eller 

stor økonomisk avkastning av aksjekapital 
- Kommunale selskap som har et samfunnsmessig ansvar 
- Kommunale selskap som eventuelt har direkte tjenestetilbud til kommunens 

innbyggere 
- Kommunale selskap som eventuelt leverer virksomhetskritiske tjenester til 

kommunen 
- At det tidligere er avdekket risikoforhold i selskapet 
- Generell omtale av kommunale selskaper (Etikk og omdømme) 
- Betydelig økonomi - tapspotensiale for kommunen  

 
Vi viser til vedleggene til planen som viser risiko og vesentlighetsvurderingene for hvert 
selskap.  
 
Det kan forventes at det blir gjennomført kontroll med inntil ett selskap i planperioden.  
Revisjonen har opplyst at de vil benytte ca. 80 timer per eierskapskontroll. 
Det er kontrollutvalget som innstiller på hvilke selskap som det skal gjennomføres 
eierskapskontroll av i planperioden. Kontrollutvalget innstiller også på prioritering av når 
eierskapskontrollen skal gjennomføres i planperioden. Planen oversendes til kommunestyret 
for videre politisk behandling. 
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1. Innledning 
I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 
fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. Kommunal sektor kan velge å organisere sin 
virksomhet på flere måter der de mest nærliggende er. 
 kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 9. 
 interkommunale politiske råd 
 kommunale oppgavefellesskap 
 interkommunalt selskap. 
 aksjeselskap. 
 
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. 
 
Fra 2005 har kontrollutvalget i henhold til kommuneloven vært pålagt å utarbeide en plan for 
selskapskontroll for å føre kontroll med kommunens eierinteresser. Kontrollen med slike 
selskaper skulle bestå av eierskapskontroll (obligatorisk) og eventuelt forvaltningsrevisjon 
(valgfri).  
 
Fra 2013 kom det et nytt tillegg i kommuneloven om at planen skal baseres på en overordnet 
analyse av kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 
sektorer og med de ulike selskapene.» 
 
Fra 2020 trer ny kommunelov i kraft og i § 23-4 er begrepet selskapskontroll tatt ut og loven 
bruker nå kun begrepet eierskapskontroll. I § 23-4 fremkommer følgende: 
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
 

1.1 Eierskapskontroll 
 
Eierskapskontrollen innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret og anerkjente 
prinsipper for eierstyring. 
 
Eierskapskontroll vil kunne bestå av følgende kontrollelementer: 
 drives virksomheten innenfor rammene av kommunen sine vedtak og forutsetninger, og i 

henhold til lover og regler. 
 Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra et eierperspektiv, herunder eventuelle krav 

til egenkapital og avkastning, overordnet regnskapsanalyse og gjennomgang av budsjett. 
 Andre forhold som vedrører eier som rapportering, opplæring, administrativ oppfølging 

osv. 
 
I siste instans er det kommunestyret som har det overordnede ansvaret for at kommunen har 
en forsvarlig eierskapsforvaltning. Se kapittel 2.1  
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Innsynsrett 
I henhold til kommunelovens § 23-6 kan kontrollutvalget kreve de opplysningene som er 
nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 
 interkommunale selskaper etter IKS-loven 
 interkommunale politiske råd 
 kommunale oppgavefellesskap 
 aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer 

 
I tillegg har kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og 
andre ledd i kommunelovens § 23-6, som vil gjelde på tilsvarende måte overfor andre 
eksterne virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen.  
 
Vedrørende kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser i selskaper som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen uttrykkes det i «NOU 2016:4 Ny kommunelov»; er 
dette en ny utvidet lovfestet innsynsrett som ligger til kontrollutvalget og kommunens revisor. 
 
I NOU 2016:4 legger utvalget til «selv om kontrollbehovet i hovedsak vil kunne dekkes 
gjennom kontrakt, mener utvalget at det er nødvendig å utvide den lovfestede innsynsretten 
på enkelte punkter. Dette er tenkt som en sikkerhetsventil, til bruk der innsynsretten i 
henhold til kontrakten viser seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre kommunens 
kontrollbehov.» 
 
Utvalget nevner eksempler i NOU 2016:4 på eksterne virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen innen: 

 barnevern 
 barnehage 
 helse og omsorg 
 oppvekst 

 
Et eventuelt innsyn og undersøkelser skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å 
undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 
2. Generelt om risiko og vesentlighet 
 
I ny kommunelov § 23-4 «Eierskapskontroll» skal kontrollutvalget skal minst én gang i 
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er 
konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen 
skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for eierskapskontroll. 
 
Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy for å velge ut relevante selskaper for 
eierskapskontroll.  
Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, som kan være til hjelp når kontrollutvalget skal 
prioritere hvilke selskaper som skal være gjenstand for eierskapskontroll: 
 
 Selskap som er heleide av kommunen 
 Selskap der kommunen har omfattende eierinteresser i tall på aksjer (flertall) eller har 

betydelig økonomisk avkastning av aksjekapital 
 Betydelig lån- og garantiansvar - tapspotensiale for kommunen 
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I forhold til risiko kan spesielt disse forholdene vurderes: 
 

 Kommunale selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 
 Kommunale selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
 At det tidligere er avdekket risikoforhold i selskapet 
 Generell omtale av selskapet (Etikk og omdømme) 

 
Utarbeidelse av dette plandokumentet ble gjennomført i løpet av sommeren 2021. 
Analysen bygger på en gjennomgang av selskapenes nettsider, kommunale dokumenter, 
kommunens nettsider, Brønnøysundregisteret, samt samtaler med revisjonen. I tillegg er 
erfaringer med tidligere eierskapskontroller lagt til grunn i analysearbeidet.  
 

2.1 Kommunelovens krav til eiermelding 
 
I ny kommunelov § 26-1 er følgende krav til kommunens eiermelding tatt inn:  
 
Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i. 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b 

 
Loven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte by/kommunestyret ved 
oppstart av valgperioden 2019-2023. 
 

2.2 Marker kommune - eiermelding 
Det er per dags dato ikke utarbeidet en eiermelding for Marker kommune.  

 

2.3 Kommunens eierinteresser som omfattes av eierskapskontroll  
 
Som nevnt i kapitel 1 er det kun heleide kommunale/fylkeskommunale aksjeselskaper, 
interkommunale selskap, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap 
som er omfattet av eierskapskontrollen, jfr kommunelovens § 23-6. Ved gjennomgang av 
kommunes årsregnskap og årsrapport og andre kilder for året 2020 er følgende selskap 
omfattet av eierskapskontrollen:  
 
Aksjeselskaper: 
 Østfold Energi AS  
 Inspiria AS 
 Deltagruppen AS 
 
Interkommunale selskaper: 
 Driftsassistansen i Viken IKS 
 Indre Østfold Renovasjon IKS 
 Indre Østfold brann og redning IKS 
 Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS  
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 Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
 
Kommunale oppgavefelleskap: 
 Østfold Kontrollutvalgssekretariat KOF - (fra 01.01 2021) 
 
I vedlegg 1 til planen gis det en oversikt i tabellform over aktuelle selskap derav kommunes 
eierandeler av total aksjekapital og øvrig eier-konstellasjoner.  I tillegg gis en generell 
informasjon om det enkelte selskap. 
 
 
3. Eierskapskontroll - Planperioden 2022 – 2023 

3.1 Prioritering av selskaper  
I planen for gjennomføring av eierskapskontrollen prioriteres selskap ut fra følgende kriterier: 
- Selskap som er heleide av kommunen 
- Selskap der kommunen har omfattende eierinteresser i tall på aksjer (flertall) eller stor 

økonomisk del i forhold til aksjekapital 
- Kommunale selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
 
I forhold til risiko er disse forholdene vurdert: 
- Tidligere gjennomførte eierskapskontroller – resultat av disse. 
- At det tidligere er avdekket risikoforhold i selskapet 
- Generell omtale av selskapet (Etikk og omdømme) 
 
Selskaper som tidligere har vært gjenstand for eierskapskontroll, er vurdert på nytt  
Vi viser til fakta-ark om det enkelte selskap (vedleggene) hvor det er gjort en gjennomgang 
og vurdering av selskapet om hvilke faktorer som kan påvirke risikoen eller forhold som 
reduserer risikoen. Nederst i den enkelte tabell gis en kort oppsummering om aktualitet. Det 
er denne oppsummeringen som er tatt inn i den forenklede tabell 2. Hensikten med det er at 
det blir enklere å forta en prioritering. 
 

Selskap Risiko Vesentlig 
Østfold Energi AS – 1,49 % 
 Lav Middels 

Inspiria Eiendom AS – 0,18 % Middels Lav 

Deltagruppen AS – 5 % 
 Middels Middels 

Indre Østfold brann og redning IKS – 1,14 % 
 Høy Medium 

Indre Østfold Renovasjon IKS – 8,2 % 
 Middels Lav 

Driftsassistansen i Viken IKS – 3,46 % 
 Lav Lav 

Østfold interkommunale Arkivselskap IKS – 0,7 % 
 Lav Lav 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS – 1,2 % 
 Middels Lav 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF – 7 % 
 Lav Lav 

 
For de selskapene som har middels til høy risiko og vesentlighet bør det gjøres en vurdering 
om det skal gjennomføres en eierskapskontroll i planperioden. 
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3.2 Kontrollretning 
 
Grunnlag for utvelgelse av kontroll- sjekkpunkter er i hovedsak i henhold til ”Veileder for 
gjennomføring av selskapskontroll”, utarbeidet av Norges Kommunerevisor forbund (NKRF) i 
2018. I tillegg er enkelte kontrollpunkter tilkommet gjennom erfaring med tidligere 
eierskapskontroller. Følgende områder vurderes lagt til grunn i eierskapskontrollarbeidet i 
planperioden 2022 - 2023: 
 
 Eiermelding/eierstrategier 
 Følge opp om kommunen har etablert eiermelding i henhold til lovkrav 
 Har kommunen etablerte tilfredsstillende rutiner eller retningslinjer for eierstyring. 
 Følge opp spesifikke føringer som er gitt for det enkelte selskap, for eksempel 

avkastningskrav og kvalitetskrav 
 Oppfølging av rapportering til eier (politiske organer) 
 Opplæring av styremedlemmer (kompetansefremmede tiltak) 
 Krav til Etikkreglement (eks. tiltak mot sosial dumping og antikorrupsjonsarbeid) og 

styreinstruks 
 Krav til retningslinjer for miljøvennlig drift 
 
 Selskapets vedtekter/selskapsavtalen  
 Kontrollere generelle og spesielt spesifikke føringer er gitt i vedtektene/selskapsavtalen 

 
 Selskapets formålsparagraf 
 Er denne klar og tydelig på selskapets oppgaver 
 Er oppgavene som utfører innenfor selskapets formålsparagraf 

 
 Styret – følges lovverkets bestemmelser 
 antall styremøter,  
 økonomisk rapportering - periodisk  
 Saker til behandling - riktig organ? 

 
 Kjønnsfordeling –følges nye lovkrav 

 
 Generalforsamling/representantskap – lovverkets bestemmelser 
 At lovpålagte saker (minimum) til behandling bli satt opp. 

 
 Økonomisk analyse/utvikling av selskapet de siste 3 år 
 Driftsresultat – gjeldssituasjon - egenkapital 
 
Resultatet av eierskapskontrollen kan være avgjørende for om det skal iverksette 
forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av forvaltningsrevisjonen skal dette underlegges de 
eksisterende bestemmelser om gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK 001 Standard for 
FR). Ved iverksettelse av forvaltningsrevisjon skal dette innarbeides i plan for 
forvaltningsrevisjon for aktuelle planperiode.  
 

3.3 Rapportering av eierskapskontrollen 
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem.  
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og 
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eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om 
vedtaket er fulgt opp.  
 
Generelt vil rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret i Marker kommune skje 
gjennom en årlig rapport som kalles ”Årsrapport for kontrollutvalget”. I den årlige rapporten 
vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens rapporteringer, resultater av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller.  
 

3.4 Delegering til kontrollutvalget 
 
Plan for gjennomføring av eierskapskontroll skal etter Lov om kommuner og fylkeskommuner 
23-4 vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden.  
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Vedlegg 1. Beskrivelse av selskapene 
 
Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Østre Viken  
Kommunerevisjon IKS 

1,2 % Regnskaps- og forvaltningsrevisjon 
for eierkommunene 
 

Vurdering 
Lovpålagt tjeneste. Samler kompetanse og ressurser for å sikre uavhengighet og 
oppnå stordriftsfordeler. Vesentlig for kommunene at selskapet leverer sine tjenester 
løpende. Konkurranseutsatt tjeneste, også i forhold til å rekruttere og holde på ansatte.  
Indre Østfold kommunerevisjon og Østfold kommunerevisjon ble slått sammen til Østre 
Viken kommunervisjon IKS per 01.01 2020. Sammenslåinger av selskaper kan tilsi noe 
forhøyet risiko en periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aremark, Marker, 
Rakkestad, Skiptvet, Våler, 
Moss, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Halden, Hvaler 
og Råde. 

Mid Lav Lav 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 2

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Østfold 
kontrollutvalgssekretariat 
KOF 

7% Sekretariat for kontrollutvalgene i 
eierkommunene 
 

Vurdering 
Lovpålagt tjeneste. Selskapet har 3 ansatte samt en 50 % engasjementstilling. Utgjør 
forholdsvis liten andel av kommunens utgifter til kontroll og tilsyn. Er organisert som et 
kommunalt oppgavefellesskap etter kommunelov § 19 – selvstendig rettsubjekt.  
Vi vurderer risiko og vesentlighet som lav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredrikstad, Sarpsborg, 
Moss, Halden, Indre Østfold, 
Råde, Hvaler, Skiptvet, Våler 
og Rakkestad. 

Lav Lav Lav 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 3

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Inspiria Eiendom AS 
Inspira Science Center AS 
Inspira Utvikling AS 

0,1 % 
Indirekte 
Indirekte 

Arbeider for kunnskapsbygging, 
økt interesse og motivasjon til 
utdanning innen teknologi og 
naturvitenskap, særlig blant barn 
og unge i Østfold 
 

Vurdering 
 
Konsernet er sett under ett i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingen, men 
det er i Inspira Science Center AS det meste av virksomheten foregår. De to andre 
selskapene er eiendomsselskaper. Inspira Utvikling AS driver næringsvirksomhet 
(utleie, konferanser, kurs o.l.) 
Inspira Science Center AS står for driften av selve opplevelsessenteret. 
Svak økonomi. Har hatt selskapskontroll fra Østfold Fylkesrevisjon i to omganger 
(2012 og 2014), og konklusjonen derfra er at ambisjonene ikke har stått i stil med 
økonomien.  
Forholdsvis liten økonomisk betydning for indre østfold-kommunene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heleid av kommuner og 
fylkeskommuner i Østfold 
 

Mid Lav Lav 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 4

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Indre Østfold Renovasjon 
IKS 

8,2 % Innsamling av husholdningsavfall, 
samt drift av deponi 
 

Vurdering 
Innsamling av husholdningsavfall er en lovpålagt tjeneste. Gebyrer skal beregnes til 
selvkost. 
Drift av deponi er næringsvirksomhet, skal ikke påvirke/finansiere 
gebyrer/selvkostberegning. Har gode systemer for å sikre dette. 
Selskapet samler kompetanser og ressurser for å oppnå stordriftsfordeler. 
ISO-sertifisert. Har fokus på å være miljøvennlige. Store investeringer i 
sorteringsanlegg, bygningsmasse og renovasjonsutstyr (containere, beholdere osv.) 
Innsamling av næringsavfall og annen næringsvirksomhet (unntatt deponidrift) er lagt 
til et 100% eid datterselskap – se Retura Østfold AS 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS foretok i 2014 en gjennomgang av selskapets 
organisering og så på mulige organisasjonsmodeller. Revisjonen skrev i 2016 at 
resultatet av gjennomgangen er at dagens organisering var hensiktsmessig. I 2020 ble 
det nedtenget ny selskapsavtale, grunnet komunesammenslåing. Selskapet betjener 
samfunnskritiske funksjoner. Det kan derfor være hensiktsmessig å gjennomføre en 
eierskapskontroll sett opp mot ny selskapsavtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indre Østfold og Skiptvet 

Mid Lav Lav 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 5

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Deltagruppen AS 5 % Heleid av kommuner 
Attføring og opplæring for 
arbeidssøkende og mennesker 
som har falt utenfor arbeidslivet, 
voksenopplæring for innvandrere 
mv. 
 

Vurdering 
Ikke lovpålagt oppgave, men et politisk viktig redskap for å få flest mulig ut i arbeid. 
Benyttes mye av kommuner med mange personer av en annen språklig bakgrunn.  
Kommunene betaler ut fra tjenesteuttak, ikke eierandel.  
Solid økonomi med høy egenkapital og mye likviditet.  
Vedtektsbestemt av overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som 
styrker framtidig drift. Medfører unødvendig stort likviditetsoverskudd som kunne vært 
benyttet til andre lovpålagte oppgaver i kommunene.  
 
Deltagruppen AS har tre heleide datterselskap, herunder Delta Jobb og Kompetanse 
AS, Delta Næring AS og Delta skole AS. I 2017 ble Deltagruppen registret som AS i 
Brønnøysundregisteret. Vurderes som middels risiko og vesentlighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indre Østfold og Skiptvet 

Mid Mid Mid 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 6

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Østfold Interkommunale 
Arkivselskap IKS 

0,7% Driver informasjons-/opplærings-
virksomhet i arkivfaglige spørsmål, 
bistår eierkommunene med 
arkivhåndtering, medvirker til at 
eldre arkiver blir tatt vare på, 
ordnet, katalogisert og gjort 
tilgjengelige. Drift av arkivdepot i 
Skjeberg 
 

Vurdering 
Lovpålagt tjeneste som ofte er lavt prioritert hos kommuner med knappe ressurser. 
Samler kompetanse og ressurser for å oppnå stordriftsfordeler. 
Arkivdepot i Skjeberg. Viktig støttespiller i arbeidet med overgang til elektroniske arkiv. 
Forholdsvis lav utgift for hver enkelt kommune. Fast årssum, med tillegg av betaling for 
faktisk uttak av ekstra tjenester. Det er tidligere gjennomført eierskapskontroll for 
kommunene i ytre Østfold. Det vurderes derfor som lav risiko og vesentlighet ved 
selskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarpsborg, Moss, 
Rakkestad, Halden, Våler, 
Aremark, Hvaler, Råde, 
Indre Østfold og Skiptvet.  

Lav Lav Lav 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 7

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Driftsassistansen i Viken 
IKS, (tidligere 
Driftsassistansen i Østfold 
IKS) 

3,46  % Selskapet skal utføre og formidle 
tjenester og produkter knyttet til de 
kommunale vann- og 
avløpstjenestene innen 
driftsassistanse/ driftsansvar, 
planarbeider, kvalitetsarbeid, 
beredskap, prøvetaking og 
rapportering, kontroll og tilsyn, 
prisforespørsler, rådgivning og 
kompetanseutvikling 
 

Vurdering 
Utfører flere lovpålagte tjenester, og samler mye kompetanse under ett tak. 
Stordriftsfordeler. Betaling skjer hovedsakelig etter tjenesteuttak. Viktig for kommuner 
med høy grad av utbygging på vann-/avløpsområdet. Kommunen har en liten 
eierandel. Risiko og vesentlighet vurderes som lav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredrikstad, Halden, Hvaler, 
Indre Østfold, Moss, 
Rakkestad, Råde, 
Sarpsborg, Skiptvet, og 
Våler. 

Lav lav Lav 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 8

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Indre Østfold Brann og 
redning IKS 

1,14  
Brannberedeskap-, feier og 
redningstjeneste for 
eierkommunene 

Vurdering 
Risikoen er scoret til høy, dette blant annet pga mange medieoppslag og henvendelser 
til kontrolutvalget. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune har imidlertid besluttet at 
det skal gjennomøres en forvaltningsrevisjon av IKS`et. Det er derfor hensiktsmessig å 
gjennomføre en eierskapskontroll av IKS`et etter at foraltningsrevisjonen er avlagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indre Østfold og Skiptvet 

Høy Mid Mid 
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Marker kommune - Plan for eierskapskontroll 9

Interkommunale 
selskaper (IKS), 
kommunale heleide ASèr 
og 
vertskommunesamarbeid 
som er selvstendig 
rettsubjekt. 

Kommunens 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere Ris Ves Pri 

Østfold Energi AS 1,49 % Industrielt formål og driver med 
energiprodusjon 
 

Vurdering 
98 % av energiproduksjonen fra Østfold Energi kommer fra vannkraft fra de ti 
karftverkene selskapet eier i Indre Sogn, Østfold og Nordland. Selskapet har også 
seks fjermvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet. 
Samtidig jobber selskapet avtivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye 
inntekter i det grønne skiftet.  
 
Selskapet har betydelig kapitalverdi for eier og selskapet har i årenes løp bidratt med 
betydelig utbytte til eiere. Samlet vurderingen av vesentlighet er - middels. 
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet.  
  
 
 
 
 
 
  

Heleid av kommuner og 
fylkeskommuner i Østfold 
 

Lav Mid Lav 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/95 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 258393/2021 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/34 

 

Plan for forvaltningsrevisjon Marker kommune januar 2022 - juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
 1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon Marker 
kommune januar 2022 til juli 2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

 
1  
2  
3  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 420 timer per år (I henhold til 

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

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

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

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

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

 
 
Fredrikstad, 12.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon Marker kommune januar 2022 – juli 2024 
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Marker kommune 2021, datert 15.11.2021 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1. Utkast til Plan for eierskapskontroll 2021 - 2023 
 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
I henhold til Kommuneloven1 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 
å gjøre endringer i planen. 
 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se 
vedlegg 2. Denne beskriver forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, ut fra 
kontrollutvalgssekretariatets vurderinger. 
 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjort flere ulike handlinger, herunder 
spørreundersøkelser til folkevalgte og kommunens administrasjon, dokumentanalyse av 
budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens årsrapport og årsberetning, KOSTRA-
analyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt samtale/møte med ordfører og 
kommunedirektør. Vi har også tatt hensyn til tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 
statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonsaker, saker i media, samt 
lovendringer og nye reformer. 
 
Ut fra disse handlinger ser vi at det er fire områder som tilsier middels til høy risiko, samt 
høy vesentlighet: 
 
Kommunalområde Risiko Vesentlighet 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 

 
 
Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i planperioden januar 2022 - juli 2024.  
 
Rådmannens uttalelse: 

 
1 §23-3 
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Rådmannen har gitt sin tilbakemelding på sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurdering. 
Dette fremgår i sin helhet i kapittel 7 i vedlegg 2. Rådmannen har ingen bemerkninger til 
vurderingen. 
 
 

Vurdering 
Kommunestyret bestemmer innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet 
gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Det fremgår av 
forarbeidene til kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det regelmessig 
gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. En plan må også sikre et forvaltningsrevisjonsomfang som er tilpasset 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette 
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan 
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye 
forhold kan komme til. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering. 
 
 
Hva er viktig å vurdere når kontrollutvalget skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon? 
 
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører 
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. De kan dermed ha ulike oppfatninger 
om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det kan være en utfordring å prioritere mellom områder. Hvordan man vurderer temaenes 
vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser situasjonen fra: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i 
forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av 
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene – verdivurderinger – 
noe kontrollutvalget må være forsiktig med). 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentlig 

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

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

Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i 
kontrollutvalgssekretariatets vurdering. 
 
Det er ikke foretatt prioritering fra kontrollutvalgssekretariatets side.  
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt bruker gjennomsnittlig 300-350 timer. Kontrollutvalget skal ut 
fra budsjetterte midler fremme forslag på 2-3 prosjekter i planperioden. Ressurser til 
oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for forvaltningsrevisjon. Sekretariatet vurderer 
at det bør avsettes ca. 60 timer per oppfølgingsrapport i planperioden til dette arbeidet. 
 
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 1, Plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022-juli 2024, (Kap. 1.) og punkt 4.1 utgjør kontrollutvalgets forslag til 
forvaltningsrevisjonsplan for januar 2022 - juli 2024. 
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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 

Innhold 

1 Innledning og sammendrag ............................................................................................ 2 

2 Om forvaltningsrevisjon .................................................................................................. 2 

3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon ............................................................................ 3 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter ..................................................................... 4 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 .................................................... 5 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ................................................................................. 5 

4.2 By/kommunestyrets vedtak ..................................................................................... 5 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon .............................................................. 6 

4.4 Delegering til kontrollutvalget .................................................................................. 6 
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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 - xx kommune2, og er 
utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 25.11.2021, sak xx/xx vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: (Denne innstillingen blir sendt til by/kommunestyret for behandling.) 

 

1  

2  

3  

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak xx/xx den xx.xx xxxx og følgende områder ble vedtatt 
for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

 

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 

30



 

side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 

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 xx/xx. 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  

2  

3  

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

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

 
 

                                                
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 xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste 
setning fjernes eventuelt hvis bystyret/kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.) 
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 

34



 

 

 

Risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 
MARKER KOMMUNE 2021 

 

  

35



 

1 
 

Innhold 

 

1. Forord ............................................................................................................................ 2 

2. Sammendrag .................................................................................................................. 3 

3. Metode ........................................................................................................................... 3 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens virksomhetsområder ......................... 5 

4.1 Virksomhet Omsorg ................................................................................................. 5 

4.2 Virksomhet NAV ...................................................................................................... 7 

4.3 Virksomhet Familie og helse ................................................................................... 8 

4.4 Virksomhet Marker skole ........................................................................................10 

4.5 Virksomhet Trollhaugen barnehage ........................................................................12 

4.6 Virksomhet Teknikk, plan og miljø ..........................................................................12 

4.7 Virksomhet Kultur, fritid og bibliotek .......................................................................14 

4.8 Stab og øvrige områder ..........................................................................................15 

4.8.1. Stab, støtte og fellesfunksjoner .......................................................................15 

4.8.2. Øvrige områder ...............................................................................................19 

5. Covid-19 ........................................................................................................................19 

6. Selskaper ......................................................................................................................20 

7. Rådmanns uttalelse .......................................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



 

2 
 

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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/93 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 256410/2021 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/35 

 

Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Budsjettvedtak – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til 
orientering 
 

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

 
Fredrikstad, 11.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- 

forvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Marker kommune, 
datert 09.11 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven § 24-9 
 RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov (i kraft fra 2019) er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. 
Kontrollen gjelder «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Østre Viken Kommunerevisjon har lagt RSK 301 – Standard for forenklet 
etterlevelseskontroll til grunn for sin etterlevelseskontroll. Standard 301 er utarbeidet i 
samarbeid med Norges kommunerevisor forbund (NKRF) og Revisorforeningen (DNR).  
I RSK 301 pkt.8 står følgende: 
 

Når revisor har identifisert et område for kontroll, skal revisor planlegge hvilke 
kontrollhandlinger som skal utføres, samt omfang og tidspunkt for gjennomføring. 
 
I RSK 301 pkt.10 fremgår det at «Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges 
frem for kontrollutvalget til orientering». 
 

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Marker kommune for 2021. 
De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Offentlige anskaffelser  
 Finansforvaltningen 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Tilskudd private barnehager 
 Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer  
 
 Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på 

personvern har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 
2021: «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer». 

 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Marker kommune 
 

I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven 
lagt opp til en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Revisor skal fremlegge en 
risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for beslutning av valgt område for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 
 
Kommunelovens § 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Marker kommune for 2021. 
Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 

Områder som er vurdert 

Offentlige anskaffelser 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 

En rapport behandlet i 2015; Kjøp av varer og 
tjenester 
 
Det er foretatt etterlevelseskontroll for Offentlig 
anskaffelser for 2020. 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. 
Antall anskaffelser kan variere fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Gode holdninger og kompetanse. 
Har skriftlige rutiner.  
Innkjøpssamarbeid Smartkom Østfold (Aremark, 
Skiptvet, Marker) 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Brudd på regelverket kan medføre erstatningskrav og 
dyrere innkjøp.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

58



 
 

Finansforvaltning  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei.  

Tidligere avdekket feil 
Mangel på finansreglement er bemerket i 2020. 
Det nye finansreglement er vedtatt i 2021. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Nytt finans og økonomireglement i 2021. 
Relativt få men store transaksjoner. 
Kommunen har tidligere ikke hatt mange og 
komplekse plasseringer.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Har skriftlige rutiner.  
God kompetanse. 
Arbeidsdeling på de fleste transaksjoner. 

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

Økonomisk risiko 
Opptak av lån og plassering av ledig likviditet utenfor 
bestemmelsene i regelverket kan føre til høyere 
risiko og økonomiske tap.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 

 
 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostforskriften – ny for 2020.  
Mange transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

God kompetanse.  
Kommunen benytter en standard mal fra ekstern 
leverandør og har selv ansvaret for å legge inn riktige 
opplysninger i malen. Kan være sårbart da det er få 
personer som kjenner til malen. 

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Delvis  

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye avgifter av innbyggerne. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 

 

Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Mva og mva kompensasjonsloven - komplekst 
regelverk.  
Stort antall transaksjoner.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Generelt god kompetanse.  
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Regnskapsavdelingen utfører internkontroller ved 
hver termin. Kontrolleres også løpende gjennom 
attestasjon/anvisning og kontrollsteget1.  
Revisjonen gjør også sine kontroller hver termin. 

Omdømmerisiko Nei  

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 

Feil i mva/mva-kompensasjonskrav kan føre til at 
kommunen må betale tilbake urettmessig krevd 
kompensasjon. Eller at de ikke krever kompensasjon 
for utgifter de har krav på.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 
 

Tilskudd private barnehager 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Kommunen har ikke hatt tilsyn av private 
barnehagers bruk av tilskudd. 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Store men relativt få transaksjoner. 
Tilskudd blir beregnet ut fra en standard mal/modell 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Antatt god kompetanse. Virksomhet økonomi 
gjennomgår beregningsmodell. 
Opplever ryddige og rettidige vedtak fra 
oppvekstsektoren i kommunen. Er avhengig av 
rapportering fra virksomhetene (altså; barnehagene), 
som trolig kan variere. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Vesentlige beløp som utbetales. 
Feil i grunnlag får stor betydning for utbetaling av 
tilskudd. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
                                        Mindre sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 

 

Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen forvaltningsrevisjon på området  

Tidligere avdekket feil 

Revisors beretning 2018 med forbehold - 
budsjettendringer ble foretatt etter utløpet dette året 
budsjettet gjelder for. Udekket investeringsregnskap 
2020 pga manglende budsjettvedtak. 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Kommuneloven og tilhørende forskrift stiller krav til 
budsjett, budsjettendringer og rapportering. Revisjonens 
erfaring er at budsjettjusteringer kan være krevende, i 
forhold til regnskapsmessig uklare vedtak. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

Kommunestyret vedtar opprinnelig budsjett og foretar 
budsjettjusteringer gjennom året. 
Det rapporteres til kommunestyret hvert tertial. 

                                                
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med 
hensyn til riktig bruk av mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir 
kontrollert før utbetaling skjer.  
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Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja. Budsjettoverskridelser og mangelfull kontroll 
medfører vesentlig økonomisk risiko. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig - alvorlige konsekvenser 

 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig  

 

   

Mindre sannsynlig  

  

  

Lite sannsynlig                             

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse 

Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse  

Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig  

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse, vil være meget alvorlig og ramme mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofalt og svært alvorlig.  

 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2021: 
 
Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer. 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er kommunelovens og tilhørende forskrifts 
bestemmelser om budsjett, kommunens egne vedtak og rutiner for rapportering. 
 

Offentlige 

anskaffels

er 

 

 

Tilskudd 

private bhg  

MVA 

Finansfor

valtning 

 

Selvkost  

 

 

Budsjett 
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Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelse for behandling i kontrollutvalget sammen med revisors beretning til 
årsregnskapet. 
 
 
Rolvsøy 09.11.2021 
 
 
Jostein Ek (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/98 
Dokumentnr.: 40 
Løpenr.: 251494/2021 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/36 

 

Møteplan 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer 2022: 

 Tors 10.02. kl. 09.00 
 Tors 05.05. kl. 09.00 
 Tors 09.06. kl. 09.00 
 Tors 22.09. kl. 09.00 
 Tors 08.12. kl. 09.00 

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter møtedatoer for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett er det 
innarbeidet fem møter. Møtene avholdes på torsdager klokken 09.00. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder fem møter i 2022. Følgende 
møtedatoer forslås: 
 

 Tors 10.02. kl. 09.00 
 Tors 05.05. kl. 09.00 
 Tors 09.06. kl. 09.00 
 Tors 22.09. kl. 09.00 
 Tors 08.12. kl. 09.00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 251337/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/37 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
Fredrikstad, 08.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.09.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 07.09.2021, sak 21/057, «Overordnet 

internkontroll – redegjørelse» 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 12.10.2021, sak 21/068, 

«Forvaltningsrapport - spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
NKRF – Norges Kommunerevisorforbund  
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.09.2021 ligger vedlagt til orientering 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 07.09.2021 «Overordnet internkontroll – 
redegjørelse». Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 12.10.2021 «Forvaltningsrapport - 
spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021». Kommunestyret ber om at 
administrasjonen på første kommunestyremøte 2022 fremlegger en plan for hvordan 
kontrollutvalgets 6 anbefalinger vil bli gjennomført. Til orientering. 
 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres 02.02.-03.02.2022 på The Qube, Gardermoen. 
Påmeldingsfrist 16.12.2021. Til orientering. 

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

Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 30.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 09:45 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/23 – 21/30  

 
 
Frammøteliste 
 

Medlemmer: Møtt: Varamedlem møtt: 

Roy Løvstad, leder x  

Rosália Bjerkedal, nestleder X (kl.09.18)  

Heidi Johnsen x  

Martin Muskaug x  

June Elisabeth Authen x  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. Kl.09.18 fra sak 21/27, 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline 
Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Thea Styrkson 
 
Møtende fra administrasjonen: ingen 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Martin Muskaug 

   
 

Merknader 
Rosália Bjerkedal møtte kl 09.18, til sak 21/27 
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Saksliste 
 
Saksnr. Innhold  

PS 21/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 21/24 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 21/25 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" 
- Marker kommune 
 

 

PS 21/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 
 

 

PS 21/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 
 

 

PS 21/28 Overordnet revisjonstrategi for 2021 – Regnskapsrevisjon 
 

 

PS 21/29 Referater og meldinger 
 

 

PS 21/30 Eventuelt 
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PS 21/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

PS 21/24 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 30.09.2021: 
Leder foreslo Martin Muskaug 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 
 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Martin Muskaug.  
 
 
 

PS 21/25 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" - Marker 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse", godkjennes 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
 Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse", godkjennes 
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PS 21/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjettet for kontrollarbeidet for 2022 med en 

kostnadsramme på kr. 1 226 660.-. 
 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets innstilling/vedtak 30.09.2021: 
1. Kontrollutvalget fastsetter budsjettet for kontrollarbeidet for 2022 med en 

kostnadsramme på kr. 1 226 660.-. 
 

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

 
 
 
 

PS 21/27 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
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PS 21/28 Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/29 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 30.09.2021: 
Leder orienterte om vedlegg 3 og 4. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 30.09.2021: 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
 
 
 

PS 21/30 Eventuelt 
Leder tok opp at forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» 
ble lagt fram for hovedutvalg for Omsorg og Oppvekst uten at kontrollutvalgets innstilling og 
vedtak var med i saksframlegget. Utvalget ble oppfordret til å følge med at kontrollutvalgets 
innstilling og vedtak følger saken når den behandles i kommunestyret. 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210 
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato: 26.08.2021 

 Saksmappe: 21/592 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/057 Kommunestyret 07.09.2021 

 
 

Overordnet internkontroll - redegjørelse 

 
Kommunestyret 07.09.2021: 
 
KS- 21/057 Vedtak: 
Administrasjonen fremlegger en tidsplan med frister for når alle virksomheter skal ha tatt TQM i 
bruk, inklusive alle risikoanalyser og annen relevant dokumentasjon. 
Administrasjonen fremlegger en plan med konkrete tiltak for å imøtekomme de hindringer for 
forankring som administrasjonen påpeker i sitt tilsvar. 
Administrasjonen legger frem disse planene for kommunestyret, i løpet av høsten 2021 
Kommunestyret ber deretter om en sak før sommeren 2022, der implementering og gjennomføring 
av nevnte planer dokumenteres. 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Marker Ap: 
Administrasjonen fremlegger en tidsplan med frister for når alle virksomheter skal ha tatt TQM i 
bruk, inklusive alle risikoanalyser og annen relevant dokumentasjon. 
Administrasjonen fremlegger en plan med konkrete tiltak for å imøtekomme de hindringer for 
forankring som administrasjonen påpeker i sitt tilsvar. 
Administrasjonen legger frem disse planene for kommunestyret, i løpet av høsten 2021 
Kommunestyret ber deretter om en sak før sommeren 2022, der implementering og gjennomføring 
av nevnte planer dokumenteres. 
Enstemmig som forslag fra Marker Ap 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Saken gjelder: 
Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon av Marker kommune sitt 
arbeid med «Overordnet internkontroll» i 2018. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i 
kontrollutvalget i sak 19/6 den 14.02.19, og i kommunestyret i sak 19/015 den 26.03.2019. Saken ble 
igjen behandlet i Kontrollutvalget 17.09.20, sak 20/17 hvor følgende vedtak ble gjort: 
Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 19/015 blir 
iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse i saken i løpet av første 
kvartal 2021. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
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Bakgrunn og saksopplysninger: 
I henhold til kommuneloven kapittel 25 Internkontroll står det følgende: 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 
at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen. 
 
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetenes størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold. 
 
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a. Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b. Ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c. Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d. Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e. Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Marker kommune anskaffet i 2018 TQM som er et elektronisk kvalitetssystem. 
Bakgrunnen for anskaffelsen var at Marker kommune hadde et stort omfang av regler, 
rutiner og prosedyrer, men at disse i hovedsak var oppbevart i papirversjon i 
virksomhetene. Kvalitetssystemet skulle samle internkontrollrutinene på et sted, slik at 
de ble enklere å finne for ansatte. 
 
I henhold til sak 19/015 skal følgende punkter svares ut til kommunestyret: 
· Implementering og bruk av TQM i hele kommunen 
· Gjennomføring av risikovurdering både på tjenestenivå og overordnet nivå 
· Avviksmelding på tjenestenivå og oppfølging på overordnet nivå av disse. 

 
Marker kommune ansatte ved oppstart av TQM en prosjektleder i 40 prosent stilling til dette 
prosjektet. Denne stillingen er nå en fast stilling. 
 
Implementeringen av TQM har foregått siden oppstart, både inn mot ansatte i virksomhetene, 
ressurspersoner og ledelse. Det er 3 superadministratorer i TQM siden oppstart, de er lokalisert i 
omsorg, skole og stab.  
Opplæringen har tatt i bruk varierende intensitetsgrad og ulike fremgangsmåter så langt. Det viser 
seg at tilgjengelighet og tett oppfølging enten til en eller i små grupper fungerer best. Det er ingen 
hemmelighet at omsorg, skole, barnehage og til en viss grad familie og helse er de som bruker 
systemene mest aktivt. Dette gjelder alle moduler i TQM, spesielt dokument og hendelser, som også 
har vært fokusområdene våre. I omsorg er det registrert 1000 hendelser siden oppstart. Omsorg har 
faste arenaer hvor hendelser (avvik) gjennomgås. Det har også vært en dialog mot legekontoret for 
og koble opp TQM der, men på grunn av implementering av nytt system på legekontoret, er det 
utsatt til senere på høsten. Det har vært mye frem og tilbake med implementeringen av TQM i 
Teknikk, plan og miljø, men dette følges opp videre i høst. 
 
Nylige endringer i organisasjonen, HR, NAV og Testsenter, følges opp med avtaler om 
implementering og opplæring. 
 
Det er viktig at alle virksomheter har risikovurderinger på plass, særlig i forhold til koronasituasjonen 
ble dette veldig aktualisert. Dette har vært belyst på flere arenaer. Alle virksomheter har noen 
risikoanalyser liggende i TQM, men det er fortsatt et godt stykke arbeid igjen på dette. Omsorg er vel 
også her best stilt med flest risikovurderinger. Denne modulen har hatt særlig fokus fra TQM sin side 
særlig i forhold til utbedringer og vil ha det fremover også. Det vil bli en gjennomgang for aktuelle 
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ansatte i løpet av senhøsten. 
 
Implementeringsprosessen har avslørt at ansatte har frykt for å fremstå som «slemme» mot 
kollegaer når det gjelder å melde fra om hendelser. Det kan være en forklarende, men ikke entydig 
årsak til at hendelser ikke meldes i større grad i flere virksomheter. Det handler nok i like stor grad 
om inngrodde holdninger, liten vilje til endring og en opplevelse av at det «ikke skjer noe uansett». 
Konsekvensen av dette kan bli alvorlig og graverende og kan i ytterste konsekvens få livstruende 
følger. 
 
For å lykkes med implementeringen av systemet fult ut hos alle ansatte, er det viktig at rådmann er 
delaktig og fronter brukes av kvalitetssystemet. Det henvises her til kommuneloven kapittel 25 om 
internkontroll. 
 

Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
Kommunene har ansvar for mange tjenester av stor betydning for folks liv. Vi forvalter 
store ressurser og er avhengige av tillit fra innbyggerne. Internkontrollen er en del av 
kommunens styring og ledelse. Den hjelper oss å holde orden i eget hus. 
 
Intern kontroll er viktig for den folkevalgte styringen av kommunen. Den skal bidra til at 
kommunestyrets politikk blir gjennomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav 
på, at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at ressursene forvaltes på en effektiv 
måte. 
 
Et annet viktig formål med internkontrollen er å forebygge misligheter og styrke tilliten 
til kommunen, både blant innbyggerne og hos regionale myndigheter. 
 
God egenkontroll vil også bygge opp under det kommunale selvstyret og kan legge til 
rette for redusert statlig tilsyn med kommunene. 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
 
 

 
 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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MARKER KOMMUNE 
Stab/støttefunksjon 

Vår ref.: 21/589 - 4 / HANHAT 

Arkiv: FE-210, FA-A24 

Deres ref.:  

 Dato: 15.10.2021 

 

Melding om vedtak 
 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat Kommunalt Oppgavefellesskap 
Dikeveien 29 
1661 ROLVSØY 
 

 
Forvaltningsrapport - spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021 
 
Kommunestyret- 21/068, har i møte 12.10.2021 fattet følgende vedtak: 

 

1 Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 

revisjonens anbefalinger. 

 

2 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 

som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 
a. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for å sikre at 

opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 
b. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir prioritert i 

arbeidet med tilpasset opplæring. 
c. i større grad nyttiggjøre seg av kartleggingsprøvene i læringsarbeidet.  
d. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for å sikre at 

bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning overholdes. 

e. sikre at det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

f. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra målene som 

er satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med spesialundervisning, 
og at dette dokumenteres fortløpende. 

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. 
 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 

opplæring» samt kontrollutvalgets anbefaling til etterretning. Kommunestyret ber om at 

administrasjonen på første kommunestyremøte 2022 fremlegger en plan for hvordan 
kontrollutvalgets 6 anbefalinger vil bli gjennomført. Planen skal inneholde: 
 
 

Tillegg;  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
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opplæring» samt kontrollutvalgets anbefaling til etterretning. Kommunestyret ber om at 

administrasjonen på første kommunestyremøte 2022 fremlegger en plan for hvordan 

kontrollutvalgets 6 anbefalinger vil bli gjennomført. Planen skal inneholde: 
 

a. Retningslinjer, rutiner og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av den 

enkelte elevs evner og forutsetninger, jf. opplæringslova § 1-3, 
b. Retningslinjer og rutiner for identifisering og oppfølging av elever med stort 

læringspotensial, 

c. Synliggjøring av hvordan kartleggingsprøver implementeres i læringsarbeidet, 
d. Retningslinjer og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av at kravene til 

spesialundervisning i opplæringslova kap. 5 oppfylles – herunder: 
e. Retningslinjer for utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige 

elever med behov for spesialundervisning. Opplæringsplanen skal utformes i 

samråd med elev eller foreldre og den skal inneholde realistiske opplæringsmål jf. 

§ 5-1. Retningslinjer for halvårlig utarbeiding av skriftlig oversikt over opplæring 
som er gitt og skolens vurdering av elevens utvikling i forhold til målene jf. § 5-5. 

f. Fastslå krav om årlig rapportering om arbeidet med spesialundervisning og 

tilpasset opplæring via hovedutvalg Oppvekst og omsorg til kommunestyret og til 

kontrollutvalget. 

 
 

 

 
Med hilsen 

 
 

Hanne Beate Vigen Hattestad 

Utvalgssekr.  

 
 

 
 

Mottakere    

Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat 

Kommunalt 
Oppgavefellesskap 

Dikeveien 29 1661 ROLVSØY 

 

 
  

Kopi til 

Kjell Reidar Jogerud 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210, FA-A24 

Saksbehandler: Kjell Reidar Jogerud 

Dato: 30.09.2021 

 Saksmappe: 21/589 

 

SAKSFRAMLEGG 
  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/068 Kommunestyret 12.10.2021 

 
 

Forvaltningsrapport - spesialundervisning og tilpasset opplæring 2021 

 
Kommunestyret 12.10.2021: 
 
KS- 21/068 Vedtak: 

 

1 Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 

opplæring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 

revisjonens anbefalinger. 
 

2 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 

som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 
a. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for å sikre at 

opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 
b. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir prioritert i 

arbeidet med tilpasset opplæring. 

c. i større grad nyttiggjøre seg av kartleggingsprøvene i læringsarbeidet.  

d. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for å sikre at 
bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning overholdes. 

e. sikre at det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 

spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 
f. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra målene som 

er satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med spesialundervisning, 
og at dette dokumenteres fortløpende. 

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. 

 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» samt kontrollutvalgets anbefaling til etterretning. Kommunestyret ber om at 
administrasjonen på første kommunestyremøte 2022 fremlegger en plan for hvordan 
kontrollutvalgets 6 anbefalinger vil bli gjennomført. Planen skal inneholde: 
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Tillegg;  

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 

opplæring» samt kontrollutvalgets anbefaling til etterretning. Kommunestyret ber om at 
administrasjonen på første kommunestyremøte 2022 fremlegger en plan for hvordan 

kontrollutvalgets 6 anbefalinger vil bli gjennomført. Planen skal inneholde: 

a. Retningslinjer, rutiner og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av den 
enkelte elevs evner og forutsetninger, jf. opplæringslova § 1-3, 

b. Retningslinjer og rutiner for identifisering og oppfølging av elever med stort 

læringspotensial, 
c. Synliggjøring av hvordan kartleggingsprøver implementeres i læringsarbeidet, 

d. Retningslinjer og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av at kravene til 
spesialundervisning i opplæringslova kap. 5 oppfylles – herunder: 

e. Retningslinjer for utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige 

elever med behov for spesialundervisning. Opplæringsplanen skal utformes i 

samråd med elev eller foreldre og den skal inneholde realistiske opplæringsmål jf. 
§ 5-1. Retningslinjer for halvårlig utarbeiding av skriftlig oversikt over opplæring 
som er gitt og skolens vurdering av elevens utvikling i forhold til målene jf. § 5-5. 

f. Fastslå krav om årlig rapportering om arbeidet med spesialundervisning og 

tilpasset opplæring via hovedutvalg Oppvekst og omsorg til kommunestyret og til 

kontrollutvalget. 
 

 
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Marker H: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» 
samt kontrollutvalgets anbefaling til etterretning. Kommunestyret ber om at administrasjonen 

på første kommunestyremøte 2022 fremlegger en plan for hvordan kontrollutvalgets 6 

anbefalinger vil bli gjennomført. Planen skal inneholde: 

a. Retningslinjer, rutiner og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av den 
enkelte elevs evner og forutsetninger, jf. opplæringslova § 1-3, 

b. Retningslinjer og rutiner for identifisering og oppfølging av elever med stort 

læringspotensial, 

c. Synliggjøring av hvordan kartleggingsprøver implementeres i læringsarbeidet, 
d. Retningslinjer og prosedyrer, inkludert kontrollrutiner, til sikring av at kravene til 

spesialundervisning i opplæringslova kap. 5 oppfylles – herunder: 
e. Retningslinjer for utarbeiding av individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever 

med behov for spesialundervisning. Opplæringsplanen skal utformes i samråd med 
elev eller foreldre og den skal inneholde realistiske opplæringsmål jf. § 5-1. 

Retningslinjer for halvårlig utarbeiding av skriftlig oversikt over opplæring som er gitt 
og skolens vurdering av elevens utvikling i forhold til målene jf. § 5-5. 

f. Fastslå krav om årlig rapportering om arbeidet med spesialundervisning og tilpasset 
opplæring via hovedutvalg Oppvekst og omsorg til kommunestyret og til 
kontrollutvalget. 

 
Enstemmig som innstilling med tilleggsforslag fra Marker H. 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
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1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 

opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

a. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for å sikre at 

opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 
b. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir prioritert i 

arbeidet med tilpasset opplæring. 

c. i større grad nyttiggjøre seg av kartleggingsprøvene i læringsarbeidet.  
d. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for å sikre at 

bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning overholdes. 
e. sikre at det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) for samtlige elever med 

spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

f. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra målene som er 

satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med spesialundervisning, og 
at dette dokumenteres fortløpende. 

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. 

 

 

Saken gjelder: Forvaltningsrapport 
 

Denne saken skal sluttbehandles av:  kommunestyret 
 

Bakgrunn og saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet Forvaltningsrapport – spesialundervisning og tilpasset 
opplæring 2021 i møte 17.06.2021 PS 21/18  om at saken fremmes for behandling i 

kommunestyret.  

 

Vedlagt ligger særutskrift fra kontrollutvalgets møte 17.06 samt  
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 

Tverrfaglige vurderinger: 
 

Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 

 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 

 
Vedlegg: 

01.10.2021 Særutskrift PS 21-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - 

Spesialundervisning ... 

1385924 

01.10.2021 Forvaltningsrevisjonsrapport - Spesialundervisning og 

tilpasset opplærin... 

1385923 

 

 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 59 
Løpenr.: 251405/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 25.11.2021 21/38 
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