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Løpenr.: 16650/2023 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 
 

3
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Saksnr.: 2023/143 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 16635/2023 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/2 

 
Unntatt offentlighet: jf. Riksarkivarens bestemmelser 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
 

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.: 2023/143 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 16616/2023 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/3 

 

Orienteringssak - Budsjett 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 07.02.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Budsjett 2023 – du finner det her: Årsbudsjett, Økonomi og handlingsplan - Marker 
kommune 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere rådmann til kontrollutvalgets første 
møte i 2023 for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke behandle 
selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som kontrollutvalget 
kan ta med seg i sitt arbeide. 
 
Følgende invitasjon er sendt: 

«Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann til sitt møte 16.02.2023 for å gi en 
informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det 
vedtatte budsjettet for 2023. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget 
bl.a. for å få en oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot risiko- 
og vesentlighetsanalyse i forkant av ny forvaltningsrevisjonsplan med mer. Vi anser 
at ca 20-30 minutter vil være nok inkludert spørsmål fra utvalget.» 

 

Vurdering 
Budsjett for 2023 er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Utvalget vil ikke få en 
gjennomgang av hele budsjettdokumentet, men det er ønskelig at administrasjonen gir en 
gjennomgang av de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle 
spørsmål/problemstillinger kan være: 

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere 
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- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende 
året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet 

- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2023 
 
Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra rådmann tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/141 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 31298/2023 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/4 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av 
politiske vedtak" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «IKT-sikkerhet», samt rådmannens 

uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «IKT-sikkerhet» til etterretning, og 
ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger, med underpunkter som 
fremkommer av rapporten. Herunder: 
 
a) Kommunen skal etablere fungerende rutiner, maler og andre tiltak som skal sikre at 
saksutredninger bygger på faktisk og rettslig grunnlag. 
 
b) Kommunen skal sikre at rutinene er dekkende for oppgavene som knytter seg til 
oppfølgingen av politiske vedtak. Slike rutiner skal ivareta: 
➢ hvordan saker skal fordeles 
➢ hvordan politiske vedtak skal gjennomføres og rapporteres om internt i 

administrasjonen 
➢ rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske organer 
➢ rapportering om vedtak som ikke er gjennomførbare til politiske organer 

 
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. 

 
Fredrikstad, 06.02.2023 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «IKT-sikkerhet», datert 02.02 2023.  
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 21/086, den 14.12 2021, (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 
2024) 
KU-sak 22/16, 05.05 2022 (Prosjektplan) 
 

Saksopplysninger 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
Problemstilling 1:  
Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig 
saksforberedelse?  
 
Problemstilling 2:  
Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?  
 
Problemstilling 3:  
Hvordan fungerer praksis for vedtaksoppfølging? 
 
Problemstilling 3 er en beskrivende problemstilling, det er derfor ikke utledet 
revisjonskriterier for denne problemstillingen. Det vil si at den er kartleggende, men ikke en 
forvaltningsrevisjon. Revisjonen har derfor heller ikke konkludert eller gitt anbefalinger ved 
denne problemstillingen. 
 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 

• Kommunen skal ha et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig 
saksforberedelse av politiske saker. Dette innebærer at kommunen skal: 

➢ utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
➢ ha nødvendige rutiner som sikrer at utredninger bygger på et faktisk og rettslig 

grunnlag 
 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
Kommunen skal:  

• ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging  
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 1: 
 

«Det er revisjonens konklusjon at kommunen delvis har et system, retningslinjer og rutiner 
som sikrer en forsvarlig saksforberedelse av politiske saker; kommunen har utarbeidet en 
beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, men det er mangler 
knyttet til rutiner for å sikre at saksutredninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag.» 

 
Revisjonens anbefaling til problemstilling 1: 
 
 a) Kommunen bør etablere fungerende rutiner, maler og andre tiltak som kan sikre at 
saksutredninger bygger på faktisk og rettslig grunnlag.  
 
Revisjonens konklusjon på problemstilling 2: 
 

«Administrasjonen har systemer og tiltak som bidrar til å sikre oppfølging politiske vedtak, 
men disse er etter revisjonens vurdering ikke tilstrekkelige. Tiltakene er bare delvis formalisert 
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i rutinebeskrivelser o.l. Vi vil særlig framheve at tiltakene ikke sikrer kommuneledelsen god 
nok oversikt over saksporteføljen og status, og at det er mangelfulle rutiner for rapportering 
om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske organer.» 

 
Revisjonens anbefaling til problemstilling 2: 
Kommunen bør: 
b) sikre at rutinene er dekkende for oppgavene som knytter seg til oppfølgingen av politiske 
vedtak. Slike rutiner bør ivareta: 
➢ hvordan saker skal fordeles 
➢ hvordan politiske vedtak skal gjennomføres og rapporteres om internt i 

administrasjonen 
➢ rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske organer 
➢ rapportering om vedtak som ikke er gjennomførbare til politiske organer 

 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger, dette fremgår i sin helhet på 
side 31 og side 32 i rapporten.  
Rådmannen skriver blant annet:  

«Innledningsvis skal det bemerkes at slike gjennomganger og rapporter er viktig for oss, for at 
vi til enhver tid skal gjøre en så god jobb som mulig. Det er et felles mål at beslutninger skal 
tas på et så godt grunnlag som mulig og følges opp systematisk. Revisjonens anbefalinger 
skal derfor legges til grunn for et forbedringsarbeid internt. Noe av det som ligger i 
anbefalingene er vi allerede i god prosess på, mens andre ting må vi ta tak i. I en liten 
kommune er det begrenset med administrative ressurser til å jobbe systematisk med en del 
av det som kommer frem i rapporten, men vi skal ta tak i anbefalingene.» 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer, samt spørreundersøkelse blant faste 
medlemmer av kommunestyret. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens 
validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Samlet sett anser også sekretariatet at 
dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag for rapportens vurderinger, 
konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på innsamlet materiale, 
revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser til tiltak 
som skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

Revisjonens fremgangsmåte 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med saksforberedelser og oppføl-

ging av politiske vedtak.  

 

Revisjonskriteriene i rapporten bygger på kommunelovens bestemmelser om kommunedirektørens an-

svar for internkontrollen, utredningsplikten i politiske saker, lovens bestemmelser om iverksettelse av 

politiske vedtak og om rapportering til kommunestyret på gjennomføringen av vedtak.  

 

Undersøkelsene dreier seg om tre problemstillinger: 

 

Problemstilling 1:  

Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse? 

 

Problemstilling 2:  

Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 

Problemstilling 3:  

Hvordan fungerer praksis for vedtaksoppfølging? 

 

For å svare ut problemstillingene har vi gjennomgått de delene av kommunens planverk og styringsdo-

kumenter som omhandler saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak. Dette omfatter for ek-

sempel rutiner for saksbehandling i systemet Web Sak+ og rutiner for saksbehandleres dokumenthånd-

tering. Det er gjennomført fire intervjuer, herunder med fungerende rådmann, kommunalsjef for øko-

nomi, virksomhetsleder for Teknikk plan og miljø og virksomhetsleder for Familie og helse. I tillegg har 

revisjonen innhentet opplysninger gjennom en spørreundersøkelse til de faste medlemmene i kommu-

nestyret. 

 

Revisjonens konklusjoner og anbefalinger 

For problemstilling 1 er vår konklusjon at kommunen delvis har et system, retningslinjer og rutiner som 

sikrer en forsvarlig saksforberedelse av politiske saker. Kommunen har utarbeidet en beskrivelse av 

virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering, men det er mangler knyttet til rutinene for å sikre 

at saksutredninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag. Dette gjelder dels mangler i de skriftlige 

rutinene, knyttet til at de ikke er tilpasset de nye bestemmelsene i kommuneloven som gjelder saksfor-

beredelser, og ikke i tilstrekkelig grad er gjort kjent i organisasjonen. Dels handler det om at det ikke er 

etablert systematiske tiltak eller kontrollhandlinger for å sikre at saksutredningene bygger på et faktisk 

og rettslig grunnlag. Det er også ansatte og politikere som gir uttrykk for usikkerhet knyttet til om de 

formaliserte rutinene sikrer at saksutredninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag.  

 

For problemstilling 2 er vår konklusjon at administrasjonen har systemer og tiltak som bidrar til å sikre 

oppfølging av politiske vedtak, men at disse etter revisjonens vurdering ikke er systematiske nok. Tilta-

kene er bare delvis formalisert i rutinebeskrivelser og lignende. Beslutninger om hvilken grad av forma-

lisering som er nødvendig i de ulike fasene av saksoppfølgingen bør etter vårt syn gjøres på bakgrunn 

av risikovurderinger. Kommunen har en relativt lav grad av formalisering (systemer, rutiner og lignende) 

knyttet til oppfølgingen av politiske vedtak, noe som kan bety en økt risiko for feil og mangler. Revisjonen 

vurderer at det mangler et helhetlig system for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging, og 
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at det er mangelfulle rutiner for rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske organer. 

Resultatet av dette er at tiltakene ikke sikrer kommuneledelsen god nok oversikt over saksporteføljen 

og status i sakene, og at det ikke rapporteres systematisk nok til kommunestyret om fremdrift og gjen-

nomføring av politiske vedtak  

   

Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger.  

 

a) Kommunen bør etablere fungerende rutiner, maler og andre tiltak som kan sikre at saksutredninger 

bygger på faktisk og rettslig grunnlag.  

 

b) Kommunen bør sikre at rutinene er dekkende for oppgavene som knytter seg til oppfølgingen av 

politiske vedtak. Slike rutiner bør ivareta: 

o hvordan saker skal fordeles 

o hvordan politiske vedtak skal gjennomføres og rapporteres om internt i administrasjonen 

o rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske organer 

o rapportering om vedtak som ikke er gjennomførbare til politiske organer 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommunelovens § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebæ-

rer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-

velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-

munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk, som vil si 

å følge Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) (NKRF1, 2020). Dette innebærer blant annet at rap-

porten skal skille klart mellom innsamlede data (fakta) og revisjonens vurderinger. Det skal være en 

tydelig sammenheng mellom problemstillinger, faktaopplysninger2, vurderinger, konklusjoner og even-

tuelle anbefalinger. Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollut-

valget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt i kommune-

styret i Marker kommune i sak 20/32 (17. desember 2021). 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 5. mai 2022. Planen ble vedtatt i tråd 

med revisjonens forslag.  

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i tidsrommet juni 2022 – januar 2023. Vi har gjennomført et opp-

startsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill er vurdert i planleg-

gingsprosessen. 

 

Vi har kvalitetssikret innsamlet data/fakta underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern 

kvalitetssikring. I tillegg er faktaopplysningene i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil 

eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 

25.01.2023 hvor revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av 

møtet er rapporten sendt på høring til rådmannen. Rådmannens uttalelse fremgår av vedlegg (kap. 8.2). 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Casper Støten og Kjetil Ramsdal. Reviso-

renes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten, og 

revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kommunens kontaktperson og andre som har deltatt for et godt samarbeid i forbindelse 

med gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 2. februar 2023 

 

 

  

 

 

 

                                                      
1 NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentlig 

virksomhet. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Kjetil Ramsdal (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1:  

Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse? 

 

Problemstilling 2:  

Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 

Problemstilling 3:  

Hvordan fungerer praksis for vedtaksoppfølging? 

 

Problemstilling 1 dreier seg om den forberedende fasen før rådmannens innstilling legges fram til politisk 

behandling, og revisjonen undersøker i hvilken grad det er formaliserte retningslinjer for dette. Problem-

stilling 2 handler om hvilke systemer administrasjonen har etablert for å følge opp politiske vedtak, for 

eksempel formaliserte rutiner og elektroniske systemer. Problemstilling 3 handler om hvordan praksis 

for vedtaksoppfølging oppleves. Underveis i undersøkelsene konkluderte vi med at det ikke er grunnlag 

for å knytte dataene til kriterier og gjøre vurderinger, konklusjoner og anbefalinger på grunnlag av disse. 

Bakgrunnen for denne endringen var at vi så at manglende rutiner/systemer gjorde våre muligheter for 

å følge opp problemstillingen normativt var reduserte. Problemstillingen er derfor gjort deskriptiv, det vil 

si at vi presenterer data knyttet til problemstillingen, men vi vurderer ikke datamaterialet normativt med 

henvisning til lover og regler, og konkluderer og anbefaler heller ikke.  

 

3.2 Om revisjonskriterier 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 

å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 

og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 

og holdbare vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 

dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-

visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 

revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-

kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 

og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 

virksomheters løsninger og resultater.  

 

I forkant av datainnsamlingen ble revisjonskriteriene lagt fram for revidert enhet, for at de skulle ha 

anledning til å uttale seg om kriteriene og kildene som er brukt til å utlede disse. 
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3.3 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-

fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-

visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 

faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivel-

sen av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurde-

ringene.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 

• dokumentanalyse  

• intervjuer 

• spørreundersøkelse 

 

Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Blant annet er delegeringsreglement og årsberet-

ning for 2021 sentrale for revisjonens undersøkelse. Dokumentene er oversendt fra kommunen eller 

hentet ut fra kommunens kvalitetssystem. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår av kildehen-

visningene i kapittel 7. 

 

Vi har gjennomgått de mest sentrale skriftlige beskrivelsene av ansvarsfordelingen mellom de ulike ni-

våene i kommunen og av rutiner for saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak. Disse doku-

mentene kan si noe om de formaliserte retningslinjene som ligger til grunn for praksisen knyttet til saks-

forberedelser og oppfølging av politiske vedtak. 

 

Intervjuer 

Det er totalt gjennomført fire intervjuer:  

• Fungerende rådmann  

• Kommunalsjef Økonomi 

• Virksomhetsleder Teknikk, plan og miljø 

• Virksomhetsleder Familie og helse 

 

Data fra intervjuene er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra 

intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette 

opp eventuelle misforståelser. 

 

Intervjuene har tatt sikte på å etablere et faktagrunnlag for å vurdere i hvilken grad det er de formaliserte 

systemene, retningslinjene og rutinene som er førende for praksis for saksforberedelser og oppfølging 

av politiske vedtak. Intervjuene bidrar også til å danne et grunnlag for å vurdere om praksis er i tråd med 

regelverket og kommunens egne mål. 

 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til de 21 faste medlemmene i kommunestyret. Undersøkel-

sen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkelsesverktøyet Questback. Revisjonen 

har mottatt 17 besvarelser, noe som utgjør 81% av medlemmene. Av de fire som ikke besvarte var det 

to fra SP og to fra Ap. Tre av de fire var heller ikke til stede da det ble informert om spørreundersøkelsen 
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i kommunestyremøte 1.11.2022, en uke før spørreundersøkelsen ble sendt ut. Det er ingen indikasjoner 

på at det er politiske eller andre skjevheter med hensyn til hvem som har svart på undersøkelsen.  

 

Spørreundersøkelsen har hatt som mål å kunne si noe om hvordan det politiske nivået oppfatter admi-

nistrasjonens arbeid med saksforberedelser og oppfølging av politiske vedtak. Et hovedtema har vært i 

hvilken grad dette arbeidet oppleves som systematisk. Spørreundersøkelsen har også gitt politikerne 

anledning til å vurdere ulike sider ved rollefordelingen mellom administrasjon og politisk nivå.  

 

Revisjonen anser rammene for spørreundersøkelsen for å være tilstrekkelige til å gi indikasjoner på 

faktiske forhold. Samtidig er det visse begrensninger knyttet til fortolkning av tallene. For det første er 

utvalget, og populasjonen, relativt begrenset, og det vil derfor være usikkerhet knyttet til i hvilken grad 

man kan generalisere på bakgrunn av resultatene. For det andre vil respondentene, som administrasjo-

nens oppdragsgivere, kunne ha ulike forventninger til administrasjonens arbeid. Vi har tatt hensyn til 

dette i våre vurderinger.  
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4 SAKSBEHANDLINGSRUTINER 

Problemstilling 1: Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig 

saksforberedelse av politiske saker? 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Kommunelovens § 25-1 beskriver kommunedirektørens forpliktelser med hensyn til internkontrollen med 

administrasjonens virksomhet. Det presiseres at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses 

virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Ved internkontroll etter denne paragrafen 

skal kommunedirektøren blant annet 

 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

 

I kommuneloven § 13-1, tredje ledd heter det at  

«Kommunedirektøren3 skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å fatte et vedtak». 

 

I forarbeidene til loven vektlegges at kommunedirektørens utredninger må bygge på faktiske opplys-

ninger og være i tråd med lovverket (Prop. 46 L (2017-2018)). I proposisjonens avsnitt som omhandler 

kommunedirektørens utredningsplikt står det følgende:  

«Tredje ledd fastslår kommunedirektørens utredningsplikt. Dette er en videreføring av dagens 

bestemmelse, men med en noe nærmere presisering enn dagens lov. Saker som legges fram for 

folkevalgte organer, skal, som tidligere, være forsvarlig utredet. Bestemmelsen presiserer nå at 

utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Utredningen skal derfor 

inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum. I tillegg skal det juridiske 

grunnlaget være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Hvor omfattende denne utrednings-

plikten er, vil bero på en konkret vurdering av den aktuelle saks omfang, kompleksitet, tidsas-

pekt og så videre.» 

 

Revisjonen vil undersøke arbeidet med saksforberedelser. Vi vil undersøke om faktiske og juridiske 

forhold ved saker blir tilstrekkelig utredet før behandling i kommunestyret, og om det gjøres vurderinger 

i hver sak om hvilket omfang utredningene skal ha. Det vil her være relevant å undersøke hvordan dette 

arbeidet er strukturert med hensyn til ansvarsfordeling og styringsverktøy knyttet til saksforberedelser. 

 

Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor: 

 

• Kommunen har et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse av 

politiske saker. Dette innebærer at kommunen skal: 

o utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

o ha nødvendige rutiner som sikrer at utredninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag.  

 

 

                                                      
3 I kommuneloven brukes begrepet kommunedirektør ensbetydende med rådmann. I og med at råd-

mann er i permisjon vil vi bruke begrepet «rådmann» om rådmannsfunksjonen i regelverk og rutiner, og 

«fungerende rådmann» om rådmann som person, for eksempel ved henvisninger til intervju. 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Politisk organisering 

Politisk er Marker kommune organisert etter formannskapsmodellen, hvor kommunestyret har delegert 

myndighet til i alt 10 utvalg, inkludert formannskap (se nedenfor). Eldreråd og råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet er rådgivende organer, mens de øvrige er delegert myndighet 

for sine oppgaver som beskrevet i delegeringsreglementet. 

 

4.2.2 Administrativ organisering: 

Per 1. desember 2021 hadde kommunen 253 årsverk, fordelt på 413 stillinger, og er ifølge kommunens 

hjemmeside, organisert i seks virksomheter: 

• Oppvekst og utdanning 

• Familie og helse 

• Sosiale tjenester/NAV 

• Pleie og omsorg 

• Kultur, fritid og bibliotek 

• Teknikk, plan og miljø 

• Kommunikasjon og digitalisering 

Figur 1: Polit isk organisasjonskart  
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Figur 2: Organisasjonskart Marker kommune  - administrasjonen 

Marker kommune er i utgangspunktet en to-nivå-kommune, hvor virksomhetslederne er organisert di-

rekte under rådmannen, men hvor viktige oppgaver også er plassert i rådmannens ledergruppe og i 

staben. «Rådmann» refererer i organisasjonskartet over til rådmannens ledergruppe. Den består for det 

første av fungerende rådmann, som er stedfortreder til rådmann, som har vært i permisjon. Fungerende 

rådmann er også kommunalsjef for Strategi, nærings- og utviklingsarbeid. I tillegg sitter ytterligere to 

kommunalsjefer i ledergruppen, økonomisjef og HR-sjef. Stab og støttefunksjoner består av økonomi-

kontor og kommuneoverlege. Økonomikontoret har seks ansatte og ledes av økonomisjefen. Hver av 

de seks virksomhetene ledes av virksomhetsledere.  

 

I staben sitter de tre kommunalsjefene: kommunalsjef for økonomi, kommunalsjef for HR og kommunal-

sjef for Strategi, utvikling og næring. De seks virksomhetslederne har, som organisasjonskartet viser, 

sin myndighet direkte delegert fra rådmann.  

 

Marker kommunes dokumenthåndteringsrutiner beskriver rutinene som møtesekretærene skal følge. 

Det dreier seg om rutiner for å utarbeide møteinnkalling, og protokoll.  I tillegg skal møtesekretær gene-

rere en «samlet saksfremstilling på aktuell sak som sørger for å effektuere vedtakene så raskt som 

mulig etter møte» (Dokumenthåndteringsrutiner – Møtesekretær).  

 

Utvalg Møtesekretær 

Kommunestyret Fungerende rådmann 

Formannskapet Fungerende rådmann 

Plan, Teknikk og Landbruk Fungerende rådmann 

Miljø, Natur og Utvikling Virksomhetsleder Teknikk, Plan og Miljø 

Oppvekst og Omsorg Kommunalsjef Økonomi 

Eldreråd Virksomhetsleder Familie og Helse 

Arbeidsmiljøutvalget HR-sjef 

Styret for Odvar og Aslaug Holts Stiftelse Virksomhetsleder Kommunikasjon og Digitalisering 

Tabell 1: Møtesekretærene fordelt på utvalg 

Virksomhetsleder for teknikk, plan og miljø forteller at det er kort avstand mellom politisk og administra-

tivt nivå i kommunen, og at det kan være en uformell tone også i politiske sammenhenger. Det kan 

forekomme at ansatte i administrasjonen også er politikere, og det er en risiko for at slike situasjoner 

kan bli problematiske. Kulturen er slik at det blir mer formelt når det har oppstått en konflikt. Hun mener 

at i et mer rigid system vil ansvaret være tydeligere, med et tydeligere skille mellom politisk og admini-

strativt nivå. 
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4.2.3 Delegeringen av myndighet 

Kommunens delegeringsreglement4 er gjort tilgjengelig for publikum på en nettside utformet av Kom-

muneforlaget, som er et datterselskap til KS, kommunesektorens interesseorganisasjon5. Delege-

ringene er presentert i et hierarkisk tre hvor politisk og administrativ myndighet beskrives fra kommune-

styret og nedover i den politiske eller den administrative delen av kommunen. Det vil for eksempel si til 

politiske utvalg på politisk side eller til virksomhetsledere i administrasjonen.  Rådmannens delegering 

til administrasjonen bygger på kommunestyrets delegering til rådmann. Fra fellesbestemmelsene heter 

det at: «Reglement for delegering innen administrasjonen legger til grunn en positiv avgrensning av den 

myndigheten som er delegert fra rådmann til virksomhetsledere, og videre»6. Delegering til å utøve 

myndighet gjøres med henvisning til spesifikke lovhjemler. Virksomhetsledere har i noen tilfeller sin 

myndighet direkte delegert fra rådmannsfunksjonen, mens i andre tilfeller kommer delegeringen fra 

kommunalsjef. Et eksempel på myndighet delegert til kommunalsjef er økonomisjefens myndighet over 

kommunale tilskudd til godkjente private barnehager: 

 

«Barnehageloven … 

«§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager 

Kommunestyret → Rådmann → Kommunalsjef – Økonomi» 

 

Et eksempel på myndighet direkte delegert fra rådmann til virksomhetsleder er barnevernleders myn-

dighet og ansvar for å sikre barns rett til medbestemmelse i saker som angår dem, som er presentert 

slik: 

 

«Barnevernloven ... 

§ 1-6 Barnets rett til medvirkning 

Kommunestyret → Rådmann → Virksomhetsleder Familie og helse → Barnevernsleder» 

 

Et eksempel på myndighet som er delegert fra rådmann til kommunalsjef, videre til virksomhetsleder og 

til saksbehandler er myndighet forankret i Matrikkellova: 

 

«Matrikkellova ... 

§ 16 Grensejustering 

Kommunestyret → Rådmann → Kommunalsjef – utvikling og næring» → Virksomhetsleder Tek-

nikk/Plan/Miljø → Ingeniør oppmåling. 

 

I hvilken grad delegeringen medfører saksforberedelse av politiske saker er avhengig av hvilke typer 

saker som behandles.  

 

4.2.4 System, retningslinjer og rutiner for saksforberedelse 

Det er rådmann som har det overordnede ansvaret for å følge opp politiske vedtak i alle kommunens 

virksomheter. Samtidig har ifølge rådmannen kollegiet et felles ansvar for å følge opp vedtak i formann-

skapet og kommunestyret. I vårt intervju forteller han at utformingen av styringslinjene har stor praktisk 

betydning. Han forteller at organiseringen er litt uklar, og at kommunen samarbeider med KS Konsulent7 

om å finne en organisering som er mer egnet, og hvor ansvarsfordelingen er tydeligere.   

                                                      
4 Nytt, revidert delegeringsreglement ble vedtatt i sak 20/103 i kommunestyremøte 8.12.2020 
5 Delegeringsreglement | Marker (kf.no).  
6 Se for øvrig Vedlegg 3, hvor delegeringsreglementets 25 fellesbestemmelser er gjengitt. 
7 KS Konsulent er et rådgivingsselskap for kommuner og fylkeskommuner. 
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Revisjonen har fått oversendt «Dokumenteringsrutiner for saksbehandlere i Marker kommune». Denne 

rutinen beskriver 17 rutiner for dokumenthåndtering og gir instrukser om gangen i dokumenthåndte-

ringen i kommunen. Rutine 15 omhandler dokumenter som er en del av et saksfremlegg, og viser til en 

mal for saksframlegg som ligger som en Word-fil i kvalitetssystemet. Det er saksbehandler som har 

ansvar for alle steg i prosessen fram til saksframlegget leveres til utvalgssekretær. Virksomhetsleder 

eller rådmann skal godkjenne saksframlegget. Denne rutinen ble sist oppdatert i 2006, men er ifølge 

fungerende rådmann fortsatt i kraft. 

 

Revisjonen har mottatt rutinene som gjelder for bruken av Acos WEB Sak+8. I veilederen «Opprett saks-

dokument / Meld opp til møte fra WEB Sak+» beskrives rutinene for hvordan politisk sekretariat oppretter 

saksdokumenter og saksmapper, redigerer nye saksdokumenter, melder opp til møtebehandling og ru-

tinen for å godkjenne og ferdigstille dokumenter som skal til politisk behandling. Møteinnkallingen skal 

produseres i tråd med veilederen «Innkalling til møte», som beskriver hvordan man skal gå frem i WEB 

Sak+ for å legge inn møteinnkallinger i møtemodulen.  

 

Sakene som Teknikk, plan og miljø forbereder skal behandles av kommunestyret og formannskapet, 

samt utvalg for Natur, miljø og utvikling og Plan, teknikk og landbruk. Det er også et løpende arbeid med 

å forberede saker om reguleringsplaner og arealplaner for politisk behandling. Hun forteller at de to 

sistnevnte oppgavene ligger hos henne selv og fungerende rådmann.  

 

Virksomhetsleder for Teknikk, Plan og Miljø forteller at dispensasjonssaker går fra saksbehandler til 

fungerende rådmann, som er sekretær for utvalg for plan/teknikk og landbruk. Disse sakene tas ikke 

opp i ledergruppen. Rutinen for saksforberedelse innebærer at hun ikke skal ha sakene til godkjenning, 

men at sakene skal godkjennes av fungerende rådmann. 

 

Ingen av virksomhetslederne vi har intervjuet forteller at de har kjennskap til eller bruker skriftlige rutiner 

for saksforberedelser. De fremhever begge at det ligger en mal for saksfremlegg i kvalitetssystemet, 

men at de oppfatter den som noe som ikke blir brukt. Dette bekreftes av fungerende rådmann, som 

legger til at praksis i forbindelse med saksforberedelser bygger på rutiner. Den skriftlige rutinen bygger 

på saksbehandlingsmaler, men sikrer etter hans syn ikke godt nok oppfølgingen av saken. 

 

Ifølge fungerende rådmann er det en slags skriftliggjøring gjennom utformingen av saksbehandlings-

systemet. Alle saker som skal til politisk behandling sendes til godkjenning hos rådmann. Etter godkjen-

ning journalføres saksframlegget i arkivet, og leveres så til utvalgssekretær9. Rådmann presiserer at det 

ville det vært nyttig for nyansatte hvis man hadde mer skriftlige rutiner, spesielt nyansatte i lederstillinger. 

Samtidig kunne det ha gjort de mer erfarne mer samkjørte i hvordan sakene fremlegges og hva som er 

viktig å få frem. Det er viktig at rutinene er knyttet sammen slik at praksis er forankret hele veien opp i 

organisasjonen for eksempel for at bærekraftsmålene skal være relevante. 

  

Fungerende rådmann mener at det forskjellige behov for skriftlige rutiner fra sak til sak, og at det er 

vanskelig å dekke alle typer saker med en mal. I Web Sak ligger det en skrittvis beskrivelse av gangen 

i, for eksempel, en byggesak, hvor det automatisk kommer opp obligatoriske punkter. Det er nå et sys-

tem med sekvensiell godkjenning hvor saksforberedelser sendes fra saksbehandler til virksomhetsleder 

før det går til rådmannsgruppenivå. Han legger til at det etter hans oppfatning er hensiktsmessig at 

nærmeste leder er kjent med sakene. 

                                                      
8 Kommunen oppgir at de innførte dette systemet 06.09.2022, og at det har vært avholdt opplæringskurs 

i systemet i forbindelse med at overgangen til det nye systemet ble formidlet til de ansatte den 

05.09.2022. 
9 I rutinen brukes begrepet «møtesekretær» synonymt med «utvalgssekretær». 
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Hvordan blir ansvaret for å utføre utredninger fordelt 

Fungerende rådmann forklarer at det holdes et møte med møtesekretærene for de ulike utvalgene en 

uke før kommunestyre-/utvalgsmøtene hvor det settes en kalender, og sakene fordeles til saksbehand-

ler. Han påpeker at det er store forskjeller mellom ulike typer saker og mellom de forskjellige utvalgene. 

I Plan, teknikk og landbruk er det ofte saker som kommer utenifra, for eksempel dispensasjonssaker. I 

andre utvalg er det ofte administrasjonen som setter sakene på sakslisten.  

 

Det fremkommer fra intervjuene at rådmannsgruppen i fellesskap er ansvarlig for saksforberedelsene 

for de sakene som skal behandles i kommestyre/formannskap og som er av litt overordnet karakter. Når 

det er relevant, diskuteres saker i gruppen, og i møtet diskuteres tverrfaglige vurderinger. Dette er en 

etablert praksis, men er ikke skriftliggjort. 

 

Kommunalsjef for økonomi bekrefter at oppfølgingen av politiske vedtak er et felles ansvar, som deles 

av de tre kommunalsjefene. Hun foretar alle saksforberedelsene knyttet til Økonomi, men også andre 

saker, noen ganger knyttet til virksomhet Oppvekst og for eksempel saken om sammenslåingen av NAV 

med Skiptvet. Hun forteller at hun først og fremst skriver mer overordnede saker, organisatoriske saker. 

 

Virksomhetslederne har ansvar for og skriver/refererer de sakene som omhandler deres område. Virk-

somhetsleder familie og helse forteller at ansvaret i praksis er delt inn ut fra fagområdet den enkelte 

leder har. Sakene utredes av den som tilhører det relevante fagområdet. Hvis kommunestyret ber om 

en utredning, så er det rådmannen som delegerer til den som har ansvaret. 

 

Ifølge økonomisjef ville det vært ønskelig med mer samarbeid med ordfører om å avklare hvilke saker 

som skal til politisk behandling.. Nå er praksis vanligvis at sakene fordeles etter skjønn.  

 

Virksomhetsleder teknikk, plan og miljø forteller at når saker kommer inn til Servicetorg/arkivavdelingen, 

så er det de som fordeler til saksbehandlere og til de aktuelle avdelingene. De mer overordnede sakene 

registreres og fordeles i dokumenthåndteringssystemet Web Sak. Fordelingen av plansaker avhenger 

av hvem saken er fordelt til fra Servicetorg/arkivavdeling.  

 

Økonomisjef forteller at Oppvekst og omsorg har et årshjul, hvor saker som skal til politisk behandling 

føres inn, selv om dette ikke følger faste datoer. Dette er noe som stort sett følges opp, og virksomheten 

melder fra til utvalgene hvis det er forsinkelser. Det er kun virksomhet Oppvekst som har et slikt årshjul. 

I de andre kommunalområdene og i ledelsen holder man oversikt over saker som behandles i formann-

skap og kommunestyret mer løpende.  

 

Det er fungerende rådmanns opplevelse at det er individuelle forskjeller mellom virksomhetslederne 

med hensyn til hvor godt de opplever at ansvarsfordelingen fungerer. Omorganiseringen i 2021 innebar 

også at man opprettet et utvalg for Miljø, natur og utvikling. Dette utvalget har hatt en litt uformell form, 

og fungerende rådmann mener at det kan være en utfordring å forene den åpne formen med forutsig-

barhet i møtene, saksforberedelser. 

 

Rutiner for å sikre at utredningene bygger på et faktisk og rettslig grunnlag  

Kommunalsjef for økonomi forteller at det kan variere i hvor stor grad saksutredningene bygger på et 

faktisk og rettslig grunnlag. Malen for saksfremlegg beskriver hun som en gammel rutine som ikke bru-

kes, og som heller ikke evalueres. De vi har intervjuet forteller at det er en etablert praksis hvor blant 

annet saksfremleggene skal godkjennes av rådmann/fungerende rådmann, men at praksisen bygger 

på løpende skjønnsmessige vurderinger i den enkelte sak. 
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I vår spørreundersøkelse med faste medlemmer i kommunestyret var et av spørsmålene om de opp-

levde at saksutredningene alltid er faglig fundert. I figur 1 ser vi at de aller fleste var enten delvis uenige 

eller delvis enige i at saksutredningene alltid er faglig funderte. Det var ingen som var helt uenige, og 

en som var helt enig.  

 

Med hensyn til i hvilken grad berørte enheter får uttale seg i forbindelse med saksutredninger forklarer 

fungerende rådmann at dette er 

noe som kan glippe. Han viser 

for eksempel til en sak som in-

nebar endringer knyttet til loka-

lisering av helsetjenester. Hel-

sestasjonen, hvor tillitsvalgte 

mente at de burde vært invol-

vert i utredningen av saken.  Da 

var hans vurdering at saken 

dreide seg om hvilke funksjoner 

Helsehuset skulle ha og ikke 

om endringer i bemanningen. 

Når det er snakk om plansaker 

så er de mer regelstyrte, og det 

er tydeligere i slike saker hvem 

som skal involveres. Generelt 

kan det i mer sammensatte sa-

ker ofte være noe uklarhet knyt-

tet til hvem som skal involve-

res. Men når det er saker hvor 

det er politisk uenighet blir de ulike sidene av saken belyst, og administrasjonen har ifølge fungerende 

rådmann har gode rutiner for å ikke innstille på grunnlag av den politiske majoritetens syn.  

 

Hvordan vurderes omfanget av utredninger i den enkelte sak? 

Virksomhetsleder familie og helse forteller at ledergruppen vurderer hvilket omfang en utredning skal 

ha når saken kommer inn. Hun forteller at hun noen ganger opplever at det kommer forespørsler om 

store utredninger fra politisk hold som er vanskelig å følge opp, blant annet på grunn av begrensede 

ressurser.  

 

På spørsmål om det er diskusjoner om hvorvidt en sak er av prinsipiell art forklarer fungerende rådmann 

at Marker kommune har en lav terskel for å sette saker på den politiske dagsorden. Han forteller at han 

mener at delegeringsreglementet godt kunne vært utformet slik at flere saker ble behandlet administra-

tivt. Han legger til at det i noen saker kanskje utredes for mye, og at saksframleggene ofte er for lange. 

 

4.2.5 Tilbakemeldinger fra folkevalgte på saksforberedelsen 

Fungerende rådmann forteller at det hender at administrasjonen får tilbakemelding om at de folkevalgte 

opplever at utredninger er for dårlig utredet. Da sendes saken tilbake for ny utredning. Noen ganger 

kommer det også tilbakemeldinger på at sakene er godt utredet.  

 

Ifølge kommunalsjef for økonomi gis det noen ganger positive tilbakemeldinger på saksforberedelsene. 

Det er sjeldent at det gis negative tilbakemeldinger, og det er da f.eks. knyttet til at en orientering mangler 

Spørsmål 1: Saksutredningene er allt id faglig fundert  
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saksopplysninger. Når det har kommet negative tilbakemeldinger har det etter hennes vurdering vært 

berettiget. 

 

I spørreundersøkelsen med de faste medlemmene i kommunestyret spurte vi om medlemmene opple-

ver at administrasjonen legger vekt på at forslag til vedtak er enkle å forstå. Her var fordelingen som 

følger:10  

 

Påstand: Administrasjonen legger vekt på at vedtak er enkle å forstå Prosent 

Helt uenig 11,8% 

Delvis uenig 17,6% 

Delvis enig 52,9% 

Helt enig 17,6% 

Ingen formening 0,0% 

N 17 

Spørsmål 2: Administrasjonen legger vekt på at forslag ti l vedtak er enkle å forstå  

 

Vi spurte også om administrasjonen anbefaler den beste faglige løsningen i en sak, også når den vet at 

forslaget vil møte motstand hos politikerne. Her ble fordelingen som følger: 

Påstand: Administrasjonen anbefaler den beste faglige løsningen i en sak, også når den vet at forslaget 

vil møte motstand hos politikerne 

Prosent 

Helt uenig 17,6% 

Delvis uenig 11,8% 

Delvis enig 35,3% 

Helt enig 35,3% 

Ingen formening 0,0% 

N 17 

Spørsmål 3:  Administrasjonen anbefaler den beste faglige løsningen i  en sak, også når den vet at 

forslaget vi l møte motstand hos polit ikerne  

  

Vi ser at 70,5 % av de spurte er helt eller delvis enige i at administrasjonen legger vekt på at forslag til 

vedtak er enkle å forstå. Det er 29,4% som er helt eller delvis uenige i at administrasjonen anbefaler 

den beste løsningen, også når den vet at forslaget vil møte motstand hos politikerne11. Et stort flertall 

mener altså at politiske hensyn ikke står til hindre for at administrasjonen fremmer de beste faglige 

løsningene i sine forslag.  

 

 

 

 

  

                                                      
10 Se vedlegg 1 for å se alle svarene på spørreundersøkelsen samlet. 
11 Se vedlegg 1, spørsmål 2 og 3. 
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4.3 Vurderinger 

4.3.1 System, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse av politiske 

saker.  

Revisjonskriteriene innebærer at kommunen skal: 

• utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering. 

• ha nødvendige rutiner som sikrer at utredninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag. 

 

Revisjonen har undersøkt om kommunen har tilstrekkelige systemer som sikrer en forsvarlig saksforbe-

redelse av politiske saker. Kommunen skal som en forutsetning for å sikre dette ha utarbeidet en be-

skrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering. Våre undersøkelser viser at dette er 

beskrevet i kommunens organisasjonskart, delegeringsreglement og i kapittelet om målstyring i Årsbe-

retningen for 2021. Det er vår vurdering at kravet om å utarbeide en beskrivelse av virksomhetens ho-

vedoppgaver, mål og organisering, er tilfredsstilt i og med disse dokumentene. 

 

Kommunen skal også ha nødvendige rutiner som sikrer at utredninger bygger på et faktisk og rettslig 

grunnlag. Utredningene skal inneholde relevant og nødvendig informasjon om sakens faktum, samtidig 

som at det juridiske grunnlaget skal være utredet i nødvendig og tilstrekkelig grad. Det er kommunedi-

rektør som har det overordnede ansvaret, og kravene til saksutredninger er presisert i forarbeidene til 

den nye kommuneloven. Kommunen har en rutine for hvordan kommunens ansatte skal håndtere saks-

dokumenter, inkludert saksutredninger. Dette er etter revisjonens vurdering en utdatert rutine. Vi vurde-

rer det som sannsynlig at kommunen gjennom å ikke evaluere denne rutinen jevnlig løper en risiko for 

at utredningskravene (knyttet til faktiske og rettslige forhold) etter ny kommunelov ikke etterleves. Videre 

vurderer revisjonen at bruk av og kjennskap til denne rutinen blant kommunens ansatte varierer. Kom-

munen har prosedyrer og retningslinjer for bruken av systemet Acos WEB Sak+, men disse inneholder 

ikke tiltak eller kontrollhandlinger spesifikt laget for å sikre at saksutredningene bygger på et faktisk og 

rettslig grunnlag.  

 

Spørreundersøkelsen til politikerne viste at det oppleves som usikkert i hvilken grad saksutredningene 

er faglig fundert, noe som etter vårt syn indikerer at det kan være nyttig med en avklaring om forvent-

ningene til en saksutredning, både innad i administrasjonen og mellom politikere og administrasjonen.    

 

Forarbeidene til loven innebærer ikke nødvendigvis et krav om skriftlige rutiner knyttet til utformingen av 

saksutredninger, og administrasjonen har handlingsrom til å vurdere omfanget av utredningene ut ifra 

sakens omfang, kompleksitet, tidsaspekt og så videre. Samtidig vil etter vår oppfatning kommunen være 

tjent med rutiner som tydeliggjør at faktiske og rettslige aspekter ved saken er utredet, og hvilke føringer 

som ligger til grunn når saksbehandlere vurderer omfang av og innhold i utredningene. 

 

Det er derfor vår vurdering at kommunen bør etablere skriftlige rutiner eller andre tiltak for å sikre at 

kommunelovens krav til saksutredning blir ivaretatt, og som tydeliggjør organisasjonens felles forvent-

ninger til saksutredningenes omfang.  
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4.4 Konklusjon og anbefaling 

Det er revisjonens konklusjon at kommunen delvis har et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en 

forsvarlig saksforberedelse av politiske saker; kommunen har utarbeidet en beskrivelse av virksomhe-

tens hovedoppgaver, mål og organisering, men det er mangler knyttet til rutiner for å sikre at saksutred-

ninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag. 

 

Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefaling:  

 

a) Kommunen bør etablere fungerende rutiner, maler og andre tiltak som kan sikre at saksutredninger 

bygger på faktisk og rettslig grunnlag.  
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5 SYSTEMER FOR Å FØLGE OPP POLITISKE 
VEDTAK 

Problemstilling 2: Har kommunen etablert systemer for å følge opp politiske vedtak? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Problemstilling 2 og 3 knytter seg begge til iverksettelsen av politiske vedtak. Problemstilling 2 omhand-

ler systemene kommunen har etablert for å sikre dette, mens problemstilling 3 handler om hvordan 

administrasjon og politikere opplever praksis for at politiske vedtak iverksettes. 

 

I kommuneloven § 13-1, fjerde ledd står det: 

«Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 

ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold 

som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte 

organet oppmerksom på dette på en egnet måte». 

 

Bestemmelsen inneholder tre konkrete krav til kommunedirektøren: 

• Kommunedirektør har ansvaret for iverksettelsen av vedtak 

• Iverksettelsen skal skje innen rimelig tid 

• Kommunedirektør plikter å informere kommunestyret om eventuelle hindringer for iverksettel-

sen 

 

Kommunelovens § 25-1 handler om kommunedirektørens ansvar for å ha internkontroll. Internkontrollen 

skal sikre at lover og forskrifter følges, i denne sammenhengen at kommuneloven § 13-1 blir etterlevd. 

Ifølge veilederen «Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll», utgitt av KS, er en av hen-

siktene med bestemmelsen at den skal «bidra til at kommunestyrets og fylkestingets politikk blir gjen-

nomført, at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, at andre lovpålagte plikter blir ivaretatt og at 

ressursene forvaltes på en effektiv måte» (KS, 2020, s.12).  

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterium: 

Kommunen skal:  

• ha systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging 

 

Videre er det tatt inn i den nye kommuneloven at kontrollen skal være systematisk. I dette ligger det et 

krav om at arbeidet med internkontroll ikke kan være tilfeldig og spontant, men at det må jobbes med 

dette på en planmessig og metodisk måte. I tillegg skal kommunedirektøren rapportere til kommunesty-

ret om internkontroll en gang i året, jf. kommuneloven § 25-2.  

 

For å sikre at lover og forskrifter følges kreves det at internkontrollen er risikobasert, formalisert og 

innebærer kontrollaktivitet. Ifølge forarbeidene til loven kan rutiner være både muntlige og skriftlige. 

Videre at «(H)va som er nødvendig å etablere av rutiner og prosedyrer må ses i sammenheng med de 

øvrige kravene i internkontrollbestemmelsen, og vil måtte bero på en konkret vurdering av bl.a. risiko 

for avvik. Det følger indirekte av kravet om å ha rutiner og prosedyrer at disse må gjelde for virksomhe-

ten, gjøres kjent og være tilgjengelige.» (Prop 46 L, s. 413). En formalisering innebærer en organisering 

der ansvar og roller er fordelt, dokumenter, rutiner og prosedyrer er skriftliggjort og resultatene blir ag-

gregert og rapportert (KS.no, 2020, s 37).  

 

På bakgrunn av overstående utleder vi følgende revisjonskriterier: 

28



18 

 

 

Kommunen skal: 

• ha formaliserte rutiner for iverksetting og oppfølging av vedtak   

• ha formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret på gjennomføringen av 

vedtak 

 

Revisjonen vil kontrollere om kommunen har tilstrekkelige systemer for å sikre at politiske vedtak følges 

opp, dette innebærer at kommunen bør kunne dokumentere at det er satt på plass en internkontroll på 

området (gjennom for eksempel reglementer, rutinebeskrivelser og/eller bruk av elektroniske verktøy 

m.m.) som er tilpasset kommunens størrelse, egenart og risikoforhold. 

 

Det vil her være relevant å se om kommunen har systemer for å holde oversikt over vedtak som krever 

oppfølging, for å melde fra til politisk nivå om vedtak som ikke kan iverksettes, og om det ellers foreligger 

formaliserte rutiner for vedtakshåndtering.  

 

Revisjonskriteriene er punktvis oppsummert nedenfor: 

 

Kommunen har:  

- systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging  

- formaliserte rutiner for iverksetting og oppfølging av vedtak 

- formaliserte rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret på gjennomføringen av vedtak 
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5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging 

Det foreligger ikke skriftlige rutiner for rapportering til kommunestyret på gjennomføring av vedtak. Dette 

fremkommer både i dokumentgjennomgangen og i intervjuene.  

 

Den etablerte praksis for å følge opp politiske vedtak er at den saksbehandleren som forberedte saken 

også følger opp vedtaket. Samtidig er praksis at hver saksbehandler selv lager et system for oppføl-

gingen av politiske vedtak. Ifølge økonomisjef er det en risiko for at oppfølgingen glipper. Det gjenstår 

ifølge økonomisjef en god del arbeid før det vil være skriftlige rutiner knyttet til dette.  

 

Fungerende rådmann oppgir at administrasjonen får oversikt over det politiske sakskartet i virksomhet-

sledermøter og utvalgsledermøter12. Kommunen har smådriftsfordeler som gjør behovet for formalise-

ring mindre, men han påpeker at det forekommer saker som får for dårlig oppfølging, og at det er en 

indikasjon på at det er et behov for mer utviklings- og utredningskapasitet. Han mener at det er behov 

for et bedre system for å holde oversikt over fattede vedtak. Dagens praksis fungerer godt for å effekt-

uere vedtak, men er dårlig egnet til å rapportere på oppfølging. Det kunne med fordel vært en rutine på 

å ha sakslistene tilgjengelige for gjennomgang i ledermøtene. Han forteller også at det ble bestemt i 

2021 å innføre Framsikt13, men at dette er satt på pause. Nå brukes analysemodulen i Acos Web Sak 

til virksomhetsstyring. Han forteller at han ønsker å implementere Framsikt, men at de ressursmessige 

rammene for utviklingsarbeid er begrensede.  

 

Nye rutiner for oppfølging av vedtak (se pkt. 5.3.2) fra høsten 2022 innebærer en tydeliggjøring av at 

møtesekretær skal sende møteprotokoll til politisk sekretariat. Politisk sekretariat skal videresende ak-

tuelt vedtak til aktuell saksbehandler, som da tildeles ansvaret for oppfølging.  

 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at politikerne har varierende oppfatninger av om administrasjo-

nen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging. Det er 17,6% som er helt uenige i at de har 

det, 35,3% er delvis uenige, 20,4% er delvis enige at de har det, og 17,6% er helt enige med utsagnet. 

(Se tabell nedenfor) 

 

Påstand: Administrasjonen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging og handling fra administra-

sjonens side 

Prosent 

Helt uenig 17,6% 

Delvis uenig 35,3% 

Delvis enig 29,4% 

Helt enig 17,6% 

Ingen formening 0,0% 

N 17 

Spørsmål 15: Administrasjonen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging fra admini-

strasjonens side  

 

                                                      
12 Det er ordfører som innkaller til utvalgsledermøtene, hvor man blant annet kan fordele saker mellom 

utvalgene. Disse møtene opphørte sommeren 2022. Bakgrunnen for dette er ikke kjent av revisjonen. 
13 Framsikt er et skybasert verktøy for analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering og 

politikermedvirkning, og inneholder moduler for saksutredning, rapportering og forberedelse av politiske 

saker.  
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Det fremkommer også at en del politikere har lav tillit til at administrasjonen har gode systemer som 

sikrer at de vedtak kommunestyret har fattet blir iverksatt. Ingen av respondentene er helt enige i en slik 

påstand, og 70,6 % er helt eller delvis uenige i at disse systemene fungerer godt nok. 

 

Påstand: Administrasjonen har gode systemer som sikrer at de vedtak kommunestyret har fat-

tet blir iverksatt 

Prosent 

Helt uenig 23,5% 

Delvis uenig 47,1% 

Delvis enig 23,5% 

Helt enig 0,0% 

Ingen formening 5,9% 

N 17 

Spørsmål 16: Administrasjonen har gode systemer som sikrer at de vedtak komm unestyret har 

fattet blir iverksatt 

Fungerende rådmann oppgir for eksempel at det ble gjort et vedtak knyttet til utviklingen av torg og 

busstasjon, som administrasjonen har opplyst til politisk nivå at ikke er realistisk å gjennomføre. Dette 

har administrasjonen fulgt opp ved å sende et omgjøringsforslag til kommunestyret. Det gis normalt 

tilbakemeldinger på denne typen problematikk, som en del av oppfølgingen av vedtak. 

 

Kommunalsjef for økonomi forteller at hvis det gjøres vedtak som ikke kan gjennomføres i kommune-

styret og hun er til stede, så sier hun ifra der og da.  

 

Virksomhetsleder teknikk, plan og miljø forteller at hvis vedtak ikke kan gjennomføres så tas saken 

tilbake til politisk behandling for drøfting og eventuelt nytt vedtak.  

 

I spørreundersøkelsen ble medlemmene i kommunestyret spurt om de mener det er administrasjonens 

plikt å si klart ifra til politikerne når de mener politikerne fatter vedtak som er faglig uriktig.  

 

Påstand: Jeg mener det er administrasjonens plikt å si klart ifra til politikerne når de mener at politi-

kerne fatter vedtak som er faglig uriktig 

Prosent 

Helt uenig 5,9 % 

Delvis uenig 0,0 % 

Delvis enig 11,8 % 

Helt enig 82,4 % 

Ingen formening 0,0 % 

N 17 

Spørsmål 12: Jeg mener det er administrasjonens plikt å si k lart ifra til  polit ikerne når de mener 

at polit ikerne fatter vedtak som er faglig uriktig  
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5.2.2 Formaliserte rutiner for vedtaksoppfølging 

Rutine for vedtaksoppfølging er beskrevet i «Dokumenteringsrutiner for saksbehandlere i Marker kom-

mune Rutine 16: Ekspedering av vedtak». Rutinen har som formål å «underrette om vedtak» (s. 21).  

Den beskriver punktvis gangen i vedtakshåndteringen. Punkt 1: Møtesekretær sender saksutskrift med 

sakens dokumenter til saksbehandler, som (punkt 2) har ansvaret for ekspedering og gjennomføring av 

vedtaket. Videre: «Ekspedering av vedtak gjøres så snart som mulig etter avholdt møte. Underretning 

om vedtak gjøres i brevs form. Saksutskrift kan sendes med som tilleggsopplysning».  Punkt tre viser til 

rutinene for bevarelse av brev.  

 

Det er tre kontrolloppgaver i rutinen. For det første skal det alltid skje tilbakerapportering når et utvalg 

har bedt om å få en sak eller et spørsmål utredet. For det andre skal saksbehandler sørge for at tilleggs-

forslag som berører andre forhold enn saksbehandlers ansvarsområde blir ivaretatt av ledelsen (ordfø-

rer/rådmann). For det tredje skal man sikre at tilleggsforslag som blir fremmet i møter ikke er i strid med 

loven, dette skal gjøres umiddelbart etter møtene, fordi saker ikke kan holdes tilbake. 

 

Revisjonen har også fått oversendt rutinen «Hvordan effektuere vedtak i WEB Sak+», som beskriver 

hvordan politisk sekretær skal gå fram for å sende vedtak og saksdokumenter til saksbehandler. 

 

5.2.3 Rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret på gjennomføringen av vedtak 

Fra intervjuene fremkommer det at når det gjøres vedtak som ikke er gjennomførbare, kan dette bli tatt 

opp i de politiske møtene, eller det kan informeres om i etterkant slik at saken må til ny politisk behand-

ling.  

 

Kommunalsjef for økonomi forteller at det ikke rapporteres rutinemessig til kommunestyret på saker som 

ikke er fulgt opp. Andre kommuner rapporterer i tertialrapport eller i hvert kommunestyre om gjennom-

førte og ikke gjennomførte vedtak.  

 

Virksomhetsleder plan, miljø og teknikk forteller at hvis vedtak ikke kan gjennomføres så tas saken 

tilbake til politisk behandling for drøfting og eventuelt nytt vedtak. 

 

Det er ikke dokumentert skriftlige rutiner for å melde fra om at et politisk vedtak ikke kan gjennomfø-

res/iverksettes, men dette fanges til en viss grad opp i dokumenthåndteringsrutinene for saksbehand-

lere. Rutine 16 Ekspedering av vedtak inneholder en kontrollrutine som sier at «tilleggsforslag som blir 

fremmet i møter kan være i strid med lov og regler. Administrasjonen sjekker ut slike vedtak umiddelbart 

etter møtene»14. Praksis er at slike saker meldes det fra om i møtet av utvalgssekretær hvis det er 

umiddelbart klart at vedtaket ikke kan gjennomføres, eller i linjen når oppgaven er fordelt til en saksbe-

handler som ser at vedtaket ikke kan følges opp.  

  

                                                      
14 Dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere i Marker kommune, rutine 16 III 6, s. 21. 
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5.3 Vurderinger 

5.3.1 Systemer for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging  

Kommunen har ikke et enhetlig system for å holde oversikt over vedtak som krever oppfølging. Gjel-

dende praksis er at ledelsen får informasjon i møter, og at hver saksbehandler etablerer sine systemer 

for å holde oversikt. Spørreundersøkelsen viser også svak tillit fra politikerne til at administrasjonen har 

god oversikt. Kommunen har ikke risikovurdert dagens praksis og om implementeringen av Compilo 

WEB Sak+ vil sikre tilstrekkelig oversikt eller om det er behov for ytterligere tiltak. 

 

5.3.2 Rutiner for iverksetting og oppfølging av vedtak 

Kommunen har rutiner som etter revisors vurdering delvis kan sikre forsvarlig iverksetting og oppfølging 

av vedtak. Dokumenthåndteringsrutinen har føringer for iverksettelse og oppfølging av vedtak. Ifølge 

rutinen skal det gis underretning om vedtak så raskt som mulig. Gjennomgående praksis er ellers at den 

saksbehandler som forberedte saken også har ansvaret for å følge opp vedtaket, og ifølge rutinen skal 

saksbehandler sikre at tilleggsforslag kommer til ledelsen for oppfølging. Rutinen krever også at forslag 

framsatt og vedtatt i møte skal sjekkes med hensyn til lovlighet og gjennomførbarhet. Ledelsen har ikke 

systematisk oversikt over hvem som har ansvar for iverksetting av sakene og hva som er status i den 

enkelte sak, slik at dette kan følges opp dersom saker ikke blir iverksatt som forutsatt. Kommunen bør 

vurdere om risikoen for avvik og feil i vedtakshåndteringen er ivaretatt fullt ut, og eventuelt treffe ytterli-

gere tiltak   

5.3.3 Rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret på gjennomføringen av vedtak 

Kommunen har ikke et dekkende system og formaliserte rutiner for rapportering til kommunestyret på 

gjennomføring av vedtak. Det rapporteres noe i tertialrapporter og årsberetninger, men denne rappor-

teringen er ikke tilstrekkelig detaljert for at politisk nivå kan holde seg løpende orientert om fremdrift og 

gjennomføring av politiske vedtak. 

 

Dokumenthåndteringsrutinen sier at lovligheten av tilleggsforslag skal sjekkes ut umiddelbart etter mø-

tene, men rutinen sikrer ikke at det rapporteres tilbake til politisk organ dersom vedtaket ikke kan gjen-

nomføres/iverksettes. 

 

Revisjonen vurderer at det er viktig at politiske organer får informasjon om fremdrift i gjennomføringen 

av politiske vedtak på en konsekvent og systematisk måte.  
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5.4 Konklusjon og anbefaling 

Administrasjonen har systemer og tiltak som bidrar til å sikre oppfølging politiske vedtak, men disse er 

etter revisjonens vurdering ikke tilstrekkelige. Tiltakene er bare delvis formalisert i rutinebeskrivelser o.l. 

Vi vil særlig framheve at tiltakene ikke sikrer kommuneledelsen god nok oversikt over saksporteføljen 

og status, og at det er mangelfulle rutiner for rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske 

organer. 

   

Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefaling: 

 

Kommunen bør: 

b) sikre at rutinene er dekkende for oppgavene som knytter seg til oppfølgingen av politiske vedtak. 

Slike rutiner bør ivareta: 

o hvordan saker skal fordeles 

o hvordan politiske vedtak skal gjennomføres og rapporteres om internt i administrasjonen 

o rapportering om oppfølgingen av politiske vedtak til politiske organer 

o rapportering om vedtak som ikke er gjennomførbare til politiske organer 
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6 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK - 
ERFARINGER 

Problemstilling 3: Hvordan fungerer praksis for vedtaksoppfølging? 

Dette er en beskrivende problemstilling uten revisjonskriterier. Datagrunnlaget sier noe om hvordan po-

litikere og administrasjon oppfatter at praksis fungerer.  

 

6.1 Regler og anbefalinger om iverksetting av vedtak 

Kommunelovens § 13-1, fjerde ledd sier at kommunedirektøren skal påse at politiske vedtak blir iverksatt 

uten ugrunnet opphold. Bestemmelsen innebærer for det første at kommunedirektøren skal sikre at 

vedtak blir iverksatt. For det andre skal kommunedirektøren sikre at det ikke tar for lang tid. For mange 

vedtak vil/bør det være satt en konkret frist for gjennomføring, og da er det den som gjelder. Vedtak 

uten tidsfrist skal iverksettes uten ugrunnet opphold. Hva som ligger i ugrunnet opphold er ikke utdypet 

i lovforarbeidene, men det er en rettslig standard. Vurderingen av om et vedtak er iverksatt «uten ugrun-

net opphold» er i stor grad er preget av skjønn, og avhenger av sakens kompleksitet. Fristen for iverk-

setting vil derfor kunne variere fra sak til sak. Revisjonens oppfatning er at ugrunnet opphold innebærer 

at enkle vedtak (f.eks. vedtak som bare krever en underretning) skal være gjennomført så raskt det er 

praktisk mulig, mens for mer komplekse vedtak skal kommunedirektøren så raskt det er praktisk mulig 

ha igangsatt arbeidet med iverksettingen av vedtaket. 

 

Vurderingen av om en sak er iverksatt kan også være krevende i seg selv, særlig når det gjelder saker 

der iverksettelsen forutsetter sammensatte prosesser som gjerne går over lengre tid.  

 

Kommunelovens § 13-1, fjerde ledd sier også at hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske 

eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre 

det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.   

 

I kommunelovens § 25-2 står det at kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkes-

tinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. Videre fremgår det av KS-

veilederen «Tillit» fra 2019 at Kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret får tilgang til samme 

informasjon (KS, 2019, s. 93). Denne anbefalingen finnes også i veliederen «Orden i eget hus». Der 

anbefales det å rapportere årlig til folkevalgte om status på vedtak, oppfølging og gjennomføring (KS.no 

2020, 127). 

 

Kommunens tiltak for å ivareta disse kravene er beskrevet i pkt. 6.2. Her skal vi se på hvordan politikere 

og administrasjon oppfatter at tiltakene fungerer. 
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6.2 Datagrunnlag og analyse 

6.2.1 Kommunestyrets vedtak – spørsmål til politikerne 

Fra spørreundersøkelsen kan vi se at det er stor variasjon i hvordan medlemmene i kommunestyret 

vurderer praksisen for oppfølging av politiske vedtak som de fatter. Det er delvis uenighet om kommu-

nestyret fatter vedtak som legger klare føringer for administrasjonen, og delvis uenighet om i hvilken 

grad administrasjonen følger vedtakene godt nok opp. 

 

På spørsmål om vedtakene som fattes i kommunestyret er klare og entydige reserverer det bare en av 

respondentene som er helt enig, og ingen er helt uenige. De fleste er delvis enige i dette, og nesten alle 

de øvrige er delvis uenige. Vi tolker svarene slik at det kan variere fra sak til sak om vedtakene er klare 

og entydige.  

 

Påstand: De vedtak som fattes i kommunestyret er klare og entydige. Prosent 

Helt uenig 0,0% 

Delvis uenig 29,4% 

Delvis enig 58,8% 

Helt enig 5,9% 

Ingen formening 5,9% 

N 17 

Spørsmål 7: De vedtak som fattes i kommunestyret er klare og entydige  

 

Samtidig er oppfatter de alle fleste at det skal være enkelt for administrasjonen å forstå intensjonen bak 

vedtakene. 88,2 % % er helt eller delvis enige i dette (se spørsmål 8).  

 

Påstand: Det er enkelt å forstå intensjonen bak vedtaket kommunestyret fatter. Prosent 

Helt uenig 0,0% 

Delvis uenig 11,8% 

Delvis enig 70,6% 

Helt enig 17,6% 

Ingen formening 0,0% 

N 17 

Spørsmål 8: Det er enkelt å forstå intensjonen bak vedtaket kommunestyret fatter  

 

På spørsmål om vedtak som fattes utformes på en måte som gir administrasjonen spillerom for tolkning 

i iverksettelsen svarer nesten to tredjedeler av respondentene at de er delvis enige at de gjør det. Sam-

tidig er det ingen som svarer at de er helt enige i at det gis et spillerom for iverksettelsen. 

 

Påstand: Vedtak som fattes utformes på en måte som gir administrasjonen spillerom for tolk-

ning i iverksettelsen. 

Prosent 

Helt uenig 0,0% 

Delvis uenig 64,7% 

Delvis enig 23,5% 

Helt enig 11,8% 

Ingen formening 0,0% 

N 17 

Spørsmål 6: Vedtak som fattes utformes på en måte som gir administrasjonen spil lerom for tolk-

ning i iverksettelsen.  
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Med hensyn til om det antydes tidsfrister for gjennomføringen av vedtak fra kommunestyret er respon-

dentene jevnt samlet i og rundt svaralternativet «delvis enig». Relativt få uttrykker en entydig vurdering, 

og 70,6 % nyanserer svaret sitt ved å si at de er enten «delvis enige» eller «delvis uenige».  

 

Påstand: Det antydes som regel en tidsfrist for gjennomføringen av vedtak. Prosent 

Helt uenig 5,9% 

Delvis uenig 23,5% 

Delvis enig 47,1% 

Helt enig 23,5% 

Ingen formening 0,0% 

N 17 

Spørsmål 9: Det antydes som regel en tidsfrist for gjennomføringen av vedtak.  

 

Samlet sett indikerer svarene på spørsmål 5-9 at utgangspunktet administrasjonen har før iverksettelsen 

av en sak er et vedtak som varierer i innhold med hensyn til presiseringer av hvordan vedtakene skal 

gjennomføres. Det er gjennomgående et flertall som har svart på våre spørsmål med reservasjoner, 

enten «delvis enig» eller «delvis uenig». 

 

6.2.2 Iverksettes vedtak uten ugrunnet opphold? 

Kommunelovens § 13-1, fjerde ledds krav om at vedtak skal iverksettes uten ugrunnet opphold innebæ-

rer i praksis at vedtak i politiske organer skal følges opp av administrasjonen innen rimelig tid. Det pre-

siseres også at hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har 

sentral betydning for iverksettelse av vedtaket, skal det folkevalgte organet gjøres oppmerksom på dette 

på en egnet måte. Hva som i praksis utgjør «rimelig tid» eller «en egnet måte» vil være gjenstand for 

ulike tolkninger, og vil bygge på den gjensidige rolleforståelsen mellom politisk og administrativt nivå i 

kommunen.  

 

Det er delte meninger blant de faste medlemmene i kommunestyret om i hvilken grad administrasjonen 

følger lojalt opp vedtak som de har fattet, selv om administrasjonen er faglig uenig i vedtaket..  

 

Påstand: Administrasjonen følger lojalt opp politiske vedtak, selv om administrasjonen er fag-

lig uenig i vedtaket 

Prosent 

Helt uenig 11,8 % 

Delvis uenig 35,3 % 

Delvis enig 29,4 % 

Helt enig 23,5 % 

Ingen formening 0,0 % 

N 17 

Spørsmål 13: Administrasjonen følger lojalt opp polit iske vedtak, selv om administrasjonen er 

faglig uenig i vedtaket  
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Det er et stort flertall av politikerne vi har spurt som føler at administrasjonen fatter beslutninger som 

skulle vært tatt av politikerne.  

 

Påstand: Mange ganger føler jeg at administrasjonen fatter beslutninger som skulle vært tatt 

av politikerne 

Prosent 

Helt uenig 0,0, % 

Delvis uenig 17,6 % 

Delvis enig 47,1 % 

Helt enig 35,3 % 

Ingen formening 0,0 % 

N 17 

Spørsmål 11: Mange ganger føler jeg at administrasjonen fatter beslutninger som skulle vært tatt 

av politikerne 

De vi har intervjuet i administrasjonen forteller at det er et mål å iverksette vedtak raskt, men påpeker 

at det kan glippe i enkelte saker. Ifølge økonomisjef ville vedtaksoppfølgingen ville fungert bedre hvis 

det var etablert bedre samarbeidsrutiner i ledergruppen og hvis man kunne innarbeide et velfungerende 

elektronisk system for saksforberedelser og vedtaksoppfølging. 

 

6.2.3 Rapportering til kommunestyret/politisk nivå 

Ifølge fungerende rådmann foreligger det ikke skriftlige rutiner for å orientere om oppfølgingen av ved-

takene i kommunestyret. Det lages heller ikke rapporter med oversikt over vedtak som krever oppføl-

ging. I kvartalsrapportene er det et hovedfokus på økonomi, men det er også rapportering av virksom-

hetenes aktivitet. Fungerende rådmann forteller at et alternativ kunne være å ha en «rådmannens re-

degjørelse til kommunestyret», både i rapporten og i utvalgene, og eventuelt ta i bruk en digital løsning 

for å holde oversikt. 

 

Ifølge virksomhetsleder for familie og helse er ikke saksomfanget er stort nok til at det er et nødvendig 

behov for mer rapportering enn det er nå. 

 

Virksomhetsleder for plan, teknikk og miljø forteller også at det sjelden blir satt frister for oppfølging av 

saker eller fremsatt forespørsler for å rapportere tilbake. Det er etter hennes mening ikke en systematisk 

rapportering til kommunestyret om gjennomføring av vedtak. Hennes inntrykk er at det rapporteres spo-

radisk, og at det gjennomføres muntlige orienteringer om oppfølgingen etter behov. 

 

Kommunalsjef for økonomi forteller at det kommer gode tilbakemeldinger fra politikerne på årsmel-

dingene. Hvis det er kritikk så er det knyttet først og fremst til at administrasjonen ikke alltid holder 

budsjettrammene. Hun forteller at budsjett og andre dokumenter følger en mal som ble laget etter en 

gjennomgang som ROBEK hadde, hvor innhold og oppsett er oppdatert. 
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I spørreundersøkelsen fremkommer det at politikerne i liten grad oppfatter at administrasjonen har gode 

systemer og rutiner for å rapportere til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak. 

 

Spørsmål 18: Administrasjonen har gode systemer og rutiner for å rapportere om status for iverk-

setting av vedtak ti l kommunestyret.  

På spørsmål om administrasjonen jevnlig rapporterer til politikerne om status på iverksetting av kom-

munestyrets vedtak svarer det store flertallet at de er helt uenige eller delvis uenige. 23,5 % er enige, 

og ingen er helt enige.  

 

Påstand: Administrasjonen rapporterer jevnlig til politikerne om status på iverksetting av kom-

munestyrets vedtak 

Prosent 

Helt uenig 17,6 % 

Delvis uenig 58,8 % 

Delvis enig 23,5% 

Helt enig 0,0% 

Ingen formening 0,0 % 

N 17 

Spørsmål 20: Administrasjonen rapporterer jevnlig ti l politikerne om status på iverksetting av 

kommunestyrets vedtak. 

  

Påstand: Administrasjonen har gode systemer og rutiner for å rapportere om status for iverk-

setting av vedtak til kommunestyret. 

Prosent 

Helt uenig 23,5% 

Delvis uenig 47,1% 

Delvis enig 23,5% 

Helt enig 0,0% 

Ingen formening 5,9% 

N 17 
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8 VEDLEGG 

8.1 Vedlegg 1: Svar på Quest Back  
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 Kontoradresse:        Postadresse: Telefon:  69 81 05 00 Bankgiro:  1050.07.20382 
,         Postboks 114, 1871 Ørje Org.nr:  00964944334 

E-post: post@marker.kommune.no 

MARKER KOMMUNE 
Rådmann 

Vår ref.: 22/191 - 6 / VIDØST 

Arkiv: FE-200, TI-&40 

Deres ref.: 

Dato: 02.02.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
v/ Kjetil Ramsdal 

1661 ROLVSØY 

Vedr. forvaltningsrevisjon Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 

Det foreligger rapport knyttet til forvaltningsrevisjon «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av 
politiske vedtak». Rapporten er utarbeidet etter gjennomgang av det som kommunen har av 
relevant dokumentasjon av rutiner og beskrivelser, intervjuer av sentrale personer i den 
administrative ledelse, og en spørreundersøkelse blant kommunestyrets medlemmer. Revisjonen 

har hatt dialog med kommuneledelsen under utarbeiding av rapporten, og vi har hatt mulighet til å 
korrigere faktiske feil. 

Innledningsvis skal det bemerkes at slike gjennomganger og rapporter er viktig for oss, for at vi til 
enhver tid skal gjøre en så god jobb som mulig. Det er et felles mål at beslutninger skal tas på et så 

godt grunnlag som mulig og følges opp systematisk. Revisjonens anbefalinger skal derfor legges til 
grunn for et forbedringsarbeid internt. Noe av det som ligger i anbefalingene er vi allerede i god 
prosess på, mens andre ting må vi ta tak i. I en liten kommune er det begrenset med administrative 

ressurser til å jobbe systematisk med en del av det som kommer frem i rapporten, men vi skal ta 

tak i anbefalingene. 

Noen av resultatene som fremkommer i spørreundersøkelsen er til dels overraskende, og en vil 

kanskje måtte se resultatet i lys av at vi har vært i en krevende periode med store og utfordrende 
saker, og med stort sykefravær i administrasjonen. Dette kan forklare noen av tilbakemeldingene, 

men ikke mangel på skriftlige rutiner.  

Vi er nå i avslutningen av en større organisasjonsutviklingsprosess, der blant annet samhandlingen 
mellom politikk, administrasjon og tillitsvalgte har vært tema. Vi har her utarbeidet noen 

spilleregler som berører noe av det som fremkommer i rapporten, og som vi mener kan bidra i 
positiv retning. 

Det er likevel på systemnivå vi har mest å arbeide med, og selv om vi har noe på plass, så er det 
behov for en gjennomgang med utgangspunkt i anbefalingene. Rapportene gir gode og klare 

anbefalinger. 

Kommentarer de de ulike problemstillingene 

1. Har kommunen et system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig saksforberedelse?  

Vi skal gi et politikerne er godt grunnlag for å fatte beslutninger - nødvendig informasjon om 
sakens faktum og utredning av juridisk grunnlaget for beslutningen. Administrasjonen gjør dette 
etter beste evne, og en er noe overrasket over at politikerne gir så blandende tilbakemeldinger på 

dette. Vi tar imidlertid dette til etterretning og skal jobbe med forbedring.  

Rutinene våre ligger i saksbehandlingssystemet, men kunne vært presisert og gjort bedre kjent, slik 

at forankring og eierskap hadde vært bedre. Vi mener vi har god praksis for fordeling av saker i 

8.2 Rådmannens uttalelse
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utvalgsledermøter, og at det er ordfører som setter dagsorden, men det er ikke skriftliggjort at det 
er slik. 

 
En er av den oppfatning at saker utredes så godt som vi har mulighet for, og at det er unntaksvis at 
faktisk og rettslig grunnlag ikke er utredet. Det ligger i saksbehandlingsmalen hvilke temaer som 

skal vurderes i hver enkelt sak, og denne gjelder inntil annen er vedtatt. Vi som godkjenner sakene 
skal sørge for at sakene inneholder de elementer en mener er av betydning i hvert enkelt tilfelle. 

Saker belyses uavhengig av om det er  politisk uenighet eller ikke, noe administrasjonen i forkant 
heller egentlig ikke kan vite. Det fremgår også at et stort flertall mener at politiske hensyn ikke står 
til hinder for at administrasjonen fremmer de beste faglige løsningene i sine forslag. 

 

Anbefalingen «kommunen bør etablere fungerende rutiner, maler og andre tiltak som kan sikre at 
saksutredninger bygger på et faktisk og rettslig grunnlag» kan leses slik at det ikke er dagens 
praksis det i første rekke stilles spørsmål ved, men de kontrollrutiner som sikrer at det blir slik. Vi 

skal jobbe med dette. 

 
2. Er det etablert systemer for å følge opp politiske vedtak?  
3. Hvordan fungerer praksis for vedtaksoppfølging? 
 
De to problemstillingene kommenteres under ett, da de i stor grad henger sammen. Det er ikke 

vanskelig for administrasjonen å se at skriftlighet knyttet til rutinene ikke har vært godt 

nok  ivaretatt. En mener likevel at dette kun unntaksvis har gått på bekostning av oppfølgingen. 

Systematisk rapportering er imidlertid i langt mindre grad blitt ivaretatt. Vi har allerede tatt tak i 
dette ved å gjøre to sentrale grep 

 

- politiske vedtak settes som fast punkt på dagsordenen i ledermøtene 

- rapportering på politiske vedtak gjøres som en obligatoriske del av kvartalsrapporteringen 

Vi mener derfor både oppfølging og rapportering vil bli bedre med de rutiner som er innarbeidet, 

men skal ta tak i den anbefaling som gis. 
 

Et par tilbakemeldinger fra politikerne er også verdt å merke seg og følge opp særskilt, og en håper 
dette også ivaretas av en bedre dialog mellom administrasjon og politikk. Dette gjelder særlig 

uttalelsen; «Det er delte meninger blant de faste medlemmene i kommunestyret om i hvilken grad 
administrasjonen følger lojalt opp vedtak som de har fattet, selv om administrasjonen er faglig 
uenig i vedtaket.»  Nesten halvparten av politikerne har sagt seg enig eller delvis enig i at 
administrasjonen ikke følger opp vedtak de er uenige i. En kjenner seg lite igjen i dette, men kan 

vanskelig bortforklare en så tydelig tilbakemelding. 

 

Videre er det et stort flertall av politikerne som «føler at administrasjonen fatter beslutninger som 
skulle vært tatt av politikerne». Om følelsene er knyttet til det faktiske delegeringsreglementet 
eller hvordan det burde vært, er usikkert. Det gir imidlertid et grunnlag for å diskutere dagens 

delegeringsreglementet på nytt. 
 

Oppsummert gir rapporten viktige og gode tilbakemeldinger til administrasjonen for 
forbedringsarbed. 
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Med hilsen 
 

 
Vidar Østenby 
Fungerende rådmann 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 
 
Mottakere    

Østre Viken kommunerevisjon 
IKS 

v/ Kjetil Ramsdal 1661 ROLVSØY 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/141 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 31255/2023 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/5 

 
 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «IKT-sikkerhet» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 06.02.2023 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «IKT-sikkerhet», 02.02 2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/33, den 22.09.2022 (Bestilling av forvaltningsrevisjon) 
Kommunestyresak 21/86, den 14.desember 2022 (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022-juli 
2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
 
1. Har Marker kommune etablert et internkontrollsystem for IKT-sikkerhet?  
2. Har kommunens ansatte kjennskap til rutiner for IKT-sikkerhet?  
 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i septembermøtet i 2023. Dette i henhold til kontrollutvalgets bestilling i 
sak 22/33. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Problemstillingene er også relevante sett opp mot 
kontrollutvalgets bestilling i sak 22/33.  
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Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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IKT-sikkerhet 
 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

MARKER KOMMUNE 

02.02.2023 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 – juli 2024 ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2021, 

sak 21/86. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. IKT-sikkerhet er den 

neste forvaltningsrevisjonen som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurde-

ringen nevnes det følgende om risiko på området: 

 

Sekretariatets vurderinger:  

Når det gjelder kommunens satsing på digitalisering og drift av IKT som er satt ut til Aspit AS, ser sek-

retariatet 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 personopp-

lysningsloven og kommunens post- og arkivrutiner. Dette medfører risiko for at personsensitiv informa-

sjon ikke dokumenteres og sikres forsvarlig.  

 

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. 

 

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

keltpersoner 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 om-

rådet. 

 

Sekretariatets konklusjon: 

Sekretariatet vurderer 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 be-

vares på en tilfredsstillende måte.» 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
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2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle an-

befalinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares 

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstilling: 

 

1. Har Marker kommune etablert et internkontrollsystem for IKT-sikkerhet? 

2. Har kommunens ansatte kjennskap til rutiner for IKT-sikkerhet? 

 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), 

omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon. Be-

grepet IT er uklart definert, og benyttes i en rekke ulike sammenhenger som et alternativ til datasikker-

het, informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og nettverkssikkerhet. Til en viss grad kan IT-sikkerhet 

sees på som en samlebetegnelse for disse begrepene. 

 

Begrepene informasjonssikkerhet og datasikkerhet er definert på følgende måte på Store norske leksi-

kon: 

«I informasjonssikkerhet legges det vekt på organisasjoners overordnede prosesser og rutiner rundt 

sikring av informasjon og tjenester, mer enn metodene og verktøyene. Informasjonssikkerhet fokuse-

rer først og fremst på organisasjoners overordnede prosesser og rutiner rundt sikring av sin informa-

sjon og tjenester.  

 

Datasikkerhet er en samlebetegnelse for metoder, tjenester og verktøy som sikrer at digital informa-

sjon og digitale systemer ikke uten eiernes ønske eller forutgående handling, blir utilgjengelig, går 

tapt, blir lest eller endret. Datasikkerhet omhandler både sikring mot hendelser som skyldes ondsin-

nede handlinger, og sikring mot hendelser som skyldes systemfeil og brukerfeil. Det vil imidlertid være 

størst vekt på de ondsinnede handlingene. Datasikkerhet dreier seg mer om metodene og verktøyene 

som benyttes i dette arbeidet. 

 

Problemstillingen er avgrenset til å omhandle visse krav og anbefalinger fra Digitaliseringsdirektoratet 

samt NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.  

 

Av Digitaliseringsdirektoratets hjemmesider fremkommer at «Informasjonssikkerhet handler om å styre 

risiko ved bruk av informasjonssystemer til å utføre oppgaver og levere tjenester. Det handler om å 

sikre all informasjonsbehandling som inngår i oppgaver og tjenester, eller understøtter dem. Det betyr 

å sikre at informasjon i alle former 

• ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet) 
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• ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet) 

• er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet) 

 

Det inkluderer «digitale data» og data som kun brukes maskinelt, og som ikke nødvendigvis skal leses 

og forstås av mennesker. Det handler om å sikre informasjonssystemene som brukes – inkludert alle 

IKT-systemer, IKT-tjenester og IKT-komponenter som inngår i informasjonssystemene»1. 

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) definerer at grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et sett med prin-

sipper og tiltak for å beskytte informasjonssystemer mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk2. 

Grunnprinsippene fokuserer på teknologiske og organisatoriske tiltak. Tiltak som dekker fysisk sikker-

het og det menneskelige perspektiv omtales i liten grad. Tiltakene gjelder for både utilsiktede og tilsik-

tede handlinger, men hovedfokus er på tilsiktede handlinger. 

 

Videre er det viktig at kommunens ansatte kjenner til kommunens retningslinjer og rutiner knyttet til 

informasjonssikkerhet. Under problemstilling 2 legger vi opp til å undersøke om kommunens ansatte 

har kjennskap til rutiner for IKT-sikkerhet og om disse følges i praksis. Dette vil undersøkes gjennom 

en spørreundersøkelse. 

 

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forvent-

ninger som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes 

normalt med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskri-

terier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurde-

res opp mot revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som 

trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

• Kommuneloven  

• Sikkerhetsloven 

• eForvaltningsforskriften 

• Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 

• Kommunens retningslinjer og rutiner 

• Digitaliseringsdirektoratets krav og anbefalinger til kommunene 

• Digitaliseringsrundskrivet 

• NSM sine anbefalinger innen digital sikkerhet til offentlig sektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1 Digitaliseringsdirektoratets sider om internkontroll 

2 NSM sine sider for IKT-sikkerhet 
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings- /   

analysemetode 

Problemstilling 1 

Har Marker kommune 

etablert et  

internkontrollsystem for 

IKT-sikkerhet? 

 

 

Kommuneloven 

Sikkerhetsloven 

eForvaltningsforskriften 

Forskrift om IT-standar-

der i offentlig forvaltning 

Kommunens retningslin-

jer og rutiner 

Digitaliseringsdirektoratet 

Digitaliseringsrundskrivet 

 

 

Plandokumenter 

Retningslinjer 

Internkontrollsystem 

Veiledere  

Skriftlige rutiner  

ROS-analyse 

Stillings- funksjonsbeskri-

velse for relevante an-

satte 

Delegeringsreglement 

 

Dokumentanalyse  

Intervju  

 

Problemstilling 2  

Har kommunens ansatte 

kjennskap til rutiner for 

IKT-sikkerhet? 

Kommunens retningslin-

jer og rutiner 

 

Informasjon om ansattes 

kjennskap til kommunens 

retningslinjer og rutiner 

for IKT-sikkerhet. 

Spørreundersøkelse 

 

 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Dag Henriksen - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Februar – september 2023  

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Marker kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjent i KU 16. februar 

Rapport sendt til kommunedirektøren 28. august 

Rapport sendt til kontrollutvalgssekretariatet 7. september 

Rapport behandles i kontrollutvalget 21. september 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/141 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 23374/2023 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/6 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2022 - 
Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 07.02.2023 
 
 

Vedlegg 
• Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 – Marker 

kommune, datert 01.02.2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyret 14.12.2021, sak 21/086 «Forvaltningsrevisjonsplan 2022 – 2024» 
• Kommunestyret 14.12.2021, sak 21/085 «Plan for eierskapskontroll» 
• Kommunestyret 23.03.2021, sak 21/217 «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022-2024. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Marker kommune har budsjettert med 450 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. Revisjonen 
har levert 625 timer per 31. desember 2022. Dette utgjør et merforbruk på 175 timer jf. 
budsjett.  
Dette skyldes bl.a. at det ble igangsatt en undersøkelse i forbindelse med leiekontrakten 
med Sletta 10 AS hvor det påløp 72,5 timer. I tillegg skriver revisjonen at 
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barnevernprosjektet (fra plan 2021) ble mer krevende enn estimert og det ble brukt 190 
timer av 2022 budsjettet til å ferdigstille dette. 
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2022 

Marker kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2022. 

 
Tabell: Produksjon og timeforbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte  
timer 

Mer/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  30  

Barnevern 188,5 190 378,5 300 +/- 10 % + 48,5 

Saksbehandlingsru-
tiner og oppfølging 
av politiske vedtak* 

 270  300 +/- 10 %  

Eierskapskontroll 
Deltagruppen AS 

52 9 61 60 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport  
Eiendomsforvalt-
ning, vedlikehold 
og økonomistyring* 

 53  50-80  

Undersøkelse -  
Rådmannens myn-
dighet til å signere 
leiekontrakt med 
Sletta 10 AS 

 73  50 (jf. vedtak 
i KU-sak 
22/22) 

+ 23 

Sum  625    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 

eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-
antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk).  
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt frem til kommunestyrebehandlingen). 

 

Administrasjon 

Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. 
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Barnevern 

Prosjektplan ble vedtatt i kontrollutvalget 30. september 2021. Forvaltningsrevisjonen ble 

noe mer tidkrevende enn forventet. I 2021 har det påløpt 188,5 timer, og i 2022 190 timer, 

dette summeres til 378,5 timer totalt, som er et merforbruk på 48,5 timer i forhold til estimatet 

i prosjektplanen. Kontrollutvalget behandlet rapporten i sitt møte 5. mai, og kommunestyret 

behandlet rapporten 13. september 2022. 

 

Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske ved-

tak» ble behandlet i kontrollutvalget 5. mai. 2022, og i dette året har det påløpt 270 timer til 

arbeidet med forvaltningsrevisjonen. Det vil påløpe ytterligere timer i 2023 til blant annet in-

tern kvalitetssikring og møtevirksomhet. Forvaltningsrevisjonsrapporten behandles i kontroll-

utvalgets møte 16. februar 2023. 

 
Oppfølgingsrapport Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring» ble 

behandlet i kommunestyret 11. mai 2021. Revisjonen startet arbeidet med oppfølgingsunder-

søkelsen sommeren 2022, og i dette året har det påløpt 53 timer til undersøkelsen. Oppføl-

gingsrapport ble behandlet i kontrollutvalget 8. desember. Rapporten er foreløpig ikke be-

handlet i kommunestyret (første møtet i 2023 er berammet 7. mars). 

 
Eierskapskontroll Deltagruppen AS  

Rapport fra eierskapskontroll «Deltagruppen AS» ble behandlet i kontrollutvalgets møte 10. 

februar, og i kommunestyrets møte 24. mai 2022. I 2022 har det påløpt 9 timer til blant annet 

møtevirksomhet i kontrollutvalg og kommuestyre. Totalt for eierskapskontrollen har det på-

løpt 61 timer. 

 

Undersøkelse - Rådmannens myndighet til å signere leiekontrakt med Sletta 
10 AS 

Kontrollutvalget fattet den 31. mai 2022, etter henstilling fra kommunestyret, et vedtak om at 

revisjonen skulle gjennomføre en undersøkelse knyttet til inngåelsen av leieavtale mellom 

kommunen og Sletta 10 AS. I kontrollutvalgets vedtak ble det anslått at ressursbruken i for-

bindelse med undersøkelsen skulle beløpe seg til 50 timer. Revisjonen startet arbeidet umid-

delbart etter kontrollutvalgets vedtak og det har påløpt 72,5 timer totalt til gjennomførelse av 

undersøkelsen samt deltagelse i kontrollutvalget og kommunestyret ved behandling av rapp-

orten den 21. juni 2022. 

 

Total leveranse 

I Marker kommune har det i 2022 påløpt 625 timer til forvaltningsrevisjoner, oppfølgingsrap-

port, eierskapskontroll og undersøkelse. Kommunen har et budsjett på 450 timer for 2022, 

dette innebærer et merforbruk på 175 timer i forhold til budsjett. I henhold til selskapsavtalen 

for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp, og i den 

forbindelse vil merforbruket på forvaltningsrevisjon bli avregnet mot timer brukt til regnskaps-

revisjon. 

 

Rolvsøy, 1. februar 2023 
 

Casper Støten (sign.) 
fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/144 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 32916/2023 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/7 

 
 

Årsmelding kontrollutvalget 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes 

 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
 
Fredrikstad, 07.02.2023 
 
 

Vedlegg 
• Kontrollutvalgets årsmelding 2022- utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller i 2022 

 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23- 5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om 
sin aktivitet. I samsvar med tidligere praksis avgir kontrollutvalget sin årsmelding til 
behandling i kommunestyret. 
 

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
Sekretariatet viser for øvrig til årsmeldingen. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2022 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne». 
 
Figuren under viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 
kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  
Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 
kontrollutvalget.  
 

1 

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret. Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon FOR-
2019-06-17-904, gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og 
oppgaver.  
 
Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget skal påse at: 

• kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
• vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
 

 
1 Kontrollutvalgsboken 2. utgave 
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Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter kvalitetskontroller i revisjonen 
og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget 
informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontroll. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 
inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon angir bestemte krav til de som skal 
velges som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter blant annet at medlem av kontrollutvalg 
ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet 
eller ansatt i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens §23-1, bestå av minimum fem medlemmer. 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer enn 
lovens minstekrav.  Kommunestyret i Marker har for perioden 2019-2023 vedtatt av 
kontrollutvalget skal ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 
kommunestyrets medlemmer. 
 
Medlemmer 2019-2023 
Roy Løvstad, leder  
Rosàlia Bjerkedal, nestleder  
Heidi Johnsen 
Martin Muskaug 
June E. Authen 
 
Varamedlemmer 2019-2023 
Amanda Fosser 
Dunja Sijl 
Gunnar Ingebretsen 
Anne H. Østbye 
Tor Arne Klund / Morten Ree (fra 07.09.2021) 
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Østfold kontrollutvalgssekretariat Kommunalt oppgavefellesskap (ØKUS KOF) har utført 
sekretariatstjenesten i 2022. Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal 
påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal 
også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. 
 
Møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet 
samme måte som for øvrige politiske organ. Møteinnkallinger og saksdokumenter er sendt 
elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og oppdragsansvarlig revisor.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på kommunes 
hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 6 møter.  
Til sammen har kontrollutvalget behandlet 48 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 
 2022 2021 2020 2019 2018 
Møter 6 5 5 4 4 
Saker 48 42 39 27 30 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget ved at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller.  
 
Kontrollutvalget har bestemt at rådmann inviteres til enkeltsaker i kontrollutvalgsmøter. 
 
Leder av kontrollutvalget står for den uformelle kontakten med den politiske ledelse i 
kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2021 var rådmann invitert til å orientere om 
årsregnskap og årsmelding (sak 22/12), ingen fra administrasjonen deltok. 
 
I møtet i desember 2022 var fungerende rådmann til stede i møtet og informerte om hvordan 
kommunen ivaretar og sikrer sitt arbeid knyttet til miljørettet helsevern, spesielt opp mot vann 
og avløp. 
Herunder også rutiner for saksbehandling og klagerett innenfor området. 

Behandlede saker i 2022 

I 2022 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS (ØVKR).  
 
Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2022 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

• Møteplaner for kontrollutvalget  
• Overordnet revisjonsstrategi 2022 
• Budsjett for kontroll- og tilsyn 2022 
• Bestilling av forvaltningsrevisjoner (januar 2022 – juli 2024) 

 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 
Kontrollutvalget har i 2022 avgitt uttalelse til kommunestyret om Marker kommunes 
årsregnskap for 2021.   
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Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret 
gjennom revisjons-beretningen.  
 
Revisjonsbrev 
I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 
gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen. 
Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte brev" og notater.  
Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 gir 
bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres. 
 
Det er i 2022 behandlet ett nummerert revisjonsbrev, (revisjonsbrev nr 2/22). 
Kontrollutvalget behandlet den 5. mai 2022 i sak 22/13 - revisjonsbrev nr. 2/2022. 
Revisjonsbrev nr. 2/2022 viste til følgende merknader: 
Salg av varige driftsmidler utover budsjett, bemerket i revisors beretning under «Andre forhold» 
«Investeringsregnskapet viser at det er inntektsført salg av fast eiendom/driftsmidler med til sammen 
kr 5 708 584, uten at dette er budsjettert. På lik linje med driftsbudsjett er investeringsbudsjett en del 
av årsbudsjett, som skal reguleres når forutsetninger for opprinnelig budsjett blir endret. Forholdet er 
omtalt i kommunens årsberetning for 2021 under avsnitt «Avvik regnskap/budsjett investering». Det 
fremkommer av kommuneloven § 14-5 at årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og 
underordnede organer. 
Vi anbefaler at kommunen budsjetterer med alle poster i samsvar med forskrift om økonomiplan, 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, § 5-5, og sikrer at alle 
budsjettvedtak som blir fattet av kommunestyret tas inn i regulert budsjett. 
Vi anbefaler at kommunen gjennomgår sine rutiner for salg av varige driftsmidler for å sikre 
betryggende kontroll med, og disponering av slike inntekter.» 
Kontrollutvalget tok revisjonsbrevet til orientering og ba rådmann om å sørge for at 
revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak. Kontrollutvalget ba rådmannen 
om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er iverksatt, til kontrollutvalgets møte 22.09 2022. 
 
Kontrollutvalget tok kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 2/2022 til 
orientering i sitt møte den 22.09.2022 og revisjonsbrev nr. 2/2022 ble lukket. 
 
Rapport om utført regnskapsrevisjon 2021  
Kontrollutvalget har behandlet rapport om oppsummering av regnskapsrevisjon for 2021, 
som omtaler resultat av utførte kontroller samt lovpålagte oppgavene som er utført for å 
bekrefte kommunens årsregnskap, samt tilknyttede oppdrag. 
 
Etterlevelseskontroll: 
I følge kommunelovens §24-9 skal regnskapsrevisor «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. 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. 
 
«Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse»  
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 05.05.2022.  
 
Basert på sine utførte handlinger og innhentede bevis skrev revisjonen at de ikke er blitt 
oppmerksomme på noe som gir dem grunn til å tro at Marker kommune ikke i det alt 
vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av etterlevelse for 
budsjettvedtak. Forhold vedrørende salg av varige driftsmidler utover budsjettert nivå er 
informert om i revisjonsberetningen datert 13.04.2022. 
Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
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Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har behandlet én forvaltningsrevisjonsrapport i 2022. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - saksbehandling og kompetanse», behandlet i 
kontrollutvalgets møte den 05.05.2022. 
Prosjektet hadde to problemstillinger: 
Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i 
barneverntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte? 
Problemstilling 2: Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 
barnevernstjenesten? 
 
Revisjonen kom med følgende anbefalinger: 
Kommunen bør: 
a) sørge for en mer systematisk tilnærming for å sikre tilbakemelding til melder. 
b) sørge for å dokumentere samtaler med barnet og partene. 
c) etablere tiltak for å sikre enhetlig praksis vedrørende vedtak, f.eks. ved å bruke en 
sjekkliste. 
d) sørge for at rutiner, vedtaksmaler og enkeltvedtak har fokus på barnets synspunkt, 
hvilke vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. 
e) sørge for at alle aktuelle vedtaksmaler inneholder informasjon om klagefrist, retten til 
å se sakens dokumenter og vise til hvilke regler vedtaket bygger på, og innholdet i 
disse. 
f) sørge for aktiv bruk og regelmessig evaluering av tiltaksplaner. 
g) utarbeide kompetanseplan for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. 
h) utarbeide opplæringsplaner og opplæringstiltak slik at nyansatte sikres lik opplæring 
av god kvalitet. 
i) arbeide for å strukturere samarbeidet i læringsnettverkene, for å bidra til at 
nettverkene blir en god kilde til læring for barneverntjenestens ansatte. 
 
Kontrollutvalget tok forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - saksbehandling og 
kompetanse», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og sluttet seg til 
revisjonens anbefalinger. Rapporten med anbefalinger ble sendt til kommunestyret for videre 
politisk behandling. Kommunestyret behandlet saken den 13.09 2022. Kontrollutvalget følger 
opp vedtaket med en oppfølgingsrapport ett år etter. 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av 
administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Kontrollutvalget har behandlet en oppfølgingsrapport i desember i 2022. Oppfølgingsrapport 
«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring»: 
Formålet med oppfølgingsrapporten fra revisjonen er å vurdere om kommunen 
administrasjon har fulgt opp oppfølging av kommunestyrets tidligere vedtak ved behandling 
av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring». 
 
Kommunestyret ba administrasjonen den 11.05 2021 å følge opp følgende anbefalingene i 
vedtaket:  
• utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen som legges frem for 
kommunestyrebehandling. 
• legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen for 
kommunestyrebehandling. 
• budsjettere med kostnader til vedlikehold som tilsvarer de krav og målsettinger som 
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fremkommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de vedlikeholdsbehov som 
fremkommer i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt kommunalt bygg. 
• vurdere hvorvidt dagens organisering av eiendomsforvaltningen svarer til krav og 
målsettinger som kommunestyret stiller til kommunens forvaltning, drift og vedlikehold av 
kommunale eiendommer. 
• vurdere tiltak for å øke arealeffektiviteten av kommunale bygg og eiendommer. 
• igangsette arbeid for å gjøre eksisterende rutiner og systemer, samt nye drifts- og 
forvaltningsrutiner kjent i organisasjonen. 
• fortsette sitt arbeid med å utvikle og etablere et system for innmelding av vedlikeholdsbehov 
og håndtering av avvik. 
• Legge frem et revidert delegeringsreglementet, hvor stillingsbenevnelser i 
delegeringsreglement og organisasjonskartet samsvarer, for kommunestyrebehandling. 
Herunder skal forsideteksten i delegeringsreglementet oppdateres med nye lovhenvisninger. 
• Legge frem et revidert økonomireglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. d. for 
kommunestyrebehandling 
• Legge frem et revidert finansreglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. e for behandling. 
 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapport 08. 12 2022.  Med bakgrunn i revisjonens 
oppfølgingskontroll om at ikke alle kommunestyrevedtak fra 2021 er fulgt opp, fremmet 
kontrollutvalget sak til kommunestyret 
 
Kommunestyret har i skrivende stund ikke behandlet oppfølgingsrapporten.  
 
Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for 
hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 
 
Kontrollutvalget har behandlet en eierskapskontroll i 2022. 
 
Kontrollutvalget har den 10.02 2022, behandlet eierskapskontroll med «Deltagruppen AS».  
Kontrollen var gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstilling:  
Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring? 
 
Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp 
mot lover, forskrifter og kommunale vedtak. Revisjonen har også lagt til grunn anbefalinger 
fra KS2. Revisjonen har gjennomført kontrollen ved å innhente dokumentasjon fra det 
interkommunale selskapet, både administrativt og fra styret. I tillegg har de hentet inn 
opplysninger fra kommunen og gjennomgått politiske saksprotokoller. Representantene fra 
kommunen og selskapet har også fått anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. 
 
Basert på disse vurderingene er revisjonens konklusjon den at kommunen i hovedsak utøver 
sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen 
anbefaler at kommunen bør: 

• Kommunen bør utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over 
kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

• Kommunen bør, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere Eierstrategi 
for Deltagruppen AS (2016) i 2022. 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 7 - 
 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og sluttet seg til revisjonens anbefalinger. 
Rapporten ble oversendt kommunestyret til behandling. Kommunestyret behandlet 
eierskapskontrollen med Deltagruppen AS den, 24.05 2022.  
 
Henvendelser til kontrollutvalget           
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som 
mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den 
hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres. (Se saken om 
informasjon fra rådmann). 
 
Andre saker og informasjon 
 
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 
• Bestilling til kontrollutvalget etter interpellasjon i kommunestyret 24.05 2022 
• Rapport fra ØKVR IKS - Rådmannens fullmakter jf. kommunens delegasjonsreglement, 

videre behandlet i kommunestyret den 21.06. 2022. 
• Godkjenninger av protokoller 
• Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
• Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 
• Østre Viken kommunerevisjon - Engasjementsbrev 
• Workshop i forbindelse bestilling av forvaltningsrevisjoner 
• Bestilling av forvaltningsrevisjoner 2022-2024 
• Statusrapport for utført forvaltningsrevisjon 
• Prosjektplan «Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak» 
• Notat fra revisjonen - utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt "Saksbehandlingsrutiner 

og oppfølging av politiske vedtak" 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering etterlevelsesrevisjon 
• Orienteringssak: Indre Østfold kommune - Forvaltningsrevisjonsprosjekt Indre 

Østfold brann og redning IKS 
 
Kontrollutvalget har også blitt forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer 
som tas til orientering i samlesaker. Som eksempel nevnes kontrollutvalgets 
protokoller og kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget.
  
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 16.februar 
2022. 
 
 
 
 
 

Roy Gunnar Løvstad 
Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/139 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 10940/2023 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/8 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 12.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Marker kommune, datert 10.01 
2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Daglig leder i Østre Viken Kommunerevisjon IKS har oversendt engasjementsbrev til 
kontrollutvalget. Hensikten med engasjementsbrevet er å beskrive vilkårene for 
revisjonsoppdraget og kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles 
forståelse for hva revisjonen arbeidsoppgaver og ansvar innebærer. 

Vurdering 
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets 
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med 
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor.»   
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet 
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan 
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til 
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 30.11 2020.   
 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor 
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/144 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 16553/2023 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/9 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer  

• Daglig leder Jolanta Betker, datert 17.01.2023 
• Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 17.01.2023 
• Regnskapsrevisor Liv Irene Hauge, datert 17.01.2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg og revisjon  
• Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine 

veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel.  
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3 i forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon. Herunder §19 som sier at oppdragsansvarlig revisor skal gi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget hvert år, og ellers ved behov. 
 
Oppdragsansvarlige revisorer har avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet i brev 
til kontrollutvalget i Marker kommune. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har en oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjonen, og 
som ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalget påse-ansvar 
er også i tråd med FKT og NKRF sin veileder.  
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Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er 
ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering. 
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Til kontrollutvalget i Marker kommune 

 

Vurdering av daglig leders uavhengighet for Marker 
kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal daglig leder hvert år, og ellers ved behov, gi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen følger 
nedenfor. 

 

Daglig leders vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Daglig leders egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Daglig leders egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 
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Til kontrollutvalget i Marker kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Marker kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Marker kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Marker kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal 
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte 
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende 
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp 
og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor kommunen 
som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor kommunen som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Liv Irene Hauge (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/144 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 16771/2023 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/10 

 

Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 

Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Resultat av forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS, datert 23. november 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kvalitetskontrollkomiteen til «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene», har i 2022 
gjennomført kvalitetskontroll i Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Sekretariatet har mottatt kopi av vedtak i kvalitetskontrollkomiteen. 
 
I vedtaket fremgår det av kontrollen at utførelsen av regnskapsrevisjonen i ØVKR IKS ikke 
ble godkjent. Det presiseres at kontrolløren ikke fant vesentlige mangler eller avvik på 
kontroll av kommuneoppdraget. Det ble imidlertid avdekket mangler i revisjonen av 
menighetsoppdraget. (Se vedlegg 1). Det vil derfor bli gjennomført en oppfølgingskontroll i 
2023.  
 
Det fremgår videre at vedtaket etter årets kontroll av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll er godkjent. 
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Vurdering 
I henhold til kommunelovens § 23-2, a, b, c og d skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, påse at regnskaper blir vurdert på en betryggende måte og at det utføres 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i henhold til gjeldende bestemmelser og 
retningslinjer. 
 
Utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble godkjent.  
Selv om regnskapsrevisjonen fikk ikke godkjent på utførelsen av sitt arbeid, vurderer 
sekretariatet at regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet ble godkjent. Det er i hovedsak 
dette som er kontrollutvalgets oppgave å påse. Kontrollutvalget kan ta opplysninger om 
utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering. Videre vurderer 
sekretariatet at kontrollutvalget kan be om en oppdatering fra revisjonen når ny kontroll i 
2023 er gjennomført.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/143 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 16657/2023 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/11 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.12.2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 24.05.2022, sak 22/026, «KS-Vedtak 

Eierskapskontroll med Deltagruppen as» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 08.12.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: KS-Vedtak, sak 22/026 -Eierskapskontroll med Deltagruppen as, til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Marker 

 
 
 
Møtedato: 08.12.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 
Møtested: Marker Rådhus, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  22/40-22/48    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt: Varamedlem innkalt  Møtt: 

Roy Løvstad, leder X   

Rosália Bjerkedal, nestleder X   

Heidi Johnsen X    

Martin Muskaug Meldt forfall Anne Hellgren Østbye  Meldt forfall 

June Elisabeth Authen Meldt forfall Morten Greger Ree X  

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet:  
Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjonen:  
Konstituert fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten  
 
Møtende fra administrasjonen:  
Fungerende rådmann Vidar Østenby 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 

Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal, nestleder 

   

 
 

Merknader 
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Saksliste 

 
Saksnr. Innhold  

PS 22/40 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

PS 22/41 Valg av representant til å signere protokoll  
 

PS 22/42 Informasjonssak fra rådmann  
 

PS 22/43 Oppfølgingsrapport på forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring" 
Marker kommune 
 

 

PS 22/44 Notat fra revisjonen - utsettelse på 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Saksbehandlingsrutiner og 
oppfølging av politiske vedtak" 
 

 

PS 22/45 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering 
 

 

PS 22/46 Møteplan 2023 
 

 

PS 22/47 Referater og meldinger 
 

 

PS 22/48 Eventuelt  
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PS 22/40 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/41 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 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Leder foreslo nestleder Bjerkedal 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal 
 

PS 22/42 Informasjonssak fra rådmann 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Rådmann redegjorde for saken, presentasjonen legges ved protokollen.  
 
Utvalget drøftet saken 
 
Leder foreslo følgende forslag til vedtak: 

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
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2. Kontrollutvalget tar informasjonen med seg inn i arbeidet med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen i forkant av ny plan for forvaltningsrevisjon. 

3. Kontrollutvalget behandler ikke saken ytterligere. 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
2. Kontrollutvalget tar informasjonen med seg inn i arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen i forkant av ny plan for forvaltningsrevisjon. 
3. Kontrollutvalget behandler ikke saken ytterligere. 

 

PS 22/43 Oppfølgingsrapport på forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring" Marker kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», samt rådmannens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått (og senest til kontrollutvalgets første møte i 2023):  

 utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen  

 lagt frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen  

 budsjettert med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer  

 vurdert organiseringen av eiendomsforvaltningen  

 lagt frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret  
 

 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen og sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling 08.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», samt rådmannens 

uttalelse til rapporten til etterretning. 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring», til etterretning. 
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2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser 

at de har fått (og senest til kontrollutvalgets første møte i 2023):  

 utarbeidet en overordnet plan for eiendomsforvaltningen  

 lagt frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen  

 budsjettert med kostnader til vedlikehold i tråd med vedtatte planer  

 vurdert organiseringen av eiendomsforvaltningen  

 lagt frem revidert delegeringsreglement til behandling i kommunestyret 

 

PS 22/44 Notat fra revisjonen - utsettelse på forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Saksbehandlingsrutiner og oppfølging av politiske vedtak" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandlingsrutiner og 

oppfølging av politiske vedtak» blir levert til kontrollutvalgets møte den 16.02 2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet og revisjon redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandlingsrutiner 

og oppfølging av politiske vedtak» blir levert til kontrollutvalgets møte den 

16.02.2023. 

 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker 

timesbudsjettet for 2023. 

 

PS 22/45 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Selvkost – Overholdelse av regelverk», til orientering 
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2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 

kontrollområde «Selvkost – Overholdelse av regelverk», til orientering 

 

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

2023 

 

PS 22/46 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer 2023: 

 Tor 16.02. kl. 09.00 

 Tor 11.05. kl. 09.00 

 Tor 21.09. kl. 09.00 

 Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl.09.00 

 Tor 07.12. kl. 09.00 
 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer 2023: 

 Tor 16.02. kl. 09.00 

 Tor 11.05. kl. 09.00 

 Tor 21.09. kl. 09.00 

 Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl.09.00 

 Tor 07.12. kl. 09.00 
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PS 22/47 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 08.12.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

PS 22/48 Eventuelt 

Kontrollutvalget Markers behandling 08.12.2022: 

 Påmelding til NKRFs kontrollutvalgskonferanse er 15.12.2022, meld dere eventuelt 
på selv med kopi til sekretariatet.  

 Utvalget ønsker en budsjettorientering på nyåret. Fokus her blir Hvilke utfordringer og 
muligheter ser administrasjonen i det vedtatte budsjettet for 2023. 
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Arkiv: FE-038
Saksbehandler: Vidar Østenby

MARKER KOMMUNE

Dato: 13.05.2022
Saksmappe: 21/576

SAKSFRAMLEGG
 

Saksnr. Utvalg Møtedato
22/026 Kommunestyret 24.05.2022

Eierskapskontroll med Deltagruppen as

Kommunestyret 24.05.2022:

KS- 22/026 Vedtak:
Kommunestyret tar rapport – «Deltagruppen AS -Eierskapskontroll for Marker kommune» til 
etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av rapporten i 
kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder:

· Kommunen skal utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens 
eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

· Kommunen skal, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere Eierstrategi for 
Deltagruppen AS(2016) i 2022.

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

Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag 

Behandling:
Forslag fra Marker Ap

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

Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Kommunestyret tar rapport – «Deltagruppen AS -Eierskapskontroll for Marker kommune» til 
etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger som fremkommer av rapporten i 
kommunen sitt arbeid med eierstyring, herunder:

· Kommunen skal utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal 
inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens 
eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene. 

· Kommunen skal, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere Eierstrategi for 
Deltagruppen AS(2016) i 2022.
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Saken gjelder:

Kommunestyret behandlet plan for eierskapskontroll 2017 -2020 i møte den 28.032017. 
Kontrollutvalget behandlet i møte 17.122020, prosjektplan eierskapskontroll Deltagruppen AS.  
Revisjonen har oversendt endelig rapport om eierskapskontrollen for behandling i kontrollutvalg og 
kommunestyre.

Denne saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret

Bakgrunn og saksopplysninger:

Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med følgende problemstilling:

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring?» 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: 
selskapets vedtekter

· Generalforsamling–representasjon og vedtak i eierorganet
· Styret –sammensetning og funksjon
· Etiske retningslinjer –habilitet og samfunnsansvar
· Kommunens eierskapsmelding
· Eierstrategi
· Rapportering og eiermøter

Revisjonen har gjennomgått  styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker i kommunen, og 
det er gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen. Kommunen og 
selskapet har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. Kommunen og 
Selskapet har avgitt høringsuttalelse til rapporten.

Vedlegg:
13.05.2022 Saksprotokoll Rapport - Eierskapskontroll med Deltagruppen 

AS
1398133

13.05.2022 Eierskapskontroll Deltagruppen AS 1398134

Kjell Reidar Jogerud
Rådmann
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/143 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 16643/2023 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 16.02.2023 23/12 

 

Eventuelt 
 
 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
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