
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtested: Fjernmøte, grunnet Covid 19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 
Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post. Publikum bes om å henvende seg til 
Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link 
for å kunne overvære møtet. 
 
Tidspunkt: 04.02.2021 kl. 09.00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød på telefon 900 867 40 eller til e-post: 
rona@fredrikstad.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Marker 25.01.2021 
Roy Løvstad 
Leder (s) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 5156/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes  
  
 

 
Fredrikstad, 08.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 5223/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges...  
  
 

 
Fredrikstad, 08.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 05.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak i hvert møte 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 KOF    
Saksnr.: 2021/98 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 3378/2021 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/3 

 

Kontrollutvalgets Årsmelding 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 

 
2. Årsmeldingen oversendes bystyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 
ØKUS KOF, 06.01.2021 
 
 

Vedlegg 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

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

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 anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2020 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 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 

Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon FOR-2019-06-17-904, gitt 
nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelseskontroll 
 
 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 
ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter 

                                                
1 Hentet fra Kontrollutvalgsboken 1.utg. 
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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 angir bestemte krav til de som skal velges som 
medlemmer til kontrollutvalget. Det heter bl.a. 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  
Rosalia Bjerkedal, nestleder  
Heidi Johnsen 
Martin Muskaug 
June E. Authen 
 
Varamedlemmer 2019-2023 
Amanda Fosser 
Dunja Sijl 
Gunnar Ingebretsen 
Anne H. Østbye 
Tor Arne Klund 
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS) har utført sekretariatstjenesten i 2020. 
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) har bistått tjenesten gjennom en samarbeidsavtale 
med IØKUS i en overgangsperiode ut 2020 grunnet avvikling av IØKUS. Marker kommune har 
vedtatt å inngå i ØKUS fra 2021. 
 
Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og 
protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske 
organ. Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og 
rådmann.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på kommunes 
hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 6 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter i 
den forstand at fire av seks møter har foregått digitalt via Teams. Til sammen har 
kontrollutvalget behandlet 37 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 

 2020 2019 2018 2017 

Møter 6 5 5 5 

Saker 37 34 32 31 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget ved at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller.  
 
Kontrollutvalget i Marker har vedtatt at rådmann inviteres løpende til alle kontrollutvalgsmøter. 
 
Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakten med den politiske ledelse 
i kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2019 var økonomisjef til stede i møtet for å 
redegjøre for årets regnskap og resultat.  
 
Rådmann har orientert om prosesser vedrørende avvikling av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Sekretariatet har informert kontrollutvalget om at kommunen har bedt revisjonen utsette 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» grunnet 
Covid19-situasjonen. Rådmann ga kontrollutvalget informasjon. Kontrollutvalget var enige om 
at prosjektet kan utsettes og igangsettes i løpet av august måned. 
 
På NKRFs konferanse i januar deltok Rosalia Bjerkedal. Hun orienterte utvalget om innholdet 
i konferansen i etterkant. 
 
Kontrollutvalget drøftet sin rolle i møtet i desember knyttet til hva utvalget kan ta opp på eget 
initiativ i tillegg til de faste formelle sakene. 
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Behandlede saker i 2020 

I 2020 er regnskapsrevisjon, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS (ØVKR).  
 

Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2020 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonsstrategi 2020 

 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2021 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2021 
 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 
Kontrollutvalget har i 2020 avgitt uttalelse til kommunestyret om Marker kommunes 
årsregnskap for 2019.   
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019 
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. 
 
Kontrollutvalget har ikke behandlet noen revisjonsbrev i 2020.  
 

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. 
 

«Revisors attestasjonsuttalelse til etterlevelseskontrollen 2019» 
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 17.09.2020. Revisors konklusjon var som 
følger: «Basert på de utførte handlinger og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme 
på noe som gir oss grunn til å tro at Marker kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 
regelverk og interne rutiner for håndtering av merverdiavgift». 
 
Kontrollutvalget tok kontroll med etterlevelsen av «merverdiavgiftskompensasjon» til 
orientering. 
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Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget har behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport i 2020: 

«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring» Delrapport 1 og 2 
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 17.12.2020. 
Prosjektets målsetting har vært å kontrollere om Marker kommune har etablert 
hensiktsmessige systemer og rutiner for å ivareta god og langsiktig forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer, samt om de eksisterende systemer 
og rutiner er kjent og i bruk. 
 
Revisjonen har valgt å levere to delrapporter der begrunnelsen er å tydeliggjøre at prosjektet 
opprinnelig var to ulike prosjekter. Rapporten har tre problemstillinger der problemstilling 1 
besvares i delrapport 1 og problemstilling 2 og 3 besvares i delrapport 2: 

1. Har Marker kommune etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for å ivareta god 
og langsiktigforvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendom? 

2. Har Marker kommune rutiner og tiltak som sikrer god kommunal økonomistyring? 
3. Er eksisterende systemer og rutiner kjent og i bruk? 

 
I delrapport 1 konkluderer revisjonen følgende: «Basert på de undersøkelser og den 
gjennomgang revisjonen har gjennomført konkluderes det med at Marker kommune ikke fullt 
ut har etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for å ivareta god og langsiktig forvaltning, 
drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendom. Revisjonen konkluderer også med at 
eksisterende rutiner og praksis ikke er godt nok kjent i organisasjonen». 
 
I delrapport 2 konkluderer revisjonen følgende: «Revisjonen konkluderer med at Marker 
kommune i all hovedsak har rutiner og tiltak som bidrar til å sikre god kommunal 
økonomistyring. Revisjonen konkluderer også med at rutinene på økonomistyringsområdet 
er kjent og i bruk». 
 
Kontrollutvalget tok forvaltningsrevisjonsrapport delrapport 1 og 2 «Eiendomsforvaltning, 
vedlikehold og økonomistyring» til etterretning. Kontrollutvalget fremmet, med bakgrunn i 
rapporten, innstilling til kommunestyret om å ta rapporten til etterretning og be 
administrasjonen følge opp følgende: 

 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 
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 
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 legge frem et revidert finansreglement, jf. kommunelovens § 14-2, pkt. e for 
behandling 

 
 
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. 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet interkontroll» 
Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte den 17.09.2020. 
Kommunestyret fattet i sak «Overordnet interkontroll» vedtak om å følge opp rapportens 3 
anbefalinger. Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak.  
 
Revisjonen konkluderer med at administrasjonen delvis har fulgt opp vedtakets 3 
anbefalinger som omhandler implementering og bruk av TQM i hele kommunen, 
gjennomføring av risikovurdering både på tjenestenivå og overordnet nivå, samt 
avviksmelding på tjenestenivå og oppfølging på overordnet nivå av disse. 
 
Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapporten til orientering og oversendte den til kommunestyret 
for videre oppfølging av anbefalingene som delvis er blitt fulgt opp av administrasjonen. 
 

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 ikke behandlet noen rapport for eierskapskontroll i 2020. 
 

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.  
 
Kontrollutvalget har ikke mottatt og behandlet henvendelser i 2020. 
 
 

Andre saker og informasjon 

«Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Marker kommune» 
K-sekretariatet var settesekretariat. Saken var først oppe den 29.05.2020 der den ble vedtatt 
utsatt. Kontrollutvalget ba K-sekretariatet avklare spørsmål som ble fremmet i møtet. Saken 
ble på nytt behandlet i den 04.06.2020 med K-sekretariatet som settesekretariat. Det ble 
utredet og vurdert levering av sekretariatstjenester fra Østfold kontrollutvalgssekretariat og 
Romerike kontrollutvalgssekretariat. Marker kommune vedtok å inngå i Østfold 
kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF). 
 

12



 

 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - 7 - 
 

Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Godkjenninger av protokoller 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 

 Informasjon fra revisjonen 

 Prosjektplan «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» 

 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

 Workshop risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 Prosjektplan «Eierskapskontroll Deltagruppen AS» 
 
Kontrollutvalget har også fått seg 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 møtet den 4. februar 2021 
 
 

    Roy Løvstad (s) 
Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/93 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 16485/2021 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/4 

 

Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021  
 

 
Fredrikstad, 21.01.2021 
 
 

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

forvaltningen 2020 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Marker kommune, 
datert 20.01 2021 

2. RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

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

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

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Marker kommune for 2020. 
De skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er, som nevnt under 
saksopplysninger, ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RSK 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Finansforvaltning – Rapportering ifølge vedtatt finansreglement 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4 
 Tilskudd private barnehager 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten i sitt møte juni 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering 
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2020 - 

Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering – Marker kommune 
 

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

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

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Marker kommune for 2020. 
Det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av 
betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende tiltak.  
 
 

Områder som er vurdert 

Offentlige anskaffelser 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn 
Ja, en rapport behandlet i 2015;  
Kjøp av varer og tjenester 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

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

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

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

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 
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Finansforvaltning  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Nei  

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Nytt finans og økonomireglement i 2020. 
Relativt få men store transaksjoner. 
Kommunen har tidligere ikke hatt mange og 
komplekse plasseringer.  

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

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

Omdømmerisiko Delvis 

Erstatningsrisiko Nei  

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlig til alvorlige konsekvenser 

 
 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Selvkostforskriften – ny for 2020.  
Mange transaksjoner. 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

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

Omdømmerisiko Ja  

Erstatningsrisiko Delvis  

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 
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Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei  

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

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

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

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

Omdømmerisiko Nei  

Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei  

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 
 

Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering  

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Nei 

Tidligere avdekket feil Ikke vesentlige 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Stort transaksjonsvolum. 
Kommunal regnskapsstandard nr. 4 

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

God kompetanse og holdninger på 
regnskapsavdeling.  
Kompetanse ute på virksomhetene kan variere noe.  
Alle inngående fakturaer er gjennom kontrollsteget 
hvor bruk av art blir vurdert. 

Omdømmerisiko Nei 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 

Liten. Utgifter i investeringsregnskapet kan 
lånefinansieres. Feilføringer kan medføre at det blir 
tatt opp lån til driftsutgifter som ikke kan finansieres 
med lån.  

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlig konsekvenser 

 

  

                                                
1 Kontrollsteget er kommunens egen internkontroll av inngående fakturaer. Kontrollen gjøres med 
hensyn til riktig bruk av mva-kode, riktig beløp og regnskapsføring. Alle inngående fakturaer blir 
kontrollert før utbetaling skjer.  
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Tilskudd private barnehager 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

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

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

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

Kontrollmiljøet – holdninger, 
kompetanse, kapasitet 

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

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte 

Vurdert risiko:  
                                        Mindre sannsynlig, mindre alvorlig konsekvenser 

 

 

 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig  

  

  

Mindre sannsynlig  

  

  

Lite sannsynlig                             

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt  

Mindre sannsynlig  Tvilsomt  

Sannsynlig  Det er indikasjoner på  

Meget sannsynlig  Vi tror at det kan foreligge feil/avvik 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om   

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

Finansforv

altning 

 Skille 

drift/inv. 

MVA 

MVA 

 
Tilskudd 

private bhg  

Offentlige 

anskaffelse

r 

nskaff. 

Selvkost 
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Mindre alvorlige konsekvenser  Rammer få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Kritisk/alvorlig  

Meget alvorlige konsekvenser  Meget alvorlig, gjelder mange 
Svært alvorlige konsekvenser  Katastrofalt, svært alvorlig. Rammer mange i stor grad 

 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2020: Offentlige anskaffelser. 
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er lov om offentlige anskaffelser, kommunens 
interne reglement og rutiner på området.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge 
frem sin uttalelsen for behandling i kontrollutvalget sammen med revisors beretning til 
årsregnskapet. 
 
 
Rolvsøy 20.01.2021 
 
 
Jostein Ek (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/98 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 15277/2021 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/5 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering  
  
 

 
Fredrikstad, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Marker kommune, datert 

07.01 2021 
 

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 Kommunerevisorforbunds (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeid består 
av, hvilke kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres, samt hvordan kontrollarbeidet 
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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.: 2021/98 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 15176/2021 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/6 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering  
  
 

 
Fredrikstad, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

1. Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021 
2. Oppdragsansvarlig revisor, Jostein Ek, datert 15.01 2021 
3. Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 18.01 2021 
4. Forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven (2019) 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) 
Veileder- Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor (FKT) 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Uavhengighetserklæringen er sendt til kontrollutvalget i Marker kommune der 
oppdragsansvarlig revisorer har avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget har i oppgave å se til at kommunen har en betryggende revisjon, og som 
ledd i dette skal revisor avlegge uavhengighetserklæring. Kontrollutvalgets påse-ansvar er 
også i tråd med FKT sin veileder. Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at 
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revisors uavhengighet ikke er ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at 
uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering.
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Daglig leder  
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Hovedkontor 
Rolvsøy:  

 Avdelingskontor 
Rakkestad: 

 Hjemmeside: 

Råkollveien 103 

1664  Rolvsøy 

 Industriveien 6 

1890 Rakkestad 

 

 

www.ovkr.no 

 

 

 

 

Til kontrollutvalget i Marker kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 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 §§ 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 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 kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 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. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

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. 

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 Marker 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Marker kommune. 

 

Rolvsøy, 15.01.2021 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

 

 

Jostein Ek (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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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, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  

45



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 5237/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/7 

 
 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering  
  
 

 
Fredrikstad, 08.01.2021 

 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.12.2020 
2. Saksframlegg fra kommunestyrets møte 08.12.2020 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

Overordnet internkontroll» 
3. Melding om vedtak – Kommunestyrets behandling av sak 20/097 

«Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Overordnet internkontroll» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021  
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021  
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.12.2020 ligger vedlagt til orientering. 
 
Saksframlegg fra kommunestyrets møte 08.12.2020 «Forvaltningsrevisjonsprosjekt - 
Overordnet internkontroll» ligger vedlagt til orientering. 
 
Melding om vedtak – Kommunestyrets behandling av sak 20/097 
«Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Overordnet internkontroll» ligger vedlagt til orientering. 
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse arrangeres fra 21.04. – 22.04.2021 på Gardermoen. 
Påmeldingsfrist er 11.03.2021. 
Programmet er under planlegging. 
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Ytterligere informasjon finnes på NKRFs hjemmeside 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 17.12.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00 
Møtested: Fjernmøte, møterom Teams 
Fra – til saksnr.: 20/27 – 20/35  

 
Frammøteliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 4 av 5 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og Anita Rovedal, 
Rådgiver 
Møtende fra revisjonen: forvaltningsrevisor Frank Willy V. Larsen og forvaltningsrevisor 
Bjørnar Bakker Eriksen 
Møtende fra administrasjonen:  
 
 
……………………. …………………….  
Roy Løvstad Rosalia Bjerkedal  
   
 
 

Merknader 

 

 
  

MEDLEMMER:  MØTT:  

Roy Løvstad X  

Rosalia Bjerkedal X 

Heidi Johnsen Meldt forfall 

Martin Muskaug X  

June Elisabeth Authen X 

  

VARAMEDLEMMER (innkalt):  

Gunnar Ingebretsen Meldt forfall 
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Sakliste 
 
   

PS 20/27 Godkjenning av innkalling saksliste  

PS 20/28 Valg av en representant til å signere protokoll  

PS 20/29 Forvaltningsrevisjonsrapport "Eiendomsforvaltning, vedlikehold og 
økonomistyring" Delrapport 1 og 2 

 

PS 20/30 Prosjektplan - Eierskapskontroll Deltagruppen As  

PS 20/31 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor  

PS 20/32 Plan for forvaltningsrevisjon 2021, Marker kommune  

PS 20/33 Møteplan 1. halvår 2021  

PS 20/34 Referater og meldinger  

PS 20/35 Eventuelt  
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PS 20/27 Godkjenning av innkalling saksliste 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 20/28 Valg av en representant til å signere protokoll 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Leder foreslo Rosalia Bjerkedal 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Rosalia Bjerkedal 
 
 

PS 20/29 Forvaltningsrevisjonsrapport "Eiendomsforvaltning, 
vedlikehold og økonomistyring" Delrapport 1 og 2 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport delrapport 1 og 2 

«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring» til etterretning og med 
bakgrunn i rapporten fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
  

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning, vedlikehold 
og økonomistyring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de funn som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 utarbeide en overordnet plan for eiendomsforvaltningen som legges frem for 
kommunestyrebehandling. 

 legge frem vedlikeholdsplaner for den kommunale eiendomsmassen for 
kommunestyrebehandling. 
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 budsjettere med kostnader til vedlikehold som tilsvarer de krav og målsettinger 
som 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. 
 

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt  

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 17.12.2020: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport delrapport 1 og 2 
«Eiendomsforvaltning, vedlikehold og økonomistyring» til etterretning og med 
bakgrunn i rapporten fremmer følgende innstilling til kommunestyret: 
  

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Eiendomsforvaltning, vedlikehold 
og økonomistyring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de funn som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

 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 fremkommer i overordnet plan for eiendomsforvaltning og de 
vedlikeholdsbehov som fremkommer i vedlikeholdsplanen for hvert enkelt 
kommunalt bygg. 
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 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. 

 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 
 

PS 20/30 Prosjektplan - Eierskapskontroll Deltagruppen As 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Prosjektplan «Deltagruppen AS» tas til orientering og godkjennes. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Leder innledet saken  
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

Prosjektplan «Deltagruppen AS» tas til orientering og godkjennes 
 
 

PS 20/31 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Sekretariatet redegjorde for saken 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

1. Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 
 
 

PS 20/32 Plan for forvaltningsrevisjon 2021, Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets 

forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).  

1  

2  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 370 timer per år (I henhold til 

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

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

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

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

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Leder innledet saken  
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for risiko- og vesentlighetsanalysen 
 
Utvalget drøftet saken og kom frem til at de ønsket forvaltningsrevisjon på områdene 
barnevern og oppfølging av politiske vedtak 
  
Vedtak enstemmig som innstilt med følgende prosjekt: 

 Barnevern 

 Oppfølging av politiske vedtak 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 17.12.2020: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets 

forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).  

1 Barnevern  

2 Oppfølging av politiske vedtak 

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 370 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
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3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner 
og inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 
 

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

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

 
 
 
 

PS 20/33 Møteplan 1. halvår 2021 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet for 1. halvår 2021: 

   4. februar 

   6. mai (regnskapsmøte) 

 17. juni 
 
Møtestart kl. 09.00 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet for 1. halvår 2021: 

   4. februar 

   6. mai (regnskapsmøte) 

 17. juni 
 
Møtestart kl. 09.00 
 
 

PS 20/34 Referater og meldinger 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 

PS 20/35 Eventuelt 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.12.2020: 

1. Utvalget drøftet sin rolle – hva kan utvalget ta opp på eget initiativ i tillegg de faste 
formelle sakene. 

2. Marker kommune har vedtatt samarbeidsavtalen med ØKUS. Anita Rovedal begynner i 
ØKUS 01.01.2021  

 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.12.2020: 

Ingen vedtak  
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210 
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato: 24.11.2020 

 Saksmappe: 20/788 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/097 Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Overordnet internkontroll 
 
Kommunestyret 08.12.2020: 
 
KS- 20/097 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll» til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 
19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse i 
saken i løpet av første kvartal 2021. 
 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll» til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 
19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse i 
saken i løpet av første kvartal 2021. 
 
 

 
Saken gjelder: 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Overordnet internkontroll som ble startet i 2018 og avsluttet i 2019, 
med oppfølgingsrapport fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS ett år etter at revisjonsprosjektet er 
behandlet i kommunestyret. Denne rapporten ligger vedlagt. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
I 2018 startet forvaltningsrevisjonsprosjektet Overordnet internkontroll som resulterte i en rapport 
som ble behandlet i kommunestyret den 26.03.2019, sak 19/015. Vedtaket var som følger: 

A. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll til orientering 
og vedtar rapportens anbefaling; 
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Arbeidet med å implementere et overordnet system for internkontroll bør følges nøye opp for 
innen rimelig tid å sikre: 

· Implementering og bruk av TQM i hele kommunen. 
· Gjennomføring av risikovurdering både på tjenestenivå og overordnet nivå. 
· Avviksmelding på tjenestenivå og oppfølging på overordnet nivå av disse. 

A. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport 
fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS ett år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i 
kommunestyret. 

 
Denne rapporten foreligger nå og er som sagt lagt som vedlegg i saken. Rapporten er behandlet i 
Kontrollutvalget som har gjort følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

· Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll» til orientering. 

· Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 
19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse 
i saken i løpet av første kvartal 2021. 

 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Konklusjonen i rapporten fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS sier blant annet at det er positivt at 
kommunen har en prosjektleder med ansvar for TQM, og på den måten sikrer en viss oppfølging av 
kvalitetssystemet. 
 
Imidlertid vurderer revisjon at det er uheldig at enkelte ledere på virksomhetsnivå nedprioriterer å 
ta TQM aktivt i bruk i forbindelse med å utarbeide rutiner og retningslinjer, gjennomføre 
risikovurderinger og bruke avvikssystemet. 
 
Revisjonen vurderer det også som uheldig at øverste ledelse ikke kommuniserer tydelig nok 
viktigheten av kvalitetssystemet. Det er viktig at administrasjonen kommuniserer tydelig viktigheten 
av å ta TQM i bruk, og sørger for tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å implementere og bruke 
TQM aktivt i alle kommunens virksomheter. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
 
 
 
Vedlegg: 
30.11.2020 Oppfølgingsrapport Overordnet internkontroll 03092020 1372797 
30.11.2020 Oppfølgingsrapport Overordnet internkontroll 03092020 1372805 
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Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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Kontoradresse: Postadresse: Telefon:  69 81 05 00 Bankgiro:  1050.07.20382 
,   Postboks 114, 1871 Ørje Dir. tlf:  Org.nr:  00964944334  
 E-post: post@marker.kommune.no Telefaks: 69 81 06 66   

 

 

MARKER KOMMUNE 
Stab/støttefunksjon 

Vår ref.: 20/788 - 2 / HANHAT 

Arkiv: FE-210 

Deres ref.:  

 Dato: 11.12.2020 

 

Melding om vedtak 
 
Østre Viken Kommunerevisjon Iks 
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 
 

 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Overordnet internkontroll 
 
Kommunestyret- 20/097, har i møte 08.12.2020 fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll» til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 
19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse 

i saken i løpet av første kvartal 2021. 

 

 
Med hilsen 

 
 

Hanne Beate Vigen Hattestad 
Utvalgssekr.  

 

 

 

 

 

  

Kopi til 
Anne-Kari Grimsrud 

   

Indre Østfold 

kontrollutvalgssekretariat IKS 

Industriveien 6 1890 RAKKESTAD 

Kjell Reidar Jogerud 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210 

Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 

Dato: 24.11.2020 

 Saksmappe: 20/788 

 

SAKSFRAMLEGG 
  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/097 Kommunestyret 08.12.2020 

 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Overordnet internkontroll 

 
Kommunestyret 08.12.2020: 
 
KS- 20/097 Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll» til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 

19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse 
i saken i løpet av første kvartal 2021. 

 

Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll» til etterretning. 

2. Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i sak 

19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en redegjørelse 
i saken i løpet av første kvartal 2021. 

 
Saken gjelder: 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Overordnet internkontroll som ble startet i 2018 og avsluttet i 

2019, med oppfølgingsrapport fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS ett år etter at 
revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. Denne rapporten ligger vedlagt. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 

Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 

I 2018 startet forvaltningsrevisjonsprosjektet Overordnet internkontroll som resulterte i en 

rapport som ble behandlet i kommunestyret den 26.03.2019, sak 19/015. Vedtaket var som 
følger: 

A. Kommunestyret tar Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll til 
orientering og vedtar rapportens anbefaling; 
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Arbeidet med å implementere et overordnet system for internkontroll bør følges nøye opp for 
innen rimelig tid å sikre: 

· Implementering og bruk av TQM i hele kommunen. 
· Gjennomføring av risikovurdering både på tjenestenivå og overordnet nivå. 

· Avviksmelding på tjenestenivå og oppfølging på overordnet nivå av disse. 

A. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å få forelagt 

oppfølgingsrapport fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS ett år etter at 
revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

Denne rapporten foreligger nå og er som sagt lagt som vedlegg i saken. Rapporten er behandlet 
i Kontrollutvalget som har gjort følgende vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

· Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Overordnet internkontroll» til orientering. 

· Kommunestyret ber kommunens administrasjon påse at kommunestyrets vedtak i 
sak 19/015 blir iverksatt fullt ut og at administrasjonen gir kommunestyret en 
redegjørelse i saken i løpet av første kvartal 2021. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 

Tverrfaglige vurderinger: 
Konklusjonen i rapporten fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS sier blant annet at det er 

positivt at kommunen har en prosjektleder med ansvar for TQM, og på den måten sikrer en viss 
oppfølging av kvalitetssystemet. 
 

Imidlertid vurderer revisjon at det er uheldig at enkelte ledere på virksomhetsnivå 

nedprioriterer å ta TQM aktivt i bruk i forbindelse med å utarbeide rutiner og retningslinjer, 
gjennomføre risikovurderinger og bruke avvikssystemet. 
 
Revisjonen vurderer det også som uheldig at øverste ledelse ikke kommuniserer tydelig nok 

viktigheten av kvalitetssystemet. Det er viktig at administrasjonen kommuniserer tydelig 

viktigheten av å ta TQM i bruk, og sørger for tilstrekkelig kompetanse og ressurser for å 
implementere og bruke TQM aktivt i alle kommunens virksomheter. 

 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 

 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
 

Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 

 

Vedlegg: 
30.11.2020 Oppfølgingsrapport Overordnet internkontroll 03092020 1372797 

30.11.2020 Oppfølgingsrapport Overordnet internkontroll 03092020 1372805 
 

 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 5250/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 04.02.2021 21/8 

 

Eventuelt
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