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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 40 
Løpenr.: 173836/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/23 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

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.: 41 
Løpenr.: 173842/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/24 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/95 
Dokumentnr.: 30 
Løpenr.: 211016/2021 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/25 

 

Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse" - Marker kommune 

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

 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan "Barnevern - saksbehandling og kompetanse", datert 16.09.2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyre sak 21/217, den 23.03.2021 – Forvaltningsrevisjonsplan 2021 
 

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 kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i 
barneverntjenesten blir utført på en tilfredsstillende måte? 
Revisjonen vil undersøke internkontrollen i kommunen med hovedfokus på 
saksbehandlings-prosedyrer og andre kontrolltiltak for å unngå manglende eller feil 
saksbehandling av barnevernstjenester. 

2. Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i 
barnevernstjenesten? 
I risikovurderingen kommer det frem at kompetanseheving er avgjørende for 
lovforståelse og saksbehandlingsprosedyrer. Revisjonen vil undersøke om det har 
blitt gjort en systematisk kart-legging av kompetansen i tjenesten og hvilke tiltak som 
er blitt implementert for å opprettholde opplæring, videreutvikling og veiledning av 
ansatte og ledere.  

 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i februar 2022 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. 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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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

MARKER KOMMUNE 

16.09.2021 

Barnevern – 
Saksbehandling 
og kompetanse 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

2 
 

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 2021 ble vedtatt i kommunestyret 23.03.2021, sak 21/217. Planen bygger 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen, hvor det er bestemt at det skal gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon av barnevernet i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering skriver vi følgende 

om risiko på området: 

 

«[…] netto driftsutgifter til barnevern er 45 prosent høyere i Marker kommune enn i sammen-

lignbare kommuner i (Kostragruppe 1). Marker kommune har også høyere kostnader enn 

Kostragruppe 1, Landet uten Oslo og Østfold for brutto driftsutgifter pr. barn med undersø-

kelse eller tiltak og brutto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet. Marker kom-

mune har også et lavere antall barn med undersøkelse eller tiltak pr. årsverk i barnevernet 

enn sammenlignbare kommuner.  

[…] 

 

I Marker kommunes årsmelding for 2019 orienteres det om at 80 prosent av undersøkelser i 

barnevernet avsluttet innen fastsatt frist. Det å holde frister er en prioritert oppgave barne-

vernstjenesten arbeider kontinuerlig med. Det orienteres også om at kommunens ressursteam 

for barn og unge og felles tiltaksarbeider med skole, gjør tidlig innsats mulig. Det økonomiske 

merforbruket på barnevernsområdet i 2019 kom ifølge administrasjonen som et resultat av økt 

fosterhjemsgodtgjøring og kjøp av institusjonsplasser.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken sier i sin årsrapport for 2019 at fylkesmannsembetet, gjennom 

sin daglige saksbehandling av tilsynssaker på barnevern og sosialområdet, registrerer at det 

kan være store forskjeller i kommunenes forvaltningskompetanse. Dette gjelder både med 

hensyn til lovforståelse og saksbehandlingsprosedyrer. Fylkesmannen konstaterer også at tje-

nestenes internkontroll for barnevern og sosiale tjenester kan være mangelfull. Fylkesmannen 

fastslår også at man er særlig bekymret for kompetansen i småkommuner sett i lys av den 

kommende barnevernreformen fra 2022.  

 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittelen «Tildeling av barnevernstjenester» i 

2009. Den gang fremmet revisjonen i alt seks anbefalinger, hvor revisjonen blant annet pekte 

på behovet for å skriftliggjøre klare mål og visjoner for tjenesten, samt det å bruke KOSTRA-

analyser mer aktivt i styringen av virksomheten. I oppfølgingsrapporten som ble utarbeidet i 

2012 konkluderte revisjonen med at de 6 anbefalingene var fulgt opp fra kommunens side. 

[…] 

 

Konsekvensene ved manglende saksbehandling i barnevernet kan være meget store for det 

enkelte barn og den enkelte familie. Risikoen for at det kan forekomme feil i saksbehandlingen 

fremstår også som høy. Revisjonen baserer seg i denne sammenheng på fylkesmannens be-

kymring for barnevernet i småkommuner. Med bakgrunn i de vurderingene revisjonen har 

gjort, vil det være svært aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon omhandlende kommu-

nens barnevernstjeneste i 2021.»   
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

3 
 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Revisjo-

nen gjennomførte også et oppstartsmøte med administrasjonen 08.09.2021 der prosjektet ble presen-

tert, og det ble gitt mulighet for å gi innspill til prosjektplanen. 

 

 

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 problemstillinger: 

 

1. Har kommunen etablert tiltak som sørger for at saksbehandlingen i barneverntjenesten blir ut-

ført på en tilfredsstillende måte? 

Revisjonen vil undersøke internkontrollen i kommunen med hovedfokus på saksbehandlings-

prosedyrer og andre kontrolltiltak for å unngå manglende eller feil saksbehandling av barne-

vernstjenester.  

 

2. Har kommunen etablert tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse i barnevernstjenesten?  

I risikovurderingen kommer det frem at kompetanseheving er avgjørende for lovforståelse og 

saksbehandlingsprosedyrer. Revisjonen vil undersøke om det har blitt gjort en systematisk kart-

legging av kompetansen i tjenesten og hvilke tiltak som er blitt implementert for å opprettholde 

opplæring, videreutvikling og veiledning av ansatte og ledere.  

 

For å besvare problemstillingene ovenfor vil det bli gjennomført en gjennomgang av kommunens sys-

temer og rutiner. Det vil også bli utført intervjuer og evt. spørreundersøkelse for å kunne undersøke om 

ledere og ansatte i kommunen har kjennskap til og følger opp rutiner og opplæringstiltak.  

 

 

4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

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

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes 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: 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 
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 Barne- og likestilligsdepartementet . (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 

kommunene. Hentet fra regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bld/bro/2006/0007/ddd/pdfv/284439-q-

1101.pdf 
 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2019). Saksbehandlingsrundskrivet. Hentet 

fra bufdir.no: https://www.bufdir.no/fagstotte/produkter/saksbehandlingsrundskrivet/ 

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). (2020). Bufdirs arbeid med forskning. Hentet 

fra bufdir.no: 

https://www.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/bufdir/bufdirs_arbeid_med_forskning_2020.pdf 

 Barnevernloven. (1992). Lov om barneverntjenester (LOV-1992-07-17-100). Hentet fra 

lovdata.no: https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100 

 Barnevernpanelet. (2011). Barnevernpanelets rapport. Hentet fra regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnevern/2011/barnevernpanelets_rappo

rt.pdf 

 Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (LOV-1967-02-10). 

Hentet fra lovdata.no: https://lovdata.no/lov/1967-02-10 

 Kommuneloven. (2020). Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83). Hentet 

fra lovdata.no: https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83 

 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 
Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskje-

maet nedenfor: 

 

Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 

metode 

Problemstilling 1 

Har kommunen etablert 

tiltak som sørger for at 

saksbehandlingen i bar-

neverntjenesten blir ut-

ført på en tilfredsstillende 

måte? 

 

Barnevernloven forvalt-

ningsloven og kommu-

neloven 

 

Rutinehåndbok 

 

Saksbehandlerrundskri-

vet og relevante lover 

Informasjon om kom-

munens internkontroll, 

rutiner e.l. knyttet til 

saksbehandling. 

 

Informasjon fra ansatte 

og ledere  

Dokumentanalyse 

 

Intervju 

 

Evt. spørreundersø-

kelse 

Problemstilling 2 

Har kommunen imple-

mentert tiltak for å sikre 

tilstrekkelig kompetanse i 

barnevernstjenesten? 

Barnevernloven og 

kommuneloven 

 

Rutinehåndbok og 

andre relevante rappor-

ter 

Informasjon om kom-

munens rutiner, veiled-

ning e.l. knyttet til kom-

petanseheving og opp-

læring 

 

Informasjon fra ansatte 

og ledere 

Dokumentanalyse 

 

Intervju 

 

Evt. spørreundersø-

kelse 
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ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 
Prosjektdeltakere Monica Thunem - utførende forvaltningsrevisor 

Casper Støten - oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode Oktober 2021 – februar 2022 

Antall timer 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Marker kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 30. september 

Når rapport er sendt til rådmannen Januar/februar 2022 

Når rapport er sendt til ØKUS Februar 2022 

 

11



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/98 
Dokumentnr.: 28 
Løpenr.: 195132/2021 
Klassering: 3013-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/26 

 

Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

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

kostnadsramme på kr. 1 226 660.-. 
 

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

 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til budsjettoppsett for kontrollarbeidet for 2022 for Marker kommune. 
2. Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: Budsjett for ØKUS KOF 2022, vedtatt 27.08.2021 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Marker kommune - 2022, datert 03.09 

2021 
4. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Samlet budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2024 

for Østre Viken Kommunerevisjon IKS, datert 16.06 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon - FOR-2019-06-17-904 
 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Marker kommune, sist vedtatt av 

kommunestyret 18.06.2019. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal 
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
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Vurdering 
Kontrollutvalgets godtgjørelser og driftsutgifter 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Marker kommune.   
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på 5 møter 
i 2022. I forslaget er det foreslått følgende: 

 kr.  40 000.- til kurs/opplæring,  
 kr. 15 000.- til medlemskontingent (Kommunal Rapport),  
 kr.   2 000.- til servering i forbindelse med avholdelse av utvalgets møter, og  
 kr. 15 000.- til skyss og kostgodtgjørelse.  

 

 
Budsjettforslaget for kontrollutvalget 2022 utgjør samlet kr.194 100.-, som er en økning på 
2,6 % sammenlignet med 2021.(se vedlegg 1.) 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
I henhold til samarbeidsavtalen som er vedtatt i samtlige eierkommuner, skal 
representantskapet behandlet og vedta budsjett og økonomiplan for oppgavefellesskapet. 
Representantskapet har i møte den 27. august 2021 vedtatt budsjettet for 2022. I henhold til 
budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Marker kommune sin andel 
utgjøre kr. 277 560.- for 2022. Sekretariatets budsjett medfører en kostnadsøkning på 2,8 % 
sammenlignet med budsjett for 2021. (se vedlegg 1.) 
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS  
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis 22. juni og 20. august 2021. For budsjettåret 2022 er Marker 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 755 000,-.  Budsjettandelen medfører en økning 
på 9,5 % i honorarsatsene fra 2021 til 2022.  
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
3 og 4.   
 
Samlet forslag til budsjettramme for kontrollarbeidet 2022 
 Kontrollutvalget:    kr.    194 100.- 
 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: kr.    277 560.- 
 Østre Viken kommunerevisjon IKS kr     755 000.- 
      Samlet Sum:     kr. 1 226 660.- 
 
Samlet ramme til budsjettforslaget for kontrollarbeidet 2022 innebærer en økning på 6,8 % i 
forhold til budsjettet for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2022. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Vedlegg 1
Marker kommune

Budsjett for kontrollarbeidet 2022

Kontrollutvalget Forslag 2022 Budsjett 2021 Endring i % Regnskap 2020 Merknader
Godtgjørelelse leder kr  26 500,00 kr  25 500,00 * 3 % av ordføres lønn/godtgjøring
Møtegodtgjørelse medlemmer kr  71 000,00 kr  68 000,00 kr  94 897,04 2 % fast årlig godtgjørelse av ordføres lønn
Telefongodtgjørelse
Tapt Arbeidsfortjeneste kr  10 000,00 kr  10 000,00 **
Arbeidsgiveravgift kr  14 600,00 kr  13 700,00 kr  13 380,49 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  122 100,00 kr  117 200,00 kr  108 277,53

Representasjon/servering kr  2 000,00 kr  2 000,00
Kurs/opplæring og kontorutg. kr  40 000,00 kr  40 000,00 kr  43 114,25
Skyss og kostgodtgjørelse kr  15 000,00 kr  15 000,00
Abonnement kr  15 000,00 kr  15 000,00

Sum driftsutgifter kr  72 000,00 kr  72 000,00 kr  43 114,25
Samlet sum Kontrollutvalget kr  194 100,00 kr  189 200,00 2,6 kr  151 391,78 Kontrollutvalgets egen drift#DIV/0!
Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS) kr  277 560,00 kr  270 000,00 2,8 Kommunens andel av ØKUS samlede budsjett

Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR) kr  755 000,00 kr  689 500,00 9,5 kommunens andel av ØVKR samlede budsjett

Sum for hele kontroll- og tilsyn kr  1 226 660,00 kr  1 148 700,00 6,8 Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS

* Alt er ført under "godtgjørelse folkevalgte" (10800) i kommunens regnskap? 
** Kan være ført under andre poster i kommunens regnskap
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Vedlegg 2

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF- budsjett 2022

1/3 per kommune
 (fast beløp) Stipulert forbruk Sum

Fredrikstad kr  124 622,00 kr  420 218,00 kr  544 840,00
Sarpsborg kr  124 622,00 kr  317 418,00 kr  442 040,00
Moss kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Halden kr  124 622,00 kr  215 132,00 kr  339 754,00
Råde kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Hvaler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Indre Østfold kr  124 622,00 kr  384 238,00 kr  508 860,00
Rakkestad kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Våler kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
Marker kr  124 622,00 kr  152 938,00 kr  277 560,00
Skiptvet kr  124 622,00 kr  173 498,00 kr  298 120,00
SUM kr  1 370 842,00 kr  2 741 672,00 kr  4 112 514,00

Budsjettet for 2022 skal gå i balanse og kostnadene fordeles på eierkommunene etter en 
fastsatt fordelingsnøkkel.
Tilskudd fra kommunene fremkommer slik at kostnadene fordeles som følger:

-          1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom (fast beløp)
-          2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid.

Vedrørende fordelingsprinsippet  vises det til kommunestyrenes behandling av samarbeidets opprettelse, 
og til samarbeidets vedtekter (§ 5).
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BUDSJETT 2022 – MARKER KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 22.06.2021 og vedtatt i representantskapet 20.08.2021, Sak 
9/21 - Budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025. 
 
Vedtak:  
Drifts- og investeringsbudsjett for 2022, samt økonomiplan for årene 2022 -2025, vedtas. 
 
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver. 
Selskapsavtalens punkt 2 har følgende bestemmelse: 
 
 «Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
I budsjettet er pensjonskostnader inkludert i timeprisen, men ved fakturering vil de enkelte 
kommunenes pensjonskostnader synliggjøres. Budsjettert pensjonskostnad for Marker kommune, 
fordelt på grunnlag av eierandel (0,50%), er kr 11 826. 
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse, og faglig kompetanse, til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler, og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Virksomheten skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 
Budsjettet for 2022 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene på kr 19 910 000. Det er en 
liten reduksjon fra budsjett 2021. Det er også budsjettert med andre inntekter på kr 1 400 000 som 
skal faktureres særskilt, og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre driftsinntekter» i budsjettskjemaet 
(samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet). 
 
Reduksjonen i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i: 

 reduksjon eller uendret antall timer for regnskapsrevisjon i enkelte store kommuner grunnet  
effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig reduksjon i antall arbeidstimer 
tross nye revisjonsoppgaver. 

 økning av forvaltningstimer i enkelte mindre kommuner (fra tidligere Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS). Kommunene hadde en annen finansieringsmodell tidligere, og 
forvaltningstimer var noe underbudsjettert.  

 
Det er budsjettert med bruk av fond med kr 736 541. 
 
Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  

Marker kommune Budsjett 2022 Budsjett 2021 

Samlet overføring fra kommunen            755 000            689 500  

for regnskap og forvaltningsrevisjon 
  

Regnskapsrevisjon inkluderer: 
  

kommuneregnskap, attestasjoner   

fellesråd, menigheter, legater m.m   

henvendelser, etterlevelsesrevisjon 
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Marker kommune -oversikt timer forvaltning  Antall  
Forvaltningsrevisjoner               300  
Eierskapskapskontroll  
Oppfølgingsrapporter               120  
Administrasjon                 30  

Sum timer                450  

 

Planlagt timeforbruk:  

 For forvaltningsrevisjon er det planlagt økning med 80 timer grunnet urealistisk budsjettering i 
tidligere år. Budsjettet bør økes ytterliggere hvis revisjonen skal også utføre eierskapskontroll. 

 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 
betryggende revisjon. 
 

Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
 
Budsjetteringsmodellen 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik 
finansieringsmodell. 
 

Selskapsavtalen, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin andel av 
pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer selskapet for 
leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag. 
Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med 
overskudd (selvkostprinsipp)». Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
I budsjett for de enkelte kommuner vil timer for revisjon av kommuneregnskapet og timer til 
forvaltningsrevisjon samt eierskapskontroll synliggjøres slik at omfanget blir tydelig. Behovet for 
spesifikasjon av timeforbruket har sammenheng med fokuset på utgiftsnivået på de samlede 
regnskapsrevisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn for å sikre 
betryggende revisjon. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter, inntekter, effektivisering 
samt endringer i kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. 
 

2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (87%) og kjøp av 
varer og tjenester (13%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
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representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. 
Tilleggsoppgaver utover ordinære revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, 
kan bli tilleggsfakturert hvis det går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2022 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt.  
 
Øvkr deltar også i NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
 

3 BUDSJETTSKJEMA 

 

BUDSJETT 2022 - DRIFT   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Driftsinntekter   

Salgsinntekter                    1 384 750                    1 345 750  

Refusjoner                       420 000                       380 000  

Refusjoner, stat mva kompensasjon                       530 000                       501 000  

Overføringer fra kommuner                 19 910 000                  20 024 550  

Andre driftsinntekter   

Sum driftsinntekter                 22 244 750                  22 251 300  

   

Driftsutgifter   

Lønn inkl. sosiale utgifter                 19 263 291                  19 555 829  

Kjøp av varer og tjenester                    3 113 000                    3 056 360  

Overføringer   

Kalkulatoriske avskrivninger   

Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                       530 000                       501 000  
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Sum driftsutgifter                 22 906 291                  23 113 189  

Driftsresultat                     (661 541)                     (861 889) 

   

Finansposter   

Renteinntekter                         75 000                          35 000  

Renteutgifter   

Avdrag på lån   

Mottatte avdrag på lån   

Netto finansinntekter/- utgifter                         75 000                          35 000  

   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger   

Ordinært resultat                     (586 541)                     (826 889) 

   

Interne finansieringstransaksjoner   

Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond   

Avsatt til bundne driftsfond   

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond                       736 541                       936 889  

Bruk av bundne driftsfond   

Overført til investeringsregnskapet                       150 000                       110 000  

Sum avsetninger                     (586 541)                     (826 889) 

   

Regnskapsmessig resultat                                   -                                     -    

 
 

BUDSJETT 2022 - INVESTERING   

  Budsjett 2022   Budsjett 2021  

Investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler   
Utlån   
Kjøp av aksjer og andeler                150 000             110 000  

Sum investeringer                150 000             110 000  

   
Finansiering   
Bruk av lån   
Salg av fast eiendom   
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer   
Kompensasjon for merverdiavgift   
Mottatte avdrag på utlån   
Salg av aksjer og andeler   
Bidrag fra årets driftsbudsjett                150 000             110 000  

Netto avsetninger   
Sum finansiering                150 000             110 000  
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4 ØKONOMIPLAN 2022-2025 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag, og at 
overføringsinntekter fra enkelte eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av driftsutgifter. 
Det er imidlertid en liten økning på kommuner hvor det historisk sett har vært noe urealistisk 
budsjettering på forvaltningsrevisjoner.  
 
Driftsresultat  Budsjett 2022   Plan 2023   Plan 2024   Plan 2025  

Overføring fra eierkommuner           19 910 000     19 780 000     19 720 000     19 720 000  

Andre inntekter              2 334 750       2 550 000       2 750 000       2 750 000  

Sum inntekter           22 244 750     22 330 000     22 470 000     22 470 000  

Lønn og sosiale utgifter           19 263 291     19 320 000     19 520 000     19 520 000  

Kjøp av varer og tjenester             3 113 000       2 850 000       2 750 000       2 750 000  

Andre driftsutgifter                 530 000           560 000           455 000           455 000  

Sum driftsutgifter           22 906 291     22 730 000     22 725 000     22 725 000  

Driftsresultat -              661 541  -       400 000  -       255 000  -       255 000  

Finansposter                   35 000             35 000             32 000             32 000  

Ordinært resultat -              626 541  -       365 000  -       223 000  -       223 000  

Interne finansieringstransaksjoner                626 541           365 000           223 000           223 000  

Regnskapsmessig resultat                            -                        -                        -                        -    
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Dokumentnr.: 17 
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Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/27 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2020 

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

orientering 
 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Marker kommune 2020, datert 14.09 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 20/22 den 17.09 2020, ”Overordnet revisjonstrategi for 2020 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  
Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Marker kommune og 
hvordan ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/22 i kontrollutvalget den 17.09 2020.   
Det ble i den redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og 
vesentlighetsvurdering samt spesifikke fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2020 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
 
Sekretariatet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar revisjonens oppsummering av 
utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, til orientering 
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1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2020 for Marker kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å vise 

hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Marker kommune og hvordan 

ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/22 i kontrollutvalget den 17.09.2020, hvor det ble 

redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering 

for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av 

de viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Marker kommunes regnskap ble avlagt den 22.02.2021 av rådmann og økonomisjef.  

Regnskapet er korrigert i etterkant med hensyn til enkelte poster som er avdekket gjennom 

årsoppgjøret. Nytt regnskap ble mottatt 15.04.2021. 

Rådmannens årsberetning er datert 30.03.2021, og mottatt 30.03.2021. Ny oppdatert 

årsberetning er mottatt 15.04.2021. 

Dokumentet «uttalelsen fra ledelsen» ble mottatt 13.04.2021. Erklæringen er gitt uten 

tilleggsopplysninger. Revisors beretning er avgitt 15.04.2021.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Marker kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Marker kommune per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet 

per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

Revisors beretning er avgitt med bemerkning om manglende økonomireglement og 

finansreglement under «Andre forhold». 

 

Revisjonen har hatt god kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  
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3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å kommentere 

nærmere: 

 

 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å blant annet påse at inngående fakturaer er gjenstand 

for arbeidsdeling ved attestasjon og anvisning. Videre har revisjonen kontrollert årets 

avskrivninger og aktiveringer sett opp mot investeringsregnskapet og de regler og standarder 

som gjelder i kommunalt regnskap. Dette innebærer blant annet korrekt valg av 

avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og korrekt regnskapsføring på prosjekter i 

investeringsregnskapet.  

 

Ved analyse ble det avdekket avvik mot budsjett knyttet til investeringer i anleggsmidler. 

Investeringsregnskapet for 2020 ble korrigert og avsluttet med udekket beløp og fikk derfor 

ingen konsekvens for revisors beretning. 

 

 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning. Det er utført test av at 

kommunens egenkontroll er foretatt på opptak av lån og om finansrapportering er foretatt i 

henhold til gjeldende regelverk. Videre er finansområdet grundig gjennomgått ved kontroll av 

aksjer og andeler, vurderinger, utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk av og avsetning til 

fond. Det er også foretatt kontroll av balansekonti. 

 

Det er påpekt at kommunen pr 31.12.2020 ikke har vedtatt et oppdatert økonomi- og 

finansreglement i henhold til den nye kommuneloven. Utenom dette har revisjonen ikke 

avdekket andre vesentlige feil eller mangler. 

 

 Innkjøp 

Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt 

analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller i forbindelse med attestasjon av mva-

kompensasjon. Utført test av kontroll på attestasjon/anvisning og kontrollsteget1. I tillegg er det 

foretatt kontroll av balansekontoer for leverandørgjeld.  

 

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

anvist og før utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av 

valgte styringsparameter i regnskapssystemet. 

31



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/5 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

innkjøpsområdet. 

 

 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på avstemming av bankkontoer. Alle bankkonti 

er avstemt mot ekstern dokumentasjon revisjonen har innhentet.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

likvidområdet. 

 

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet. Det er utført test av kontroll på utbetalinger av lønn. Det er også foretatt 

analytiske kontrollhandlinger. Kontroll av balanseposter for pensjon, feriepenger, sykepenger, 

arbeidsgiveravgift og skattetrekk er gjennomgått.  

 

Avvik som ble funnet i forbindelse med kontroll av balanseposter for pensjon ble korrigert. Det 

er ikke avdekket andre vesentlige feil på lønnsområdet. 

 

 Merverdiavgift 

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift(mva) og Lov om 

kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Det er utført test av 

kontroll på attestasjon/anvisning og kontrollsteget. Videre utføres det detaljkontroll på 

håndtering av mva ved utfakturering og analytisk kontroll på innrapportert ordinær mva for hele 

året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av mva-kompensasjon, har revisor 

kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og investeringsregnskapet. 

 

Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler som ikke er rettet ved kommunens 

håndtering av merverdiavgiftsområdet. 

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av rådmannens 

budsjettforslag, vedtatt budsjett, budsjettendringer, regnskapsavleggelse, økonomiske 

sammenhenger og pliktige regnskapsskjemaer. 

 

Det avlagte regnskapet er kontrollert for de formelle krav for pliktige skjemaer, noter, 

sammenhenger, frister og estimater. Avvik som ble funnet i forbindelse med denne kontrollen 

er korrigert. Det er ikke avdekket vesentlige feil på området. 
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 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. Overføringsutgifter består av sosiale utlån og utlån fra 

næringsfond m.m. 

 

Det er utført kontroll på eiendomsskatt samt foretatt analytiske kontrollhandlinger. Det er også 

foretatt kontroll av avstemminger på balansekontoer. Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll 

av skatteinntekter og rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

overføringsområdet. 

 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. 

 

Det er utført kontroll av to terminer i 2020 på kommunale avgifter/gebyrer. Vi har også foretatt 

analytiske kontrollhandlinger, og kontroll av balanse. I tillegg er det foretatt gjennomgang av 

vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet. Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt 

med hensyn på avslutning av regnskap på hver funksjon innenfor selvkost, saldering mot 

fonds og tilførsel av renter til fonds. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

inntekter.  

 

 Skatt 

Det er innført skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester knyttet til 

husholdningsavfall fra andre kommuner og næringsavfall. 

 

Kommunen kjøper tjenester av Indre Østfold Renovasjon IKS og utfører derfor ikke 

skattepliktige tjenester i egen regi. 

 

 Etterlevelsesrevisjon  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak 

på økonomiområdet.  

 

Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering der revisor konkluderte med at området 

Offentlige anskaffelser ble valgt til kontroll. 

 

Det er skrevet en uttalelse med konklusjon at kommunen i det alt vesentlige har etterlevd 

regelverk og bestemmelsene i de interne rutinene som gjelder bruk av anskaffelsesprotokoll.  
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 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt 

og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet formet som 

et prosjekt hvor kommunen dokumenterer utgifter og inntekter i prosjektet.  

 

Vi har levert til sammen 14 revisjonsuttalelser vedrørende tilskudd kommunen har 

rapporteringsplikt på som fordeler seg på 6 revisjonsuttalelser etter ISA 8002, og 8 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44003. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Mva- kompensasjon, 6 terminer 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmende 

 Tilskudd til ressurskrevende tjenester 

 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det er 

hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger. 

 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 14.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jostein Ek (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Pavel Makarov(sign.)  

revisor 
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/28 

 

Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon 

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

 
Fredrikstad, 16.09.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Marker kommune 2021, datert 15.09 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2021.  
Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonstrategi som 
beskriver revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi 
veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.  
 
Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir 
avdekket så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og 
rasjonelle revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre 
de nødvendige ressurser og en god oppgavefordeling. 
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er også å vise kontrollutvalget hvordan 
revisjonen vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor redegjør i dokumentet også for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2021.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

 
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 
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Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette har revisjonen fremlagt en overordnet revisjonstrategi for Marker kommunes 
årsregnskap for 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta overordnet revisjonstrategi for 2021 til 
orientering. 
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1 Formål 

Rammene for revisjon av kommuner er hjemlet i kommunelovens kapittel 24. Revisjonen skal 

planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk.  

 

Revisjonen skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret der revisor skal uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og 

forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er nødvendig å opplyse 

om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Videre skal revisjonen utføre forenklet etterlevelseskontroll, der regnskapsrevisor skal se etter om 

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal, i henhold til standard ISA 3001, utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 

revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte. I tillegg skal strategien gi veiledning for 

utarbeidelsen av revisjonsplanen.  

 

Planleggingen skal omfatte alle oppdrag, enheter og områder, og bidra til at risikoområder blir avdekket 

så tidlig som mulig og viet nødvendig oppmerksomhet slik at det utføres effektive og rasjonelle 

revisjonshandlinger i tilstrekkelig omfang. Videre skal planleggingen bidra til å sikre de nødvendige 

ressurser og en god oppgavefordeling. 

 

 

2 Kommunens virksomhet 

Kommunen er forvalter av fellesskapets verdier og driften er regelstyrt og sterkt regulert. Kommunen 

har plikt å følge kommuneloven med tilhørende forskrifter, bokføringsloven samt skatte- og 

avgiftslovgivning. I tillegg kommer særlover som eksempelvis lov om offentlige anskaffelser, 

offentlighetsloven, forvaltningsloven og personvernloven.  

 

Østre Viken kommunerevisjon2 har revidert kommunens regnskap over lang tid, og har opparbeidet 

seg god kunnskap om oppdraget.  

 

 

                                                      
1 Planlegging av revisjon av et regnskap 

2 Sammenslåing av selskapene Indre Østfold kommunerevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS fra januar 2020. 
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3 Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Organisasjonskart: 

 

 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet. Kommunen deltar i interkommunale selskaper, som 

utarbeider egne regnskaper som blir revidert særskilt. Dette er for tiden Indre Østfold Brann og Redning 

IKS, Østre Viken kommunerevisjon IKS og Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS. 

  

Andre interkommunale selskaper som kommunen tidligere var deltager i, ble ved etablering av ny Indre 

Østfold kommune (01.01.20) avviklet og overtatt av Indre Østfold kommune. Marker kommune har 

inngått vertskommuneavtaler med Indre Østfold vedrørende disse tjenestene.  

 

Ørje, som er sentrum i Marker kommune, er flott plassert ved Haldenvassdraget og tilhørende 

kanalområde. Kommunen har flere samarbeider vedrørende aktiviteter i disse områdene, blant annet 

Visit Indre Østfold og Regionalpark Haldenkanalen som regnskapsførers i Marker kommune. 

Kommunen er også medeier i Haldenvassdragets Kanalselskap AS. 

 

Andre samarbeider som Marker kommune har er vedørende innkjøp (Aremark og Skiptvet) og PPT 

(Rakkestad). 

 

Marker kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding jf. ny kommunelov § 26-1. Forespørsel er sendt. 
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4 Risikovurdering og vesentlighet 

Revisjonsstandard ISA 3153 inneholder krav for hvilke handlinger revisor skal utføre for å skaffe seg et 

grunnlag for å identifisere og anslå risikoer for vesentlig feil informasjon i regnskapet. 

 

 Kommunens økonomiske resultater 

Tabellen nedenfor viser utvikling i kommunens økonomi. Tall i minus betyr inntekt/overskudd. 

 

Brutto driftsresultat viser for budsjettåret 2021 et positivt beløp på kr 10 492 028. 

Marker kommune har de 3 siste årene hatt mindreforbruk. Kommunen har valgt å ikke bli med på 

kommunesammenslåinger, noe som kan by på økonomiske utfordringer i fremtiden. 

 

Sum investeringer i perioden viser i vedtatt opprinnelig budsjett kr 24,5 mill. Investeringsbudsjett er 

endret i kommunestyre-saker 21/002 og 21/031, og viser etter justeringer kr 80,1 mill. De største 

investeringene er ny barnehage, branntiltak, kloakkledningsnett og ENØK-tiltak. 

 

 Vurdering av kontrollmiljø og informasjonssystemet 

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 

følges. Dette fremkommer av kommunelovens kapittel 25. Rådmannen er ansvarlig for internkontrollen 

og skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst en gang i 

året.  

 

Marker kommune har implementert og bruker TQM som er et elektronisk kvalitetssystem for 

avviksrapportering og oppfølging av internkontrollen i kommunen. Forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2018 

for «Overordnet internkontroll» og oppfølgingskontroll viser at TQM benyttes i varierende grad. 

 

Rådmannen rapporterer hvert kvartal til kommunestyret. Det er månedlig økonomisk rapportering til 

formannskapet. Kommunen har et nytt økonomireglement, som er vedtatt i 2021. Det er i tråd med 

dagens organisering.  

 

                                                      
3 Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. 

Tekst Regnskap            

2018

Regnskap             

2019

Regnskap         

2020

Budsjett         

2021

Driftsinntekter -308 097 469 -310 938 788 -324 452 557 -301 467 895

Driftsutgifter 298 629 889 297 372 258 307 872 260 290 975 867

Brutto driftsresultat -9 467 580 -13 566 530 -16 580 297 -10 492 028

Finanstransaksjoner 9 459 006 9 674 973 11 264 817 15 327 242

Netto driftsresultat -9 318 760 -14 204 169 -15 772 048 -6 011 707

Mer-/Mindreforbruk -2 771 548 -6 609 536 0 0

Sum investeringer 26 577 897 41 239 929 91 567 944 24 500 000

Netto egenkapital (UB 

ekskl kapitalkonto)

59 108 880 79 913 553 82 816 273 budsjetteres 

ikke

Langsiktig gjeld 590 144 267 665 129 125 674 408 521 budsjetteres 

ikke

hvorav pensj.forpl. utgjør 367 299 442 382 437 843 373 971 614 budsjetteres 

ikke
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Kommunen har et stort spekter med elektroniske informasjonssystemer og har en egen IT-avdeling. 

Det brukes i hovedsak kjente og godt innarbeidede systemer på økonomisiden og det ligger en 

etablert driftsorganisasjon bak IT-systemene. IKT drift og serverpark er satt ut til eksterne og Aspit AS 

har flyttet alle tjenestene og servere til datahall i Rjukan. De har også ansvaret for support. 

 

 Vesentlighet 

Regnskapsrevisjonen har som utgangspunkt å forhindre at regnskapet inneholder vesentlige feil. Før 

gjennomføringen av revisjonen må vi derfor gjøre oss opp en mening om hva som er en vesentlig feil. 

Vesentlighetsgrensen (ISA 320/ISA 450) vi kommer fram til er blant de faktorer som bestemmer 

omfanget av revisjonen. Foreligger det feil i regnskapet som har resultateffekt, skal disse vurderes opp 

mot en slik vesentlighetsgrense. Deretter må det vurderes om regnskapet kan godkjennes. 

 

«En feil er vesentlig dersom brukerne av regnskapet hadde tatt en annen beslutning dersom feilen 

ikke hadde vært der» (DnR)4. 

 

Vesentlighetsgrensen fastsettes med utgangspunkt i ett eller flere referanseverdier i regnskapet som 

antas å ha betydning for brukerne av regnskapet. I denne forbindelse benytter revisjonen også et 

profesjonelt skjønn i hvert enkelt tilfelle.  

 

En generell tommelfingerregel er at på oppdrag med lav toleransegrense for feil, settes en lav 

vesentlighetsgrense, noe som igjen tilsier at mer revisjonsarbeid må gjøres for at regnskapet kan 

godkjennes. Motsatt, oppdrag der en høyere toleransegrense kan aksepteres, tilsier at omfanget av 

revisjonsarbeidet kan reduseres. 

 

Vesentlighetsgrense er beregnet på grunnlag av avlagt regnskap 2020 og budsjett 2021. 

 

 Angrepsvinkel 

Revisjonen er avhengig av at kommunen selv har en tilfredsstillende intern kontroll for både inntekter 

og utgifter, eiendeler og gjeld for å kunne avgi en kvalifisert uttalelse om regnskapet. Rutiner 

kartlegges på hvert område og kontrollene i rutinene skal testes i en treårsperiode. Test av kontroller 

utføres i henhold til en rotasjonsplan. Vi bruker også revisjonsbevis som er innhentet ved tidligere test 

av kontroller gjennom såkalt rullering5.  

 

I tillegg vil revisor utføre substanskontroller som for eksempel analyser, bilagskontroll og kontroll av 

finanstransaksjoner. Detaljkontroller gjennomføres gjennom året og ved årsoppgjøret. 

Avstemmingskontroller foretas i årsoppgjøret på samtlige områder. 

 

Revisjonen har tilgang til kommunens digitale regnskap og øvrig dokumentasjon.  

 

 

 

 

                                                      
4 Den norske Revisorforening 

5 Rullering/rotasjon innebærer å undersøke hvorvidt tidligere etablerte kontroller fortsatt gjelder. Dersom de ikke er endret,  

   tester revisjonen i stedet andre kontroller som ikke er testet. 
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 Områdevurdering 

Lønn 

Lønn utgjør ca 60 % (inkl. sosiale utg.) av kommunens utgifter og omfatter en stor mengde 

transaksjoner. Det er et meget komplisert område med bl.a. bokføring av pensjonsutgifter. Kommunen 

har ett veletablert lønnssystem (Visma HRM) som sikrer riktig utbetaling og innberetning.   

 

Innkjøp 

Kommunens regnskap inneholder mange transaksjoner som gjelder innkjøp av varer og tjenester. 

Elektronisk fakturahåndtering (skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling i forhold til godkjenning 

(tilhørighet), fullstendighet, periodisering og riktig beløp. Området omfattes også av tilskudd til private 

barnehager.  

 

Tidligere kontroller viser at kommunen har etablert internkontroll ved dobbel signatur samt en 

overordnet kontroll av bilag før overføring til regnskapet effektueres («kontrollsteget»). Løpende 

stikkprøvekontroller foretas jevnlig ved bilagskontroll vedrørende godkjenning av momskompensasjon.  

 

Driftsmidler 

Anskaffelser ved investeringer skal håndteres ifølge samme bestemmelser som øvrige innkjøp (se 

ovenfor) samt lov om offentlige anskaffelser. Regnskapsføring i investeringsregnskapet avgrenses 

mot driftsregnskapet etter særskilte bestemmelser6.  

 

I økonomireglement er det beskrevet at det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer og 

sluttregnskap for investeringsprosjekter over kr 10 mill. Sluttregnskap skal behandles i 

kommunestyret.  

 

Finans 

Kommunen har et vedtatt finansreglement (del av økonomireglement i 2021). Låneopptak er styrt av 

arbeidsdeling, budsjettvedtak og gjeldende finansreglement. Det rapporteres til politisk nivå sammen 

med kvartalsrapportering. Startlånordningen (utlån) håndteres av Lindorff og avstemmes månedlig av 

kommunen. Oppfølging av manglende tilbakebetalinger foretas av kommunen. 

 

Overføringer 

Kommunens hovedinntekt kommer fra skatt og rammetilskudd, men dette er forutsigbare inntekter og 

kan følges opp ved analyse. Eiendomsskatt er en overføringsinntekt som utfaktureres sammen med 

kommunale gebyrer. En stor del av overføringsutgiftene er økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån).  

Revisjonens kontroller på området viser gode rutiner og riktig regnskapsføring. 

 

Salg 

Det aller meste av salgsinntektene håndteres gjennom fakturasystemet, og det er viktig at kommunen 

har en etablert internkontroll som bekrefter fullstendighet i inntektene. I tillegg finnes et antall mindre 

kontantsalgskasser i kommunen. Omsetningen derfra er ubetydelig i et vesentlighets-perspektiv, men 

må vurderes i et mislighetsperspektiv.  

 

Salgsområdet omfatter også selvkost. Kommunen håndterer dette ved å kjøpe tjenester fra Envidan 

AS (Momentum), og tidligere kontroller viser god internkontroll på regnskapsføring og ved 

årsavslutning. 

 

                                                      
6 Standard KRS nr 4 fastsatt av forening for god kommunal regnskapsskikk. 

43



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/8 

Likvid 

Området er regulert av formelle disposisjonsmyndigheter i gjeldende bankavtale og håndteringen 

preges av arbeidsdeling. Remittering av leverandørfakturaer utføres av kommunen flere ganger i uken 

og håndteres med systemstyrt arbeidsdeling. Tidligere kontroller viser at kommunens internkontroll 

fungerer i praksis.  

 

Merverdiavgift 

Området inkluderer både ordinær merverdiavgift ved kommunens salg og innkjøp av varer og 

tjenester i henhold til merverdiavgiftsloven, samt kommunens kompensasjon av inngående 

merverdiavgift i henhold til egen lov og forskrift. Lov- og forskriftsverk rundt dette er komplekst men 

våre fakturakontroller har vist at kommunen gjør få feil.  

 

Det foreligger allikevel en risiko for vesentlige feil ved spesielle temaer som utleie til andre, 

bruksendringer og utbyggingsavtaler. Kommunen har etablert en internkontroll i form av en sjekkliste 

der det signeres for gjennomgang av fokustemaer ved hver termin for innlevering av 

kompensasjonskrav. Sjekklisten omfatter også skillet mellom ordinær mva. og mva-kompensasjon. 

 

Kommunen har en oversikt, med pliktig dokumentasjon, over tilrettelagte boliger der de krever 

kompensasjon for utgiftsført mva. Videre gjennomgår kommunen jevnlig bygg for eventuelle endringer 

som krever behov for justering.  

 

Områdeovergripende 

Kommunens rapportering til politisk miljø, budsjett, budsjettendringer, sentral håndtering av IKT samt 

selve regnskapsavslutningen er noe av det som revisjonen kontrollerer under områdeovergripende.  

Tidligere tester viser at kommunen har etablert fungerende internkontroll på avviksrapportering, 

budsjettendringer og tilgangskontroller innenfor IKT. Regnskapsavslutningen preges av spesielle 

føringer med vesentlige beløp, men erfaringen viser at det er få feil og påpekte feil korrigeres.  

 

Skatt 

Kommuner har skatteplikt knyttet til kommunens avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked 

(for andre kommuner og/eller næringsavfall). Dette medfører at tjenesten må regnskapsmessig skilles 

ut og rapporteres på særskilt. 

 

Kommunen kjøper tjenester av Indre Østfold Renovasjon IKS og håndterer derfor ikke næringsavfall 

selv.  

 

 

 

5 Fokusområder 

Følgende områder vil være i fokus: 

 

 Utbetaling av lønn 

 Fullstendighet av salgsinntekter 

 Budsjettoppfølging 

 Merverdiavgift 

 Selvkost 

 Rapportering i henhold til økonomi- og finansreglement 

 

44



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 

 

/9 

6 Gjennomføring og ressurser 

Revisjonsperioden strekker seg fra mai til april året etterpå. Nedenstående tabell viser fasene i 

revisjonsprosessen.  

 

 

Regnskapsrevisjon 2021 

    mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar apr 

1. Planlegging                         

2. Kartlegging, testing av kontroller                         

3. Substanshandlinger                         

4. Årsoppgjørsrevisjon                         

5. Attestasjoner                         

 

 

Revisjonsteamet består av: 

 Jostein Ek, oppdragsansvarlig revisor 

 Pavel Makarov, kontaktperson/kommuneansvarlig 

 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 15.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jostein Ek (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 

Pavel Makarov (sign.) 

revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 42 
Løpenr.: 173851/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/29 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 04.08.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.06.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 15.06.2021, sak 21/041 Regnskap og 

årsrapport for 2020 
3. Saksframlegg kommunestyrets møte 07.09.2021, sak 21/057 – Overordnet 

internkontroll – redegjørelse 
4. Vedtak kommunestyrets møte 07.09.2021, sak 21/057 – Overordnet internkontroll - 

redegjørelse 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.06.2021 ligger vedlagt til orientering 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 15.06.2021 «Regnskap og årsrapport for 2020». 
Vedtak enstemmig som innstilt. Til orientering. 
 
Vedlegg 3 og 4: Kommunestyret behandlet den 07.09.2021 «Overordnet internkontroll – 
redegjørelse». Til orientering. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 17.06.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl.  
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.:  21/15-21/22   

 
Frammøteliste 
Medlemmer:  Møtt:  
Roy Løvstad, leder  X 
Rosália Bjerkedal, nestleder  X 
Heidi Johnsen  X 
Martin Muskaug  X 
June Elisabeth Authen  X 
Varamedlemmer (innkalt):  
  
  
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita 
Marie Rovedal  
 
Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek og forvaltningsrevisor Casper Støten   
 
Møtende fra administrasjonen: Ingen  
 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Roy Løvstad, leder  Rosália Bjerkedal 

   
 

Merknader 
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Saksliste 
 
   

PS 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/16 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/17 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalalese  

PS 21/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring" 
 

 

PS 21/19 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

PS 21/20 Møteplan 2. halvår 2021  

PS 21/21 Referater og meldinger  

PS 21/22 Eventuelt  
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PS 21/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilling. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 
 

PS 21/16 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder, velges….. 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder foreslo nestleder, som ble enstemmig valgt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 
 

Til å signere protokollen sammen med leder, velges Rosália Bjerkedal 
 
 
 

PS 21/17 Etterlevelseskontroll - Revisors uttalalese 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering. 
 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
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Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
orientering. 
 

 
 
 

PS 21/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "Spesialundervisning og 
tilpasset opplæring" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

a. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 
å sikre at opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 

b. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir 
prioritert i arbeidet med tilpasset opplæring. 

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

å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning 
overholdes. 

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

f. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra 
målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 17.06.2021: 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Spesialundervisning og tilpasset 
opplæring» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger (a-f) 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjonen: 

g. sørge for at det etableres rutiner og prosedyrer i den grad det er nødvendig, for 
å sikre at opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring overholdes. 

h. sikre at elever med stort læringspotensial på lik linje med andre elever blir 
prioritert i arbeidet med tilpasset opplæring. 

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

å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning 
overholdes. 

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

l. sikre at det utarbeides årsrapport som vurderer utviklingen til eleven ut fra 
målene som er satt i den individuelle opplæringsplanen for samtlige elever med 
spesialundervisning, og at dette dokumenteres fortløpende. 

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

 
 
 

PS 21/19 Workshop i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken. 
 
Kontrollutvalget drøftet saken og kom fram til følgende områder som kan være aktuelle for 
forvaltningsrevisjon: 

- krise og beredskapsplaner  
- håndtering av koronaepidemien 
- oppfølging av politiske vedtak 
- saksbehandling  
- IT-sikkerhet  
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Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 

Kontrollutvalget kom med innspill som legges inn i risiko- og vesentlighetsvurderingen som 
ligger til grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2023 

 
 
 
PS 21/20 Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 30. september kl.09.00 

 25. november kl.09.00 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 
 

Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 
2021: 

 30. september kl.09.00 

 25. november kl.09.00 
 
 
 
 

PS 21/21 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
  
  

 

Kontrollutvalget Markers behandling 17.06.2021: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 17.06.2021: 
 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
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PS 21/22 Eventuelt 
Leder har vært i kontakt med rådmann vedr. oppfølging av et vedtak i forbindelse med en 
oppfølgingsrevisjonsrapport om «Overordnet internkontroll» rådmann har informert leder om at 
dette vil bli gjort på første kommunestyremøte etter ferien. 
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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.: 21/416 - 2 / HANHAT 
Arkiv: FE-210 
Deres ref.:  

 Dato: 17.06.2021 

 

Melding om vedtak 
 
Morten Aalborg 
 
 
Regnskap og årsrapport for 2020 
 
Kommunestyret- 21/041, har i møte 15.06.2021 fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner Marker kommunes regnskap og årsrapport for 2020. 
2. Merforbruk investering på kr 5 898 072,13 foreslås dekket inn med bruk av ubrukte 

lånemidler, 09100 9000 870. 

 
 
Med hilsen 
 
Hanne Beate Vigen Hattestad 
Utvalgssekr.  
 
 

 
Vedlegg 
Årsrapport 2020 Marker kommune - under arbeid 1381329 17.06.2021 
Regnskap med noter 2020 1381328 17.06.2021 
 

Mottakere    
Ann - Mari Nylund    
Bjørg Olsson    
Else Marit Svendsen    
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS Industriveien 

6 
1890 RAKKESTAD 

Mona Søbyskogen    
Morten Aalborg    
Statsforvalteren i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Tove Skubberud Wang    
 
 
  

Kopi til 
Anne-Kari Grimsrud    
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210 
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato: 26.05.2021 

 Saksmappe: 21/416 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
21/039 Formannskapet 03.06.2021 
21/035 Oppvekst og omsorg 14.06.2021 
21/041 Kommunestyret 15.06.2021 

 
 

Regnskap og årsrapport for 2020 
 
Kommunestyret 15.06.2021: 
 
KS- 21/041 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner Marker kommunes regnskap og årsrapport for 2020. 
2. Merforbruk investering på kr 5 898 072,13 foreslås dekket inn med bruk av ubrukte 

lånemidler, 09100 9000 870. 

 
Behandling: 
Formannskapet og Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Oppvekst og omsorg 14.06.2021: 
 
OO- 21/035 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner Marker kommunes regnskap og årsrapport for 2020. 
2. Mindreforbruk investering på kr 5 898 072,13 foreslås dekket inn med bruk av 

ubrukte lånemidler, 09100 9000 870. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet 03.06.2021: 
 
FS- 21/039 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret godkjenner Marker kommunes regnskap og årsrapport for 2020. 
2. Merforbruk investering på kr 5 898 072,13 foreslås dekket inn med bruk av ubrukte 

lånemidler, 09100 9000 870. 

 
Behandling: 
Endring i vedtak – mindreforbruk skal være merforbruk 
 
Enstemmig som innstilling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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1. Kommunestyret godkjenner Marker kommunes regnskap og årsrapport for 2020. 
2. Mindreforbruk investering på kr 5 898 072,13 foreslås dekket inn med bruk av 

ubrukte lånemidler, 09100 9000 870. 

 
Saken gjelder: 
Regnskapsresultatet for Marker kommune pr 31.12.2020 og årsrapport for Marker kommune 
med tilhørende årsrapporter fra virksomhetene også pr 31.12.20. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
I tråd med kommunelovens §§ 14-2 og 14-3 skal kommunestyret selv vedta årsregnskapet og 
årsrapport innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet skal behandles samtidig 
med tilhørende årsrapport. Formannskapet skal innstille til vedtak om årsregnskap og 
årsrapport. 
 
Årsregnskapet og årsrapporten for 2020 ble oversendt til Østre Viken kommunerevisjon IKS i 
henhold til gjeldende frister. Regnskapet ble oversendt 22. februar 2021 og årsrapporten ble 
oversendt 31. mars 2021. 
 
Revisjonen avla revisjonsberetningen 15. april 2021 og kontrollutvalget behandlet 
årsregnskapet og årsrapporten for 2020 den 06.05.2021. 
 
Kommunens årsregnskap og årsrapport for 2020 utgjør rådmannens tilbakemelding til de 
folkevalgte om ressursbruk og resultater for 2020. Årsrapporten skal redegjøre for forhold som 
er viktig for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen og om den økonomiske 
handlingsevne ivaretas over tid. Virksomhetenes måloppnåelse og andre ikke-økonomiske 
forhold som er av betydning for kommunen eller innbyggerne. 
 
Årsregnskapet består av balanseoppstilling pr 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift 
og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og 
årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 15 772 048,09 og en netto styrking av 
disposisjonsfondet på kr 18 982 441,26. Det samlede disposisjonsfondet til Marker kommune er 
på 20,6 prosent av brutto driftsinntekter og utgjør kr 66 689 334 pr 31.12.2020. 
Det er satt av kr 75 761,95 fra overskudd Bruktbutikk til disposisjonsfond Overskudd 
Bruktbutikk, og kr 78 000 til overskudd ikke vestlige innvandrere. Resterende er avsatt til 
generelt disposisjonsfond. 
 
Marker kommune står overfor store investeringer i årene som kommer og det er ønsker om å 
realisere flere større investeringsprosjekter. For å unngå at disse investeringene griper for mye 
inn i framtidig drift, med store rente- og avdragsbelastninger kan en større 
egenkapitalfinansiering på investeringsprosjekter være et gunstig alternativ. En annen mulighet 
er nedbetaling av gjeld. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
Regnskapsåret 2020 ble et spesielt år og stort sett preget av korona. Epidemien har gjort at vi 
har måttet endre på mye, både for å håndtere epidemien og for å tilpasse oss alle 
ringvirkningene. Dette har også påvirket videreutvikling og drift av kommunene. 
 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
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Det reviderte regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 15 772 049,09 som tilsvarer 4,9 
prosent av brutto driftsinntekter. Det er et svært solid netto driftsresultat etter et krevende år.  
 
Årsaken til det gode resultatet skyldes flere forhold, men lavt sykefravær, positiv 
pensjonsavregning, høyere skatteinntekter enn budsjettert, ikke budsjettert utbytte, lavere 
aktivitet generelt i flere av virksomhetene er noen av forklaringene på det gode resultatet.  
 
Utgifter til korona utgjør kr 13 858 997 for 2020. Av dette er kr 6 027 882 dekket i økte 
overføringer gjennom økt rammetilskudd og økte skjønnsmidler. Resterende, kr 7 831 115, er 
dekket av egne midler.  
 
Investeringsregnskapet er gjort opp med et merforbruk på kr 5 898 072,13 som må dekkes inn i 
inneværende år. Dette foreslås dekket ved bruk av ubrukte lånemidler. 
 
Balanseregnskapet viser at kommunen har god likviditet med kr 123 864 117 innestående på 
bankkonto.  
Langsiktig gjeld har fra 2014 til 2020 økt med kr 124 285 334.  
 
Kommunelovens § 14-1 regulerer kommunens ansvar for grunnleggende krav til 
økonomiforvaltning. Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske 
handlingsevnen blir ivaretatt over tid. Marker kommune har følgende måltall i budsjett 2020: 
 
Disposisjonsfond minimum 10 % av brutto driftsinntekter, her er tallet pr 31.12.20 20,6 
prosent. 
Netto driftsresultat budsjett 2020 1,85 %, her er tallet 4,9 % pr 31.12.20. 
Gjeldsgrad er satt til 80 %, men her er tallet 90 %. 
 
Revisjonsberetningen konkluderer med at årsregnskapet etter revisjonens mening er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende framstilling av den 
finansielle stillingen til kommunekassen pr 31.12.2020, og resultatet for regnskapsåret som ble 
avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. 
 
Revisjonen trakk frem 1 merknad til revisjonens arbeid: 

· Gammelt økonomi- og finansreglement. 

 
Pr 31.12.20 hadde ikke Marker kommune vedtatt nytt økonomi- og finansreglement. Dette er nå 
rettet opp i og nytt økonomi- og finansreglement ble vedtatt i kommunestyret den 11.05.21. 
 
Det vises ellers til regnskapet og årsrapporten som følger saken vedlagt. 

 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
Det vises til budsjett og økonomiplan 2020—2023 og budsjettjustering fremlagt ved 
kvartalsrapporter gjennom året. 
 
 

 
Vedlegg: 
27.05.2021 Regnskap med noter 2020 1381328 
27.05.2021 Årsrapport 2020 Marker kommune - under arbeid 1381329 
27.05.2021 Signert revisjonsberetning 2020 1381330 
27.05.2021 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning for 2020 
1381331 

 
 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/057 Kommunestyret 07.09.2021 

 
 

Overordnet internkontroll - redegjørelse 

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

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

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

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

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

 
 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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21/057: Overordnet internkontroll - redegjørelse 

Kommunestyret 07.09.2021:  

Behandling: 

Forslag fra Marker Ap: Administrasjonen fremlegger en tidsplan med frister for når alle 

virksomheter skal ha tatt TQM i bruk, inklusive alle risikoanalyser og annen relevant 

dokumentasjon. 

Administrasjonen fremlegger en plan med konkrete tiltak for å imøtekomme de hindringer for 

forankring som administrasjonen påpeker i sitt tilsvar. 

Administrasjonen legger frem disse planene for kommunestyret, i løpet av høsten 2021 

Kommunestyret ber deretter om en sak før sommeren 2022, der implementering og 

gjennomføring av nevnte planer dokumenteres. 

Enstemmig som forslag fra Marker Ap 

 

KS- 21/057 Vedtak: 

Administrasjonen fremlegger en tidsplan med frister for når alle virksomheter skal ha tatt 

TQM i bruk, inklusive alle risikoanalyser og annen relevant dokumentasjon. 

Administrasjonen fremlegger en plan med konkrete tiltak for å imøtekomme de hindringer for 

forankring som administrasjonen påpeker i sitt tilsvar. 

Administrasjonen legger frem disse planene for kommunestyret, i løpet av høsten 2021 

Kommunestyret ber deretter om en sak før sommeren 2022, der implementering og 

gjennomføring av nevnte planer dokumenteres. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
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Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 30.09.2021 21/30 

 

Eventuelt 
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