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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 3394/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Fredrikstad, 06.01.2021 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 3399/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges ........... 
 
Fredrikstad, 06.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere 
 

Vurdering 
Ingen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/103 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 7063/2021 
Klassering: 3002-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/3 

 

Rapport - Eierskapskontroll MOVAR IKS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger. 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, 
og ber kommunens administrasjon og eierforumet følge opp i anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
 

 ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding 
 klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR 

Næring AS 
 

2. Kommunestyret ber kommunens representant i selskapets om å følge opp 
anbefalingen som vedrører selskapet: 
 påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende 

selskapsavtale. 
 vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs 

roller i begge selskapene (MOVAR IKS og MOVAR Næring AS) 
 
Fredrikstad, 11.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll MOVAR IKS, datert 11.11 2020. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 19/64, den 3. desember 2019 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 Kommunestyresak 33/20, den 19. mars 2020 - Plan for eierskapskontroll 2020-2023. 
 KU møte 08.06 2020, sak 20/26 – Prosjektplan - Eierskapskontroll MOVAR IKS 
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Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sin plan for eierskapskontroll 2020-2023 i møte den 3. desember 
2019. Kommunestyret vedtok planen mars 2020 og med bakgrunn i denne ble en 
prosjektplan eierskapskontroll MOVAR IKS behandlet i kontrollutvalget 8. juni 2020. 
Revisjonen har oversendt endelig rapport om eierskapskontrollen til sekretariatet den 20. 
november 2020.  
 
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med utgangspunkt i følgende 
problemstilling:  
 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?» 
 
 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.2)  
 Kommunens eiermelding – prinsipper for eierskap 
 Selskapsavtale 
 Eierorganet – representasjon og beslutninger 
 Eiermøter og rapportering 
 Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 
 Selskaps som opererer i et marked 
 Habilitet 
 Etisk regelverk og samfunnsansvar 
 
Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapitel 
6. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker 
i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.  
 
Kommunen og selskapet har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. 
Selskapet har avgitt høringsuttalelse som er innarbeidet i kapitel 5 (se også vedlegg 7) i 
rapporten. Revisjonen har vurdert og konkludert i henhold til problemstilling og 
vurderingskriterier som fremgår i rapportens kapitel 4.3 og kapitel 4.4 som gjengis under i 
sin helhet: 
 

 
Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap 
«Kravet om eierskapsmelding er fastsatt i ny kommunelov. Videre gir KS anbefalinger som 
er noe mer omfattende. Revisjonen finner det tilfredsstillende at Moss kommunestyre har 
vedtatt eierskapsmelding i oktober 2020, i tråd med ny kommunelov. Vi finner det også 
positivt at folkevalgtopplæring og kommunens egenevaluering av sine eierskap er satt på 
dagsorden. Revisjonen kan ikke se at Moss kommunes eierskapsmelding sin omtale av 
MOVAR IKS inneholder en klart uttrykt eierstrategi». 
 
Selskapsavtale 
«Revisjonen finner at selskapsavtalen er utformet i henhold til innholdskravene i IKS-lovens 
§ 4 og er oppdatert for kommunesammenslåing mellom Moss og Rygge fra 01.01.2020. I 
tillegg foreligger eieravtale og instruks for valgkomiteens arbeid som vedlegg til 
selskapsavtalen. Etter revisjonens oppfatning legger selskapsavtalen og vedleggene klare 
rammer for selskapets virksomhet, ansvar og myndighet. Disse dokumentene er tilgjengelig 
for allmennheten på selskapets internettsider. Revisjonen mener at selskapet praktiserer 
offentlighet på en god måte.»  
 
Eierorganet – representasjon og beslutninger 
«Revisjonens gjennomgang viser at det er gjennomført representantskapsmøter i tråd med  
bestemmelser i IKS-loven. Samtlige eierkommuner er ivaretatt gjennom selskapsavtalens 
bestemmelser om representasjon for den enkelte kommune.» 
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Eier-/kontaktmøter og rapportering 
«Kommunen og selskapet gjennomfører enkelte eiermøter, i tillegg til representantskapets 
formelle møter. Revisjonen finner det positivt at referat fra eiermøter er lagt frem som 
orienteringssak i formannskapet.» 
 
Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 
«Valg av styre er regulert i selskapsavtalen. KS har flere anbefalinger som omhandler styret 
og styrets sammensetning. Fakta viser at styret er valgt av valgkomiteen etter de kriterier 
som er nedfelt i komiteens instruks. 
 
KS anbefaler også at eier sikrer kompetansen til styret både i forbindelse med prosessen 
knyttet til valg av medlemmer og ved at valgte medlemmer får nødvendig opplæring. Ut ifra 
det som fremkommer av instruksen til valgkomiteen og redegjørelsen selskapet selv har gitt i 
forbindelse med revisjonens kontroll, er det vår oppfatning at opplæring av styremedlemmer 
ikke er gjennomført. Selskapet mener selv at det blir tilrettelagt for denne type opplæring ved 
behov. Da selskapets styremedlemmer allerede har erfaring fra tilsvarende verv, har dette 
ikke vært nødvendig. 
 
Revisjonen finner at styrets egne tiltak med etablerte instrukser og jevnlig evaluering bidrar 
til å sikre utvikling av kompetansen til styret. Vi vil påpeke at styreinstruksen ikke samsvarer 
med ny revidert selskapsavtale fra høsten 2019. Dette gjelder antallet styremedlemmer og 
varamedlemmer som representantskapet oppnevner og henvisninger til selskapsavtalen. 
Instruksen bør revideres og oppdateres.» 
 
Selskaper som opererer i et marked 
«KS anbefaler at det bør være et skille mellom konkurranseutsatt næringsdel av 
virksomheten og kommunal tjenesteyting. Selskapet har skilt ut næringsrenovasjon i eget 
datterselskap. Dette er i tråd med KS sine anbefalinger.» 
 
Habilitet 
«Eier bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i 
kommunale organer. Hverken ordfører eller rådmann er valgt inn i selskapets styre. 
Revisjonen finner dette tilfredsstillende for å ivareta habilitet som blant annet Transparency 
International Norge anbefaler. 
 
Fakta viser at administrerende direktør i MOVAR IKS også er både styreleder og daglig 
leder i MOVAR Næring AS. I tillegg er styret i IKS’et også generalforsamling i AS’et. 
Selskapet har vurdert administrerende direktørs habilitet og anser det ikke som en 
utfordring. KS anbefaler at organisering av konkurranseutsatt virksomhet så langt mulig bør 
være ledelsesmessig og personellmessig atskilt fra kommunal tjenesteyting. Revisjonen er 
av den oppfatning at dette er en uheldig rolleblanding.» 
 
Etisk regelverk og samfunnsansvar 
«MOVAR har etablert etiske retningslinjer for virksomheten og det foreligger beskrivelser i 
disse retningslinjene for hvordan selskapet skal ivareta sitt samfunnsansvar. Revisjonen 
finner det positivt at det er utarbeidet etiske retningslinjer, men det er uklart hvorvidt 
retningslinjene gjelder hele konsernet eller kun IKS’ et.» 
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Basert på disse vurderingene er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver 
sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen 
anbefaler at kommunen bør: 
- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding 
- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale 
- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge 

selskapene 
- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS 

Vurdering 
På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger som er gitt, anbefaler sekretariatet 
at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken. 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 
Videre anbefales det at rapporten oversendes kommunestyret av følgende forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret tar rapport – «Eierskapskontroll MOVAR IKS» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp i anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
kommunen: 

 

 ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding 
 klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS 

 

Kommunestyret bør be kommunens representant i selskapets om å følge opp anbefalingen 
som vedrører selskapet: 

 påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale 
 vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i 

begge selskapene 
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MOSS KOMMUNE 

ROLVSØY, 11. NOVEMBER 2020 

RAPPORT FRA EIERSKAPSKONTROLL  

Eierskapskontroll 
MOVAR IKS 
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1 Forord og mandat 
I henhold til kommuneloven § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrol-

lere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kom-

munestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-

styret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Pla-

nen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt å finne 

ut hvor det er størst behov for slik kontroll. 

 

Kontrollen er gjennomført på bakgrunn av plan for eierskapskontroll vedtatt i kontrollutvalgets sak PS 

19/64 den 03.12.2019. 

 

Kontrollen er gjennomført etter vedtatt plan for kontrollen, jf. kontrollutvalgets behandling i ovennevnte 

sak. 

 

Kvalitetssikring er foretatt gjennom oversendelse av utkast til rapport, som er sendt til uttalelse både til 

selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon, i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revi-

sjon § 14. 

 

Kontrollen er gjennomført i tidsrommet september til oktober 2020 av regnskapsrevisor Jostein Ek. Re-

visorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte virksomheten. 

 

Revisjonen vil takke kontaktpersoner og andre som har deltatt i prosjektet, for godt samarbeid i  

forbindelse med arbeidet. 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 11. november 2020 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Betker 

oppdragsansvarlig revisor 

Jostein Ek 

regnskapsrevisor 
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2 Sammendrag 
Moss kommune eier flere selskaper. Kommunens interesser i selskapene utøves gjennom eierstyring, 

blant annet gjennom styringsdokumenter, i generalforsamling eller representantskap, og i styret.     

Kommunen har ikke direkte styringsmulighet over selskapene, slik de har overfor den kommunale      

forvaltningen for øvrig. Samtidig forvalter selskapene store verdier på vegne av sine eiere. Hensikten 

med selskapsorganiseringen kan nettopp være å nedtone en løpende politisk styring for å gi en         

profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller formålsbestemte hensyn på en bedre 

måte. Eierstyringen innebærer at kommunen som eier må sikre klarhet i roller, hvem som skal delta i 

styrer, profesjonalitet i selskapsledelsen, mulighet til kontroll og oppfølging av at driften er i samsvar 

med kommunens mål og interesser.  

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS har gjennomført en eierskapskontroll av Moss kommunes eierskap i 

MOVAR IKS. Kontrollen er gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstilling:  

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eier-

styring? 

 

Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, 

forskrifter og kommunale vedtak. Vi har også lagt til grunn anbefalinger fra KS1. Vi har gjennomført    

kontrollen ved å innhente dokumentasjon fra det interkommunale selskapet, både administrativt og fra 

styret. I tillegg har vi hentet inn opplysninger fra kommunen og gjennomgått politiske saksprotokoller. 

Representantene fra kommunen og selskapet har også fått anledning til å avgi en høringsuttalelse til 

rapporten. 

 

Revisjonens vurderinger fremkommer i rapportens kapittel 4.3. 

Basert på disse vurderingene er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eier-

skap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen anbefaler at  

kommunen bør: 

 

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding 

- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale 

- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge 

selskapene 

- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS 

  

                                                      
1 KS = Kommunenes sentralforbund 
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3 Gjennomføring av kontrollen 

 Problemstilling og avgrensning 

Kontrollen er gjennomført med følgende problemstilling:  

 

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god     

eierstyring? 

 

Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, 

forskrifter og kommunale vedtak. Vurderinger av det interkommunale selskapets drift vil kreve en       

forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak 

for å sikre selskapets drift, er imidlertid en del av eierskapskontrollen. Resultatet av eierskapskontrollen 

kan være avgjørende for om det skal iverksettes forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av forvalt-

ningsrevisjonen må dette underlegges de eksisterende bestemmelser om gjennomføring av forvalt-

ningsrevisjon (RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon). Ved iverksettelse av forvaltningsrevisjon i 

selskaper skal dette innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for aktuell planperiode.   

 

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen har vi tatt utgangspunkt i føringer i Plan for eierskapskontroll 

2020-2023, Veileder i selskapskontroll fra NKRF2, samt den nye RSK 002 Standard for eierskapskon-

troll. 

 Vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som blir brukt til å vurdere ulike     

sider av kommunens virksomhet og tjenester. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av 

følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på 

området og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Oversikt over kilder til vurderingskriterier fremgår av kapittel 6.  

 Metoder  

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

omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Det er ikke     

gjennomført regnskapsanalyse, utover en innhenting av avlagte og reviderte årsregnskap for de siste tre 

årene. 

 

Vi har innhentet dokumentasjon fra MOVAR IKS og gjennomgått dette, deretter foretatt gjennomgang av 

politiske saker i Moss kommune knyttet til kommunens eierskap, for de siste fire årene (2017-2020). 

 

I dette prosjektet er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 

 Dokumentanalyse  

 Intervjuer og egenerklæringer fra styret og Moss kommune 

 

Dokumentanalyse 

Gjennomgang av dokumenter er basert på tilgang til, og gjennomgang av, relevante dokumenter og   

saker i tilknytning til MOVAR IKS og kommunens eierskap i det interkommunale selskapet. Følgende 

dokumentasjon har blitt gjennomgått: 

                                                      
2 NKRF = Norges kommunerevisorforbund 
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Innhentet dokumentasjon fra MOVAR IKS 

 Vedtatte budsjetter for 2017-2020 for MOVAR IKS, med tilhørende økonomiplaner 

 Styre- og representantskapssaker og -protokoller i MOVAR IKS for 2017-2020 

 Selskapsavtale gjeldende fra høsten 2019 

 Vedtatte årsmeldinger for regnskapsårene 2017-2019 

 Årsregnskap for 2017-2019 

 Styringsdokumenter hentet fra selskapets nettsider3: 

o Strategisk plan 2020-2023 

o Styreinstruks 

o Etiske retningslinjer 

 

Politiske saker i Moss kommune  

 Eierskapsmelding for Moss kommune, behandlet i formannskapet 8. oktober 2020 og i kommune-

styret 22. oktober 2020. Det vises til sak PS 124/20 i kommunestyret. 

 Politiske saker behandlet i Kommunestyre(KST) og Formannskap(FSK) i årene 2017-2020,  

knyttet til: 

o opprettelse av klagenemnd i MOVAR IKS (KST-sak 023/17 den 03.04.2017),  

o forslag til representanter til valgkomiteen i MOVAR IKS (KST-sak 011/18 den 27.02.2018), 

o referatsak med eierforums-referat fra MOVAR IKS 12.06.2018 behandlet i FSK-sak 044/18 

den 28.08.2018.          

 

Vi har gjennomgått de dokumentene vi har identifisert som relevante for kontrollen. Blant annet er  

kommunestyresaker om kommunens eierskapsmelding sentrale for vår undersøkelse.  

 

Fullstendig oversikt over dokumentene som ligger til grunn for rapporten fremgår av kildehenvisningene 

i kapittel 6. 

 

Egenerklæring 

Det er sendt forespørsel om skriftlig egenerklæring på e-post til selskapets styre og til kommunens       

administrative og politiske ledelse, som utøver kommunens eierrolle. Administrasjonen i MOVAR IKS og 

Moss kommune har også besvart spørsmål pr. e-post og telefon i forbindelse med vår kontroll. 

                                                      
3 www.movar.no  
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4 Kommunens eierskap i MOVAR IKS 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lov-

bestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? 

 Vurderingskriterier 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av 

de kommunaleide selskapene. 

  

Det er viktig at eierskapspolitikken sikrer at lokalpolitikerne har både innsyn og styring og at det utvikles 

rutiner og prosedyrer for å håndtere eierskapet. Dette vil for eksempel innebære at det må etableres  

rutiner og systemer som kan gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, evaluere og eventuelt  

korrigere virksomheten i selskapene. Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes 

høyt opp på den politiske dagsorden og at oppgaver og virksomheter som ligger i selskapene, blir sett i 

sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. 

 

Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap 

I henhold til kommuneloven skal kommunen minst en gang i valgperioden utarbeide en eierskaps- 

melding som skal vedtas av kommunestyret selv, jf. § 26-1. Kravet til en eierskapsmelding ble tatt inn i 

ny kommunelov i 2018, som trådte i kraft fra 2020. I KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsle-

delse og kontroll har det imidlertid vært anbefalt å utarbeide en eierskapsmelding siden 2015.  

 

At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i loven markerer kommunestyrets overordnede ansvar for de 

verdier og tjenester som forvaltes av selskaper som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende  

interesser i, jf. bestemmelsens forarbeider. KS skriver i sine anbefalinger: «En eierskapsmelding vil 

sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. 

Den vil også bidra til å skaffe oversikt over kommunens samlede virksomhet og bidra til mer åpenhet 

overfor omverden.» 

 

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at eierskapsmeldingen skal inneholde: 

 Kommunens prinsipper for eierstyring 

 Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har  

eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

 Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser 

 

Dette er lovens minimumskrav til innhold, og kommunen står fritt til å omtale andre forhold. Kravene 

gjelder uavhengig av om kommunen bare er deleier eller om det er snakk om et samarbeid mellom flere 

kommuner/eiere. Det er presisert i forarbeidene at kommunens formål med eierskapet ikke nødvendig-

vis må være identisk med selskapets formål. 

 

I anbefalingene fra KS i 2015 fremkommer at en eierskapsmelding bør inneholde en oversikt over  

kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, kommunens prinsipper for eierstyring,  

formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, samt selskapenes samfunnsansvar. 

Videre er det fra KS anbefalt at kommunen bør ha tiltak for folkevalgtopplæring om eierskap og at  

kommunen også bør legge til rette for evaluering av sine eierskap. 

 

Selskapsavtale 

I henhold til Lov om interkommunale selskaper (heretter forkortet IKS-loven) av 1999 § 4, som selskapet 

er opprettet i henhold til, fremkommer det at selskapsavtalen for det interkommunale selskapet skal  

inneholde bestemmelser om: 

1.selskapets foretaksnavn 
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2.angivelse av deltakerne 

3.selskapets formål 

4.den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

5.antall styremedlemmer 

6.deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 

7.den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet,  
    dersom denne avviker fra eierandelen 
8.antall medlemmer av representantskap og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner 
9.annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 

 
Selskapsavtalen eller annet relevant styringsdokument bør angi andre forhold som framgår av kommu-
nens eierskapsmelding, for eksempel krav om valgkomite eller forlenget innkallingsfrist.  
 

KS anbefaler at kommunen har en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i selskapet. De 

anbefaler også jevnlig revidering av styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av       

selskapet.  

 

Eierorganet – representasjon og beslutninger 

I interkommunale selskap er det i følge § 7 i IKS-loven representantskapet som er selskapets øverste 

organ. For slike selskap, fremkommer det av paragrafens første ledd at:  

 

«Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er    
selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre 
saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.» 
 

Ifølge KS sine anbefalinger vil oppnevnelse av sentrale folkevalgte til eierorganet bidra til å forenkle 

samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og eierorganet. 

 

Eier-/kontaktmøter og rapportering 

KS anbefaler videre at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å informere eier om måloppnåelse og for 

å ta opp aktuelle problemstillinger for selskapet. Dette kan bidra til god eierstyring og kommunikasjon 

med selskapet. Et eiermøte er, ifølge KS, et møte mellom representanter fra kommunen som eier, styret 

og daglig leder for selskapet og kommer i tillegg til styrets og representantskapets møter. Slike møter er 

en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak og er uforpliktende for eierne og selskapet. 

 

Ut fra demokratiske hensyn er det viktig at innbyggere og offentlighet sikres innsyn i kommunens         

eiersaker. Saksdokumenter knyttet til eierskapsutøvelsen skal journalføres og arkiveres i kommunen 

etter gjeldende bestemmelser i offentlighetsloven og arkivloven.  

 

KS anbefaler at sentrale folkevalgte oppnevnes som eiernes representant til eierorganet (i dette tilfellet; 

representantskapet). Dette vil forenkle samhandlingen og kommunikasjonen mellom kommunestyret og 

selskapets representantskap og styre. Samhandlingen forenkles og fungerer bare dersom                   

representanten faktisk rapporterer til kommunestyret.  

 

Kommunens eierskapsmelding kan inneholde føringer eller rutiner for rapportering om selskapet og fra 

møter i eierorganet. Det kan også være fastsatt særskilte krav til rapportering fra enkelte av kommunens 

eide selskaper.  

 

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 

Det er representantskapet som velger styret i et interkommunalt selskap, etter IKS-lovens § 10 annet 

ledd, med de unntak som er nevnt i denne paragrafen (for ansatt-representasjon avhengig av antall   

ansatte). 

 

Flere av KS sine anbefalinger omhandler sammensetning av styret i selskapet, samt styrets  
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kompetanse. Det er eiers ansvar å sørge for at kompetansen i styret tilpasses selskapets virksomhet. 

Eier bør derfor ha tiltak som bidrar til at styrets samlede behov for formell og reell kompetanse vurderes 

ved valg av nytt styre eller nye styremedlemmer. Eier må også sikre at kravene om representasjon av 

begge kjønn i styret overholdes. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av styremedlemmene.  

 

Det er anbefalt flere tiltak for å sikre nødvendig kompetanse i styret. I anbefalingene fremheves fastset-

telse av styreinstruks og instruks for daglig leder, jevnlig egenevaluering, styreseminarer om roller, an-

svar og oppgaver, fastsettelse av møteplan, samt redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en års-

rapport.   

 

Selskaper som opererer i et marked 

KS skriver i sin anbefaling om eierstyring, selskapsledelse og kontroll at selskaper som opererer i et 

konkurranseutsatt marked som hovedregel bør skille ut den delen av virksomheten for å unngå rolle-

blanding og kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være 

ledelsesmessig, personellmessig og fysisk atskilt fra kommunal tjenesteyting.  

 

Habilitet 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i  

kommunale organer, samt at ikke ordfører eller rådmann velges til styret i kommunens eide selskaper.  

 

Etisk regelverk og samfunnsansvar 

Transparency International Norge innleder «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» med at  

Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksomhet i 

kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner 

ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal  

myndighet. 

 

Ifølge KS sine anbefalinger bør eier påse at styret utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 

for selskapsdriften. Det fremkommer i anbefalingen at: «Kommunale selskaper forvalter fellesskapets 

ressurser. Forvaltningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett 

og galt. Kommunenes omdømme vil derfor i økende grad også avhenge av hvordan en forvalter sitt 

samfunnsansvar gjennom sine bedrifter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva samfunnsansvarlig forret-

ningsdrift er. Dette må defineres for det enkelte selskap. Etikk er en viktig del av de vurderinger som 

gjøres i forbindelse med det å drive et selskap, fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for  

hvordan man faktisk handler. Etiske retningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte selskap. Retnings-

linjene bør diskuteres og eventuelt revideres årlig.» 

 

 Revisjonens undersøkelser 

Selskapet har følgende deltakere, etter at de tidligere kommunene Moss og Rygge ble sammenslått til 

nye Moss kommune per 1.1.2020:  

 Moss kommune (64%) 

 Råde kommune (10%) 

 Vestby kommune (20%) 

 Våler kommune (6%) 

 

Selskapet er opprettet for å ivareta produksjon og forsyning av drikkevann, rensing av avløpsvann, inn-

samling, gjenvinning og behandling av husholdningsavfall samt brann-, rednings-, og feiertjenester i 

henhold til eierkommunenes behov. Disse virksomhetsområdene avregnes til selvkost. For gjenvinning 

og behandling av husholdningsavfall er selskapet gitt enerett fra eierkommunene, og kan meddele 

denne eneretten helt eller delvis videre til andre selskap når disse er etablert for mottak eller behandling 

av husholdningsavfall. 
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MOVAR IKS er et konsern bestående av to selskaper, der det interkommunale selskapet er morselskap, 

med ett heleid datterselskap.4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap 

Moss kommune har vedtatt eierskapsmelding i formannskapet og deretter i kommunestyret i oktober 

2020. Denne eierskapsmeldingen inneholder en generell del som beskriver overordnede prinsipper som 

er lagt til grunn for kommunens ulike eierskap. Hvert selskap er presentert med informasjon, hvor blant 

annet organisering, formål, og kommunens eierandel fremkommer.  

 

MOVAR IKS’ angitte formål samsvarer med selskapsavtalens formålsbeskrivelse i § 2. Det er også  

opplyst om representantskapets og styrets sammensetning, samt dialog mellom selskapet og Moss 

kommune som eier. Dette kan dreie seg om: 

o eierdialog - vedrørende deltakelse på kommunestyrets eierdag/eierforum og at protokoller  

      oversendes kommunen, og 

o utførerdialog - vedrørende samhandling om tjenester som må utføres eller tekniske  

løsninger som må gjennomføres, herunder avklaring av ansvarlig part. 

 
Kommunen opplyser om at «eierskap var en del av folkevalgtopplæringen som ble gjennomført for kom-
munestyrets medlemmer høsten 2019 etter at nytt kommunestyre for perioden 2020 – 2023 var konsti-
tuert. I tillegg vil det 18. februar 2021 arrangeres folkevalgtopplæring hvor tema er forvaltning av eiers-
kaps rollen.» Videre, opplyses det også om at «evaluering av kommunens eierskap gjøres som en del 
av årlig eierdag.» 
 

Eierskapsmeldingen har ingen opplysninger om eierstrategi for MOVAR IKS. 

 

Selskapsavtale 

Selskapsavtalen inneholder: 

- selskapets navn 

- angivelse av deltakerne 

- selskapets formål 

- den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

- antall styremedlemmer 

- antall medlemmer av representantskap og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker  

  oppnevner 
og er tilgjengelig på selskapets nettsted.  
 

                                                      
4 Det henvises til ytterligere informasjon gitt på nettsidene www.movar.no. 

MOVAR IKS 

MOVAR Næring AS 

(100 %) 
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Denne avtalen blir revidert jevnlig og er sist oppdatert høsten 2019 etter kommunesammenslåing. Gjel-

dende selskapsavtale er datert høsten 2019, etter når de enkelte kommunestyrer har vedtatt avtalen.  

 

I tillegg til selskapsavtalen, finnes også:  

o Eieravtale for MOVAR IKS 

o Vedlegg til eieravtale for MOVAR IKS 

 Vedlegg A Levering av vann 

 Vedlegg B Mottak og behandling av avløpsvann 

 Vedlegg C Renovasjon/avfallshåndtering 

 Vedlegg D Brann og redningstjenesten 

 Vedlegg D Feierseksjon 

o Retningslinjer for valgkomiteen i MOVAR IKS 

o Eierkommuner i MOVAR IKS 

  

Eieravtalen regulerer forhold mellom eierne, og mellom eierne ogg selskapet, som ikke er nedtegnet i 

selskapsavtalen. Eieravtalen beskriver nærmere MOVARs konsernmodell, med sammensetning av re-

presentantskapet fra de ulike eierkommunene og tilknytningen mellom MOVAR IKS og datterselskapet 

MOVAR Næring AS. Denne avtalen spesifiserer sentrale styringsdokumenter for selskapet og hvilken 

roller de ulike selskapsorgan har. Beslutninger vedrørende eieravtalen vedtas av representantskapet 

med orientering til kommunestyrene om eventuelle endringer. 

 

Eierorganet – representasjon og beslutninger 

Gjennomgang av dokumenter viser at representantskapet behandler og vedtar selskapets regnskap, 

budsjett og økonomiplan samt andre saker som etter loven eller selskaps- og eieravtalen skal behand-

les i representantskapet.  

 

MOVAR IKS’s representantskap skal, i følge selskapsavtalens § 4 annet ledd, bestå av 4 medlemmer 

med like mange varamedlemmer, en fra hver eierkommune. Eieravtalens avsnitt 4 fastsetter at  

kommunestyrene i eierkommunene selv velger sine medlemmer og varamedlemmer til representant-

skapet, og fortrinnsvis er det ordfører og varaordfører som bør utnevnes til henholdsvis medlem og vara 

på eierkommunens vegne. Medlemmene representerer en stemmevekt tilsvarende kommunens eieran-

del ved avstemning. 

  

Medlemmenes funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden. Representantskapet velger selv 

leder og nestleder. Representantskapets leder innkaller representantskapet og innkallingen er skriftlig. 

Innkallingen inneholder saksliste og gis med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært møte i representant-

skapet holdes når representantskapets leder, styre, revisor eller minst en av eierne krever det. Slike 

møter kan innkalles med kortere frist enn 4 uker i tilfeller hvor dette er nødvendig. Det føres protokoll fra 

møtene, som inneholder representantskapets beslutninger med angivelse av utfallet av stemme- 

givningen. Protokollen godkjennes formelt av representantskapets medlemmer i påfølgende møte.  

 

Revisjonen har mottatt møteprotokoller og innkallinger som dokumenterer at det er avholdt fire møter i 

2017, to møter i 2018, tre i 2019, og så langt ett møte i 2020. Innkallingene inneholder sakslister og 

saksdokumenter. Disse dokumentene er publisert på selskapets nettsider.  

 

Eier-/kontaktmøter og rapportering 

Eieravtalens pkt. 4.1 angir ulike møtepunkter mellom selskapet og eierkommunene. I følge styret blir det 

avholdt mange møter mellom MOVAR IKS og eierkommunene både på administrativt og operativt nivå 

gjennom året. Administrerende direktør i MOVAR inviterer og deltar jevnlig på kommune- og bystyremø-

ter når det ønskes informasjon om investeringer eller drift av selskapet. Forrige styreleder og administ-

rerende direktør har også deltatt i eierforum i Moss kommune, og redegjort for selskapets aktivitet og 
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besvart spørsmål senest i juni 2018. Det ble i dette møtet opplyst at eierforumet skulle legges til for-

mannskapet i kommunen. Referat fra dette eierforumet følger som referatsak til formannskapets møte i 

Moss kommune den 28.08.2018.  

 

Utover dette referatet, inneholder kommunestyrets saksprotokoller ytterligere to saker: 

- Sak 023/17 behandlet 03.04.2017 om opprettelse av klagenemnd i MOVAR IKS 

- Sak 011/18 om forslag til representanter til valkomiteen i MOVAR IKS  

 

Gjennomgåtte sakslister fra Formannskap og kommunestyre inneholder ikke saker knyttet til for  

eksempel årsregnskap, årsberetninger, referatsaker eller lignende.  

 

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 

Det skal, i følge gjeldende selskapsavtale, velges et styre på sju medlemmer, hvorav fem av disse samt 

to varamedlemmer velges av representantskapet. To styremedlemmer med tilhørende varamedlemmer 

velges av og blant de ansatte i selskapet.  

 

Det foreligger styreinstruks som regulerer styrets sammensetning og arbeid som er tilgjengelig på  

selskapets nettsider (sist revidert og vedtatt 30.11.2018). Styreinstruksen angir en styresammensetning 

på totalt åtte medlemmer, hvorav seks skal velges av representantskapet med tre varamedlemmer og to 

styremedlemmer med to vara skal velges av og blant de ansatte. Styreinstruksen henviser til selskaps-

avtalens §§ 13-1 og 13-3 som omhandler styrets møter. Ny selskapsavtale inneholder ikke nevnte  

paragrafer.  

 

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets 

årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og sørge for at  

bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret ansetter daglig leder 

og skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret i MOVAR IKS er også  

generalforsamling i det heleide datterselskapet, MOVAR Næring AS. Hvordan styret skal være sam-

mensatt og hva som i denne sammenheng skal vektlegges, fremgår av vedlegget «Retningslinjer for 

valgkomiteen i MOVAR IKS». Det fremkommer at valgkomiteen, ved valg av medlemmer til styret, skal 

legge vekt på: 

o at styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet 

o at styremedlemmene har gode samarbeidsevner 

o en representativ sammensetning og minimum 40% representasjon av hvert kjønn 

o ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap 

I tillegg kan særlige egenskaper vektlegges: 

o styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme 

o medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som  

styret har behov for ut ifra styrets og selskapets situasjon 

o medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets totalkompetanse 

 

Styrets leder skriver i sin uttalelse til revisjonen at det ikke er gjennomført konkret opplæring i  

styrearbeid i den tidsperioden eierskapskontrollen dekker. Det er heller ikke etterspurt fra styrets  

medlemmer, men selskapet har tidligere tilrettelagt for denne type opplæring etter innmeldte ønsker. 

Administrasjonen i MOVAR IKS skriver også at: 

 

 «Når nye styremedlemmer blir valgt inn blir de tilbudt å melde seg på eksternt kurs i styrearbeid hvis de 

føler behov for det.  Hittil har våre styremedlemmer hatt erfaring fra tilsvarende, eller lignende verv  

gjennom politikk eller arbeid. Følgelig har det ikke vært meldt inn noe behov for deltakelse på kurs. Det 

blir også årlig gjennomført styreseminar hvor både medlemmer og varamedlemmer deltar. Her går man 

gjennom aktuelle temaer av både allmenn karakter og også forhold som spesifikt gjelder selskapet.» 
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Moss kommune har nedfelt generelle prinsipper for sammensetting og valg av styre i sin  

eierskapsmelding fra oktober 2020, punkt 4.7.2, der det blant annet stilles krav til kompetanse,  

kapasitet, mangfold og habilitet som samsvarer med selskapets virke. 

 

Siste styreevaluering ble gjennomført i september 2019. Ny gjennomgang i 2020 er utsatt på grunn av 

korona-pandemien.   

  

Selskaper som opererer i et marked 

Selskapet kan, i følge selskapsavtalens § 2, utnytte ledig kapasitet og kompetanse i en naturlig  

forlengelse av primærvirksomheten. Slik virksomhet må ikke på noen måte være i konflikt med hoved-

formålet. MOVAR IKS kan inngå samarbeidsavtaler med andre og/eller inneha eierandeler i andre  

selskaper dersom dette følger som en naturlig del av virksomheten. All forretningsmessig virksomhet av 

betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper. 

 

Eieravtalen fastsetter også at styret i MOVAR IKS utgjør generalforsamling i MOVAR Næring AS.  

Administrerende direktør i MOVAR IKS er styrets leder og daglig leder i MOVAR Næring AS. 

 

Habilitet 

Selskapet informerer om at de har vurdert og konkludert med at det i dagens situasjon ikke vil være  

habilitetsmessige utfordringer ved administrerende direktørs roller. Dette begrunnes med at: 

  

«det er full transparens i alle transaksjoner selskapene i mellom og det er ingen motiv for  

administrerende direktør/styre å foreta seg noe som er til fordel for ett av selskapene. Det er heller ikke 

avdekket at selskapene har noen form for motstridende interesser, og hverken styre eller  

administrerende direktør har noen økonomiske incitament for avgjørelsene som fattes i selskapene. Alle 

transaksjonene mellom MOVAR IKS og Movar Næring AS gjennomgås og foretas i samarbeid med  

revisjonsselskapet BDO.» 

 

Moss kommunes ordfører er valgt inn som fast medlem av selskapets representantskap og varaordfører 

er vedkommendes varamedlem. Hverken ordfører eller rådmann er valgt inn i selskapets styre. 

 

Etisk regelverk og samfunnsansvar 

«Etiske retningslinjer for MOVAR» er tilgjengelig for allmennheten på selskapets internettsider. Det 

fremgår at MOVAR skal være garantist for sikker og god infrastruktur på viktige områder i regionen, 

med fokus på beredskap mot uønskede hendelser og å vise miljøengasjement i oppgavene som  

selskapet skal løse. Selskapets verdier er: åpenhet, tilgjengelighet og troverdighet. De etiske retningslin-

jene skal gi selskapets eiere, offentlige myndigheter, ansatte, kunder, samarbeidende og konkurrerende 

selskaper tillit til selskapets profesjonalitet og integritet. Retningslinjene skal videre brukes til å reflektere 

over hvordan etikken skal påvirke valg, atferd og selskapets profesjonskultur.    

 Revisjonens vurderinger 

Eierskapsmelding – prinsipper for eierskap 

Kravet om eierskapsmelding er fastsatt i ny kommunelov. Videre gir KS anbefalinger som er noe mer 

omfattende. Revisjonen finner det tilfredsstillende at Moss kommunestyre har vedtatt eierskapsmelding i 

oktober 2020, i tråd med ny kommunelov. Vi finner det også positivt at folkevalgtopplæring og  

kommunens egenevaluering av sine eierskap er satt på dagsorden. Revisjonen kan ikke se at Moss 

kommunes eierskapsmelding sin omtale av MOVAR IKS inneholder en klart uttrykt eierstrategi. 

 

Selskapsavtale 

Revisjonen finner at selskapsavtalen er utformet i henhold til innholdskravene i IKS-lovens § 4 og er 

oppdatert for kommunesammenslåing mellom Moss og Rygge fra 01.01.2020. I tillegg foreligger eierav-

tale og instruks for valgkomiteens arbeid som vedlegg til selskapsavtalen. Etter revisjonens oppfatning 
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legger selskapsavtalen og vedleggene klare rammer for selskapets virksomhet, ansvar og myndighet. 

Disse dokumentene er tilgjengelig for allmennheten på selskapets internettsider. Revisjonen mener at 

selskapet praktiserer offentlighet på en god måte.  

 

Eierorganet – representasjon og beslutninger 

Revisjonens gjennomgang viser at det er gjennomført representantskapsmøter i tråd med  

bestemmelser i IKS-loven. Samtlige eierkommuner er ivaretatt gjennom selskapsavtalens bestemmelser 

om representasjon for den enkelte kommune. 

 

Eier-/kontaktmøter og rapportering 

Kommunen og selskapet gjennomfører enkelte eiermøter, i tillegg til representantskapets formelle  

møter. Revisjonen finner det positivt at referat fra eiermøter er lagt frem som orienteringssak i  

formannskapet. 

 

Valg av styre, styrets kompetanse og sammensetning 

Valg av styre er regulert i selskapsavtalen. KS har flere anbefalinger som omhandler styret og styrets 

sammensetning. Fakta viser at styret er valgt av valgkomiteen etter de kriterier som er nedfelt i  

komiteens instruks. 

 

KS anbefaler også at eier sikrer kompetansen til styret både i forbindelse med prosessen knyttet til valg 

av medlemmer og ved at valgte medlemmer får nødvendig opplæring. Ut ifra det som fremkommer av 

instruksen til valgkomiteen og redegjørelsen selskapet selv har gitt i forbindelse med revisjonens  

kontroll, er det vår oppfatning at opplæring av styremedlemmer ikke er gjennomført. Selskapet mener 

selv at det blir tilrettelagt for denne type opplæring ved behov. Da selskapets styremedlemmer allerede 

har erfaring fra tilsvarende verv, har dette ikke vært nødvendig. 

 

Revisjonen finner at styrets egne tiltak med etablerte instrukser og jevnlig evaluering bidrar til å sikre  

utvikling av kompetansen til styret. Vi vil påpeke at styreinstruksen ikke samsvarer med ny revidert  

selskapsavtale fra høsten 2019. Dette gjelder antallet styremedlemmer og varamedlemmer som repre-

sentantskapet oppnevner og henvisninger til selskapsavtalen. Instruksen bør revideres og oppdateres. 

 

Selskaper som opererer i et marked 

KS anbefaler at det bør være et skille mellom konkurranseutsatt næringsdel av virksomheten og kom-

munal tjenesteyting. Selskapet har skilt ut næringsrenovasjon i eget datterselskap. Dette er i tråd med 

KS sine anbefalinger. 

 

Habilitet 

Eier bør ha tiltak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale 

organer. Hverken ordfører eller rådmann er valgt inn i selskapets styre. Revisjonen finner dette tilfreds-

stillende for å ivareta habilitet som blant annet Transparency International Norge anbefaler. 

 

Fakta viser at administrerende direktør i MOVAR IKS også er både styreleder og daglig leder i MOVAR-

Næring AS. I tillegg er styret i IKS’et også generalforsamling i AS’et. Selskapet har vurdert administre-

rende direktørs habilitet og anser det ikke som en utfordring. KS anbefaler at organisering av konkurran-

seutsatt virksomhet så langt mulig bør være ledelsesmessig og personellmessig atskilt fra kommunal 

tjenesteyting. Revisjonen er av den oppfatning at dette er en uheldig rolleblanding. 

 

Etisk regelverk og samfunnsansvar 

MOVAR har etablert etiske retningslinjer for virksomheten og det foreligger beskrivelser i disse retnings-

linjene for hvordan selskapet skal ivareta sitt samfunnsansvar. Revisjonen finner det positivt at det er 

utarbeidet etiske retningslinjer, men det er uklart hvorvidt retningslinjene gjelder hele konsernet eller kun 

IKS’et.  
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 Revisjonens konklusjon og anbefalinger 

Basert på disse vurderingene er det revisjonens konklusjon at kommunen i hovedsak utøver sitt eier-

skap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen anbefaler at  

kommunen bør: 

 

- ha en klart uttrykt eierstrategi i sin eierskapsmelding 

- påse at selskapets styreinstruks blir oppdatert i tråd med gjeldende selskapsavtale 

- vurderer habilitetsmessige utfordringer grunnet administrerende direktørs roller i begge 

selskapene 

- klargjøre om etiske retningslinjer gjelder både MOVAR IKS og MOVAR Næring AS 
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5 Høringsuttalelser 
Denne rapporten har vært på høring hos kommunen og selskapets ledelse ved daglig leder og styrele-

der. Kommunen har ikke avgitt høringsuttalelse. MOVAR IKS’s høringsuttalelse til rapporten er lagt ved 

som vedlegg i kapittel 7 til rapporten. 

  

24



17 
 

6 Kildehenvisninger 
Kilder til faktagrunnlag 

 Innhentet dokumentasjon fra selskapet/konsernet 

o Innkallinger, sakspapirer og protokoller til representantskapets møter i årene 2017-2020 

o Gjeldende strategidokument for 2020-2023, publisert på MOVAR IKS sitt nettsted 

o Innkallinger, sakspapirer og protokoller til styrets møter i årene 2017-2020 

o Selskapets signerte selskapsavtale, datert høsten 2019 

o Årsmeldinger for de avsluttede regnskapsårene 2017-2019 

o Årsregnskaper for de avsluttede regnskapsårene 2017-2019 

o Budsjett og økonomiplaner for MOVAR IKS for budsjettårene 2018-2020 

o MOVAR IKS – Instruks for daglig leder revidert 31.01.2019 

o Etiske retningslinjer, publisert på MOVAR IKS sitt nettsted. 

o Styreinstruks, publisert på MOVAR IKS sitt nettsted 

o Mottatt mal for styreevaluering for MOVAR IKS 2019 

o Mottatt tjenesteavtale MOVAR Næring AS – MOVAR IKS datert 26.1.2017  

 

 Politiske saker med tilhørende vedlegg i, og annen dokumentasjon mottatt fra, eierkommunen, 

etc. 

o Kommunestyrets sak 124/20 behandlet 22.10.2020 om Eierskapsmelding Moss  

kommune 

o Formannskapets referatsak 044/18 behandlet 28.08.2018 med Eierforums-referat  

MOVAR IKS 12.06.2018 

o opprettelse av klagenemnd i MOVAR IKS (KST-sak 023/17 den 03.04.2017) 

o forslag til representanter til valgkomiteen i MOVAR IKS (KST-sak 011/18 den 

27.02.2018) 

 

Kilder til vurderingskriterier 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83  

 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904 

  «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll», KS november 2015 

 «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap», NIBR-rapport 2015:1 

 «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon», Transparency International Norge, november 

2014 

 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), LOV-1999-01-29-6 

 Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 

22.10.2018 
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7 Vedlegg: Høringsuttalelse 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/100 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 18237/2021 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/4 

 

Revisjonsnotat - Oppgradering av Moss kommunes vei- og gatebelysning 
2018-2020 - gjennomgang av en anskaffelse 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. kontrollutvalget tar notat – Oppgradering av Moss kommunes vei- og gatebelysning 
2018-2020, til orientering 

 
Fredrikstad, 25.01.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Notat – Oppgradering av Moss kommunes vei- og gatebelysning 2018-2020, 
datert 22.01 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/51, den 30.11 2020 – Informasjon fra revisor om arbeid med tidligere mottatte 
varsel. 
KU-sak 20/32, den 08.06 2020 – «Eventuelt». 
 

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte den 8. juni 2020 informerte revisjonen om et mottatt varsel. Varsel 
gjaldt bytte av leverandør, og om anskaffelsesloven er overholdt. I møte 30. november 2020 
orienterte revisjonen om kontrollarbeidet som pågikk. Revisjonen ville legge frem et notat til 
første møte i 2021. Sekretariatet har den 22. januar 2021 mottatt kommunes notat i saken. 
 
Revisjonen har gjennomgått kommunens dokumentasjon vedrørende anskaffelse 
«Oppgradering av vei- og gatebelysning». I tillegg har vi kontrollert et utvalg av fakturaer fra 
vinnende leverandør, og samtlige fakturaer fra ny leverandør (endringsavtale). Videre er 
prislister fra vinnende leverandør sammenlignet med prislister fra ny leverandør. Revisjonen 
har også sammenlignet summen av alle fakturaer fra disse leverandørene i periode 2018-
2020 med kontraktsum. 
 
Det er innhentet informasjon om hvilke underleverandører den ny leverandøren har brukt, og 
revisjonen har avholdt to møter med kommunen for å avklare spørsmål. Revisjonen har 
mottatt et oppsummeringsbrev fra kommunen som er brukt som faktagrunnlag for notatet. 
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Med bakgrunn i sitt kontrollarbeid har revisjonen konkluderer med følgende: 
«Moss kommune har i all hovedsak dokumentert anskaffelsesprosessen i henhold til kravene i lov om 
offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Bytte av leverandør, gjennom 
virksomhetsoverdragelse, er vurdert og dokumentert av kommunen. Vurderingene er foretatt i 
henhold til regler i forskrift om offentlige anskaffelser om skifte av leverandør som følge av 
omstrukturering.  
 
Prisliste fra vinnende leverandør samstemmer med prisliste fra ny leverandør.  
Vår fakturagjennomgang viser at leverandøren har sendt mange tilleggsfakturaer som beløper seg til 
relativt store beløp. Konkurransegrunnlagets antatte sum på kr. 22 mill. er langt lavere enn hva som 
er fakturert i perioden 2018-2020.  
 
Moss kommunes internkontroll ved behandling av fakturaer i dette prosjektet har vært mangelfull, og 
at det er vanskelig å etterprøve fakturerte beløp. Revisjonen finner det imidlertid tilfredsstillende at 
kommunens internkontroll har medført krav til leverandør for hvordan faktura skal spesifiseres.  Et 
oppdatert og korrekt fakturagrunnlag er viktig.»  
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets reglement vil revisjonen følge opp dette nærmere når 
investeringsprosjektet er ferdigstilt.  Sekretariatet viser i sin helhet til vedlagt notat fra 
revisjonen.  

Vurdering 
Revisjonens kontroll i saken har ikke avdekket at kommunen har handlet i strid med lov og 
forskrift om offentlig anskaffelser. Kommunen har foretatt vurderinger i tråd med lovverket og 
dokumentert dette. Revisjonen påpeker at kommunens interkontroll ved behandling av 
fakturerer i dette prosjektet har vært mangelfull. Revisjonens kontrollarbeid i saken har 
medført at kommunen har stilt krav til leverandør for hvordan faktura skal spesifiseres. Dette 
er revisjonen tilfreds med. 
 
Når det gjelder prosjektets opprinnelig prosjektsum og endelig prosjektkostnad vil revisjonen 
følge dette nærmere opp ved revisjon av investeringsregnskapet når dette er ferdigstilt. 
Kontrollutvalget vil få dette til behandling ved en senere anledning. 
 
På bakgrunn i revisjonens funn og konklusjoner anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar 
notat fra revisjonen til orientering.  
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Notat           
 

Oppgradering av Moss kommunes vei- og gatebelysning 2018-2020 
 

Innledning 

Revisjonen har mottatt varsel vedrørende Moss kommunes anskaffelser for oppgradering av vei- og 
gatebelysning 2018-2020. I varselet er det bl.a. fremsatt påstand om at «… prisene som ble levert inn 
i opprinnelig anbud ikke er i samsvar med det kommunen nå kjøper tjenester og materiell for! I praksis 
har kommunen, i stedet for å lyse ut en offentlig konkurranse, bestemt seg for en spesiell produsent 
og bestykning og kjøper dette inn med entreprenør som mellomledd». 
 
Videre mener avsender at kommunen har hatt direkte dialog med en leverandør for anskaffelsen av 
armaturer for millioner av kroner og maskerer innkjøpet gjennom entreprenør som har fått overført 
kontrakten til seg.  

Utførte revisjonshandlinger 

Vi har innhentet følgende dokumentasjon:  

 konkurransegrunnlag  

 tilbud fra vinnende leverandør og prisskjema  

 kontrakt med vinnende leverandør  

 anskaffelsesprotokoll  

 endringsavtale med ny leverandør  

 notat om virksomhetsoverdragelse fra vinnende leverandør til ny leverandør 

 dokumentasjon av kvalifikasjonskravene fra ny leverandør  

 forpliktelseserklæringer fra underleverandør til ny leverandør  

 prisliste fra vinnende leverandør  

 prisliste fra ny leverandør 
 

Revisjonen har gjennomgått kommunens dokumentasjon vedrørende anskaffelse «Oppgradering av 
vei- og gatebelysning». I tillegg har vi kontrollert et utvalg av fakturaer fra vinnende leverandør, og 
samtlige fakturaer fra ny leverandør (endringsavtale). Videre er prislister fra vinnende leverandør 
sammenlignet med prislister fra ny leverandør. Revisjonen har også sammenlignet summen av alle 
fakturaer fra disse leverandørene i periode 2018-2020 med kontraktsum. 
 
Det er innhentet informasjon om hvilke underleverandører den ny leverandøren har brukt, og vi har 
avholdt to møter med kommunen for å avklare våre spørsmål. Revisjonen har mottatt et 
oppsummeringsbrev fra kommunen som er brukt som faktagrunnlag for notatet. 
  

Resultat av utført revisjon 

Moss kommune gjennomførte en anbudskonkurranse, og inngikk en bygg- og anleggskontrakt med 
den vinnende leverandøren 29.6.2018.  
 
Vinnende leverandør har gått konkurs og kontrakten ble overdratt i sin helhet til en ny leverandør etter 
en virksomhetsoverdragelse. 
 
Kommunen har foretatt en vurdering av virksomhetsoverdragelsen og det rettslige grunnlaget for skifte 
av leverandør, jf. notat datert 9.4.2019. Det fremkommer at avtalen er vurdert videreført i sin helhet på 

29



2 

 

samme betingelser uten at det gjøres endringer i konkurransegrunnlag og betingelser. I tillegg har 
kommunen forutsatt at det ikke foretas endringer i absolutte krav eller priser. Kommunen har på den 
måten vurdert å ha saklig grunnlag, jf. FOA § 28-1 (1) e)1 for en videreføring av inngått avtale der 
personell overføres fra vinnende leverandør til ny leverandør. I følge kommunen er endringsavtalen er 
inngått med bakgrunn i vurderinger om at bytte av leverandør i grunnen ikke skal innebære vesentlige 
endringer i kontrakten. 
 
Endringsavtalen er signert av kommunen og leverandøren 9.4.2019. Revisjonen finner at det i 
endringsavtalen er brukt begrepet rammeavtale. Kommunen har bekreftet at dette stemmer og at 
begrepet er brukt ved en feil. Avtalen er ifølge kommunen en videreføring av den tidligere inngåtte 
bygg- og anleggskontrakten. 
 
Ifølge kommunen har ny leverandør brukt tre underleverandører i prosjektet (leverandør A, B og C). 
Revisjonen har fått forpliktelseserklæring fra nåværende underleverandør C datert 16.12.2020, men 
ikke fra de andre.     
 
Sammenligning av prisliste fra vinnende leverandør og fra ny leverandør viser at samtlige 119 
vareslag er priset likt. Timepriser på fakturaer fra ny leverandør er kontrollert mot priser i kontrakten 
med vinnende leverandør, og det er ikke funnet avvik. 
 
Det er fakturert for en del tilleggsarbeid fra den nye leverandøren. Kommunen opplyser at opprinnelig 
kontrakt ikke inneholdt priser for tilleggsarbeid, ettersom dette er uforutsette tillegg/endringer som 
oppstår under gjennomføringen av prosjektet. 
 
Fra kontrakten med vinnende leverandør fremkommer det at kontraktssum er på kr 17 921 203 
(ekskludert merverdiavgift) og kr 22 401 504 (inkludert merverdiavgift). I utlysningen er anskaffelsens 
volum vurdert å være kr 22 mill. I perioden 2018-2020 er det, fra begge leverandørene, fakturert til 
sammen kr 34 941 306 inkludert merverdiavgift. I møte med kommunen har revisjonen fått informasjon 
om at prosjektet har medført mer utgifter enn først estimert fordi tilstanden på gatelysanlegg var 
dårligere enn først antatt.  
 
Revisjonens gjennomgang av fakturaer fra ny leverandør, for investeringsprosjektet i perioden 2019-
2020, viser følgende: 

 Tilleggsarbeider er dokumentert med særskilt informasjon i fakturagrunnlaget.    

 Mange fakturaer har mangler i forhold til dokumentert grunnlag, for eksempel er det avvik 
mellom fakturert beløp og sum fra grunnlaget som er vedlagt faktura. 

 Enkelte fakturaer har henvisning til ulike kontraktssummer. 
 

En viktig del av kommunens internkontrollsystem for oppfølging av økonomien i prosjektet er et stort 
regneark. Regnearket gjengir prising i henhold til prisliste for henholdsvis kontraktarbeider og 
tilleggsarbeider. Prosjektleder har fra 1.1.2020 innført en rutine hvor kommunen og leverandøren 
bruker samme regneark.    
 
Kommunen har, i møte med revisjonen og brev, informert om at de er enige i at flere fakturaer og 
grunnlag ikke er konsistente og vanskelig å etterprøve. De mener at et oppdatert regneark er helt 
avgjørende for å ha god kontroll.  
 
Kommunen har hatt en egen gjennomgang av fakturaer, fakturagrunnlag og kostnadsoppfølgingen i 
prosjektet samtidig som de har fulgt opp funnene fra revisjonen. De har vært i dialog med 
leverandøren om formen på fakturaer og gjennomgang av feil. I tillegg informerer kommunen i brevet 
at de vil avholde et møte med leverandøren hvor oppsettet gjennomgås og hvor det stilles krav til 
fakturering. Kommunen mener at det er viktig at regnearket løpende stemmer overens med 
faktureringsgrunnlag og fakturert beløp.     
 

Vurdering og konklusjon 

Moss kommune har i all hovedsak dokumentert anskaffelsesprosessen i henhold til kravene i lov om 
offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Bytte av leverandør, gjennom 
virksomhetsoverdragelse, er vurdert og dokumentert av kommunen. Vurderingene er foretatt i henhold 
til regler i forskrift om offentlige anskaffelser om skifte av leverandør som følge av omstrukturering.  

                                                      
1 Forskrift om offentlige anskaffelser § 28-1 e) omhandler endringer som gjelder skifte av leverandør ved at en ny leverandør 

helt eller delvis trer inn i den eksisterende leverandørens rettigheter og plikter som følge av en omstrukturering som f.eks. 
overtakelse.  
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Prisliste fra vinnende leverandør samstemmer med prisliste fra ny leverandør.  
Vår fakturagjennomgang viser at leverandøren har sendt mange tilleggsfakturaer som beløper seg til 
relativt store beløp. Konkurransegrunnlagets antatte sum på kr 22 mill er langt lavere enn hva som er 
fakturert i perioden 2018-2020.  
 
Moss kommunes internkontroll ved behandling av fakturaer i dette prosjektet har vært mangelfull, og 
at det er vanskelig å etterprøve fakturerte beløp. Revisjonen finner det imidlertid tilfredsstillende at 
kommunens internkontroll har medført krav til leverandør for hvordan faktura skal spesifiseres.  
Et oppdatert og korrekt fakturagrunnlag er viktig.  
 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets reglement vil revisjonen følge opp dette investeringsprosjektet når 
det er ferdigstilt.   
 
 
 
Rolvsøy, 22.1.2021 
 
 
Jolanta Betker (sign.)  Madeleine Strandin (sign.)  Olga Bronzova (sign.) 
Oppdragsansvarlig revisor  regnskapsrevisor   regnskapsrevisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/100 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 8303/2021 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/5 

 

Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering og valg av 
kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

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

 
Fredrikstad, 22.01.2021 
 
 
 

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

forvaltningen 2020 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Moss kommune, 
datert 22.01 2021 

2. RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

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

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

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

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Finansforvaltning – Reglement og rapportering ifølge kommunelovens krav 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Skille drift/investering – Overholdelse av KRS 4 
 Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 

budsjettjusteringer 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten i sitt møte juni 2021. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 3454/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/6 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon i 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 18.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Moss kommune, datert 15.01 2021.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 19/65 – «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
Kommunestyret 13.02 2020 sak 20/22 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 
 

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

Vurdering 
Østfold kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekt som er gjennomført 
i 2020. Leveransene er i henhold til vedtatt forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020 – 
2021, og medgått tid på gjennomførte prosjekter ligger innen estimert ressursbruk. I 
statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene slik at 
kontrollutvalget får en bedre oversikt over hvordan timene er forbruket.  
 
Moss kommune har budsjettert med 1200 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjonen 
har levert 1033 timer per 31. desember 2020. Dette utgjør 86 % av budsjett. Mindreforbruk 
avregnes mot regnskapsrevisjon og eventuelt samlet mindreforbruk tilbakebetales 
kommunen. Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering.
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 2020 

Moss kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 
kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 
 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 
Oppgave Rapportert 

2019 
1. halvår 2. halvår Totalt 

2020 
Prosjekt 
totalt 

Estimert Mer-
/mindreforbuk 

Administrasjon  30 30 60    

Risikoområder Nye 
Moss (Rygge og 
Moss) 

426 75 0 75 501 500 +11 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon 
Ansettelsesprosesser 

 24,5 25 49,5 49,5 50  

Barnevern – 
fosterhjem 

 113,5 271,5 385 385 350 +/- 10 % +352 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 114 307 421 421 400-500  

Byggesaksbehandling  0 42,5 42,5  350  

        

Sum  357 676 1033   +36 

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2019» viser hva som er rapportert i 2019 på prosjekter som ble 

påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike 
prosjektene. Kolonnen «Estimert» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan, mens 
kolonnen «Mer-/mindreforbruk» viser over- eller underforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte 
prosjektene. 
*Ikke ferdigstilt. 

 
Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av 
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er 
stipulert ut i fra tidligere erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt 
timeregistreringssystem, og bygger på et gjennomsnitt over flere år.  

 
Risikoområder Nye Moss – Dokumentforvaltning og arkiv og Anskaffelser 
Revisjonen la frem forslag til forvaltningsrevisjon av risikoområder i 
kommunesammenslåingen for kontrollutvalget i Rygge 5. september 2019 (sak 19/27). Vi 
vurderte særlig to områder som sentrale risikoområder i kommunesammenslåingen, og som 
aktuelle å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. Det er områdene anskaffelser og 
dokumentforvaltning/arkiv. Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget. Revisjonen vurderte 
det som hensiktsmessig at også Moss kommune burde være omfattet av denne 
forvaltningsrevisjonen. Det vil kunne gi en økt verdi og handlingsrom for kommunene inn i 
nye Moss kommune. Revisjonen la frem tilsvarende prosjektplan for kontrollutvalget i Moss 
16. september 2019 (sak 19/48). Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget. Hoveddelen av 
prosjektet ble levert i 2019, men rapporter fra revisjonen ble behandlet først i 2020, i 

                                                
1 Innenfor feilmargin på 10 %. 
2 Innenfor feilmargin på 10 %. 
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kontrollutvalgets møte 10. februar 2020 (sak 20/4 og 20/5).3 I 2020 har revisjonen brukt 75 
timer på prosjektet. 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Ansettelsesprosesser 
I forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Kommunens 
ansettelsesprosesser vedtok kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonen skulle utarbeide en 
oppfølgingsrapport ett år etter bystyrets vedtak (sak 19/37 i kontrollutvalget og sak 039/19 i 
bystyret, henholdsvis 17. juni og 18. juni 2019). Revisjonen startet arbeidet sommeren 2020, 
og rapport fra oppfølgingen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 21. september 2020 (sak 
20/36). Revisjonen estimerer 50 timer til oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner. For 
denne oppfølgingsrapporten har det gått med 49,5 timer. 
 

Barnevern - fosterhjem 
Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 10. februar 2020 (sak 20/6). Prosjektet ble vedtatt 
i tråd med revisjonens forslag, men oppfølging av biologiske foreldre ble nevnt særskilt. Det 
var enighet om at revisjonen skulle vurdere kommunens rutiner for oppfølging av biologiske 
foreldre. Faktainnsamlingen i prosjektet var planlagt gjennomført på tidspunktet hvor 
koronatiltak ble innført, og revisjonen har derfor blitt noe forsinket i forhold til planlagt 
fremdrift. Rapport ble levert til kontrollutvalgets møte 30. november 2020 (sak 20/50). 
Revisjonen estimerte med 350 timer til prosjwektet, og har brukt 385 timer. Dette er 35 timer 
mer enn estimert, men innenfor feilmargin på 10 %.  
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 8. juni (sak 20/27). Planen ble vedtatt i tråd med 
revisjonens forslag. Rapport ble levert til kontrollutvalgets møte 30. november 2020 (sak 
20/49). Revisjonen estimerte med 400-500 timer til prosjektet, og det har medgått 421 timer, 
slik at levering er skjedd godt innenfor estimat. 
 

Byggesaksbehandling 
Prosjektplan ble vedtatt av kontrollutvalget 21.septemer 2020 (sak 20/38). Kontrollutvalget 
ønsket særlig at saksbehandlingstid, likebehandling og kvalitetssikring skulle belyses i 
prosjektet. Revisjonen har brukt 42,5 timer til prosjektet i 2020, og rapport er forventet levert 
til kontrollutvalget våren 2021. 
 

Total leveranse 
Moss kommune har budsjettert med 1200 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. Revisjonen har 
levert 1033 timer pr. 31. desember 2020, 86 % av budsjett.  
 
 
 

Rolvsøy, 15. januar 2020 
 
 

Lene Brudal (sign.) 
fagleder forvaltningsrevisjon 

                                                
3 Rapporten er levert i to delrapporter: Delrapport 1: Dokumentforvaltning og arkiv og delrapport 2: 
Anskaffelser. 

47



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/106 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 9007/2021 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/7 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 
Fredrikstad, 13.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Engasjementsbrev – Moss kommune, datert 07.01 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

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

Vurdering 
Revisjonens fremleggelse av engasjementsbrev kan sees som et element i kontrollutvalgets 
påseansvar overfor revisjonen. Sekretariatet viser til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner § 3 punkt b: «regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med 
lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med revisor.»   
 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) revisjonskomite har anbefalt at dette bør gjøres 
minst en gang hver valgperiode.  
 
Revisjonens engasjement brev beskriver i hovedtrekk hva lovbestemt revisjonsarbeidet 
består av, og også andre kontrollhandlinger og uttalelser som gjennomføres samt hvordan 
kontrollarbeidet blir rapportert. Vedrørende revisjonens økonomiske forhold vises det til 
selskapsavtale samt revisjonsavtale, datert 21.12 2020.   
 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til engasjementsbrevet, og anbefaler derfor 
kontrollutvalget om å ta engasjementsbrevet fra revisjonen til orientering.

48



49



50



51



52



53



54



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/106 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 3522/2021 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/8 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering  
 
Fredrikstad, 19.01.2021 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  
 Daglig leder Jolanta Betker, datert 18.01 2021 
 Seksjonsleder forvaltningsrevisjon Lene Brudal, datert 18.01 2021 
 Forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen, datert 18.01 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, forskrift for kontrollutvalg og revisjon og Forum for kontroll og tilsyn (FKT) - 
veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. 
 

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

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

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Moss kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Moss kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Moss kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Moss kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Lene Brudal (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  

59



Side 1 av 2 

 

Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Moss kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Moss kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2021 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/9 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 som vist i vedlegg 1, tas til orientering 

 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 
Fredrikstad, 11.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2020 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 
 

62



Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2020 

MOSS KOMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

63



 

 
 Moss kommune - Kontrollutvalgets årsmelding 2020 - 1 - 

 

Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 
Bestemmelsene om at kommunen skal ha et 

eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 

kommuneloven LOV-1992-09-25-107. 

Bestemmelsene er videreført i ny 

kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det 

fremgår av kapittel 23, § 23-1 at 

«Kommunestyret velger selv et 

kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll 

på deres vegne.  

 

Figuren under viser at det fra kommunestyret 

går to styringslinjer. Den ene går fra til 

administrasjonssjefen som har ansvaret for 

gjennomføringen av kommunens 

tjenesteproduksjon, planlegging og 

myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en 

uavhengig og ekstern kontroll som går 

gjennom kontrollutvalget. 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, 

gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og 

oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har fire primære tilsyns- og 

kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med 

sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelseskontroll 

 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at 

regnskapsrevisjonen fungerer på en 

betryggende måte ivaretas blant annet 

gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt 

revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og 

uavhengighetserklæringer fra 

oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir 

kontrollutvalget informert om spesielle 

forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Kommunestyret skal vedta planen. 

Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Plan for eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av selskapskontrollen. 

Kommunestyret skal vedta planen. 

Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til 

kommunestyret om hvilke 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 

budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Forslaget skal inneholde kostnadene til drift 

av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og 

den valgte revisjonen.  

 

Innstilling på valg av revisor og 

revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen 

skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 

inngå avtale med annen revisor. Vedtaket 

treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om 

kontrollutvalg angir bestemte krav til dem 

som skal velges som medlemmer til 

kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem 
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av kontrollutvalg ikke kan være medlem 

eller varamedlem av kommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til 

kommuneloven bestå av minimum fem 

medlemmer. Det er opp til kommunestyret å 

bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 

medlemmer.  Kommunestyret for nye Moss 

vedtok den 09.10 2019 for perioden 2019-

2023 at kontrollutvalget skal ha syv 

medlemmer. Minst ett av utvalgets 

medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets medlemmer. 

 

Medlemmer valgt for perioden 2019-

2023 
Tage Pettersen H, leder  

Ole Gjølberg, AP, nestleder  

Gunn Salbuvik, H  

Geir Hovland, Rødt 

Hilde Pettersen, Ap 

Helge G. Watndal, Ny kurs 

Lillian Eriksen, Frp 

 

Varamedlemmer valgt for perioden 

2019-2023 
Johhny Trandem, H  

Hanne Luthen, AP 

Eli Rudshagen, Rødt 

Kjell Bleivik, Ap 

Ellen Braaten Wickstrand, H  

Lena Skjeldstadaune, Ny kurs   

Nathalie Brinkmann, Frp 
 

Kontrollutvalgets møte- og 

informasjonsaktivitet 
Østfold Kontrollutvalgssekretariat har utført 

Sekretariatstjenesten i 2020.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik 

at møteinnkallinger, saksdokumenter og 

protokoller er blitt behandlet og utformet på 

tilnærmet samme måte som for øvrige 

politiske organ. Møteinnkallinger og 

sakskart er sendt elektronisk til utvalgets 

medlemmer, ordfører og rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og 

møtedokumenter blir løpende publisert på 

sekretariatets hjemmeside: 

www.fredrikstad.kommune.no/okus, og 

kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 5 møter. 

Covid-19 situasjonen har preget utvalgets 

møter i den forstand at to av fem møter har 

foregått digitalt via Teams. Til sammen har 

det behandlet i alt 54 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2020 2019 2018 2017 

møter 5 6 5 5 

saker 54 68 60 66 

 

Ordføreren holdes fortløpende orientert om 

arbeidet i kontrollutvalget gjennom å få 

tilsendt utvalgets saksdokumenter og 

protokoller.  

 

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig 

den uformelle kontakten med den politiske 

ledelse i kommunen. 

 

Kommunedirektør har vært tilstede i 

kontrollutvalget i tre av fem møter. 

Kommunedirektør har gitt orientering om 

følgende temaer: 

 Pågående organisasjonsutvikling i 

kommunen 

 Orientering om Botnertjernet 

 

Ved behandling av kommunes årsregnskap 

for 2019 var kommunedirektør og 

økonomisjef særskilt invitert til møtet for å 

redegjøre for årets regnskap og resultat.  
 

Behandlede saker i 2020 

I 2020 er regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen 

utført av Østre Viken kommunerevisjon IKS.  

 
Plandokumenter 

Kontrollutvalget har behandlet følgende 

plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for 

regnskapsrevisjonen 2020 – Moss 

kommune inkl. foretakene. 

 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
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Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap for 

2019 

 Årsregnskap 2019 Moss kommune  

 Årsregnskap 2019 Moss drift og anlegg 

KF  

 Årsregnskap 2019 Moss kommunale 

eiendomsselskap KF  

 Årsregnskap 2019 Moss havn KF 

 Fellesnemda Moss/Rygge – årsregnskap/ 

årsberetning for 2019 

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2019 

Resultatet av regnskapsrevisjonen 

rapporteres direkte fra revisjonen til 

kommunestyret gjennom revisjons-

beretningen.  

 

Rapporter vedrørende investeringsprosjekter 

I henhold til reglement skal kontrollutvalget 

avgi innstilling til kommunestyret for hvert 

av kommunens avsluttede investerings-

prosjekt som har en totalkostnad på over 4 

millioner kroner. Kontrollutvalget avgir 

deretter innstilling til bystyret. 

 

Følgende byggeregnskaper er behandlet av 

kontrollutvalget: 

 Revisjonsrapport: Avslutning av 

byggeregnskap «Noreødegården».  

 Revisjonsrapport - Avslutning av 

byggeregnskap «Oppgradering av 

uteområder – skole i Moss» 

 Revisjonsrapport - Avslutning av 

byggeregnskap «Oppgradering av 

Sandløkka og Reierbanen i Moss» 

 Revisjonsrapport - Avslutning av 

byggeregnskap «Enøktiltak kommunale 

bygg» 

 

Etterlevelseskontroll 

I følge kommunelovens skal: 

regnskapsrevisor skal se etter om 

kommunens økonomiforvaltning i hovedsak 

foregår i samsvar med bestemmelser og 

vedtak. 

 
I forbindelse med kommune- og 

regionreformen i 2019/2020 skjedde det 

store omlegginger, og revisjonskomiteen i 

NKRF mente det ikke er hensiktsmessig etter 

lovens intensjon å utføre forenklet 

etterlevelseskontroll for disse kommunene. 

Dette ble begrunnet slik: 

 for kommuner som opphører 31.12.2019 

– Ny lov gjelder enten fra 01.01.20 eller 

fra konstituerende møte, og loven har 

ikke tilbakevirkende kraft. Dette 

impliserer at kravene i ny kommunelov 

for 2019 ikke gjelder for disse 

kommunene. 

 for kommuner som oppstår 01.01.2020 - 

det vil være ny administrasjon og 

økonomiforvaltning fra 01.01.2020 og 

det er ikke formelt økonomiforvaltning å 

ta utgangspunkt for kontroll i for 2019. 
 

Rapport om utført regnskapsrevisjon i 

2019/20 

Rapporten omtaler de lovpålagte oppgavene 

som er utført for å bekrefte kommunens 

årsregnskap samt tilknyttede oppdrag. 

Forvaltningsrevisjon 
I 2020 har kontrollutvalget behandlet fire 

forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 
Risikoområder i kommunesammenslåing – 

nye Moss kommune – Delrapport 1 

«Dokumentforvaltning og arkiv» 
 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 

10. februar 2020 forvaltningsrevisjons 

rapport «Dokumentforvaltning og arkiv». 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har Østfold 

kommunerevisjon vurdert om Rygge 

kommune og Moss kommune har sikret god 

dokumentasjonsforvaltning inn i ny 

kommune.  

 

Revisjonen har undersøkt hvilke 

forberedelser kommunene har gjort for å 

sikre god dokumentasjonsforvaltning i 

kommunesammenslåingen, om 

arkivtjenesten er gjort i stand til å håndtere 

kravene i regelverket og om det er etablert en 

ny felles arkivtjeneste. Revisjonen har også 

undersøkt om eksisterende arkiver er 

avsluttet i tråd med regelverket og om 

kommunene har gjort vurderinger av 

informasjonssikkerhet og tilgjengelighet ved 

nytt arkiv. 
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Rygge kommune og Moss kommune hatt en 

ulik inngang til kommunesammenslåingen. 

Rygge kommune har hatt en mer stabil 

ressurssituasjon over tid, og således hatt 

mulighet til å gjøre flere forberedelser til 

kommunesammenslåingen. Når det gjelder 

Moss kommune har det over tid vært en 

utfordrende arbeidsmiljø- og ressurssituasjon 

som har ført til store avvik og store restanser 

både i elektronisk arkiv og i papirarkiv.   

 

Revisjonens vurderinger viser at kommunene 

ikke har arbeidet i tråd med prosjektmandat 

knyttet til området sak- og arkivsystem. Det 

er utarbeidet risikoanalyse knyttet til 

prosjektet, men tiltakene fremstår for 

generelle og gir lite konkrete løsninger for å 

faktisk avhjelpe situasjonen. Kommunen har 

kartlagt kompetanse og gjort noe arbeid 

knyttet til å skape gode rutiner og 

arbeidsdeling, herunder også sikre 

tilstrekkelig kompetanse og bemanning. Det 

er imidlertid ikke etablert arkivplan eller 

bevarings- og kassasjonsplan for ny 

kommune. Det ser ikke ut til at kommunene 

fullt ut vil komme i mål med avslutningen av 

papirarkiver. Informasjonssikkerhet og 

tilgjengelighet er ikke risikovurdert, og 

kommunen ivaretar ikke innbyggernes rett til 

innsyn i tilstrekkelig grad.  

 

Samlet sett er det revisjonens vurdering at 

forberedelsene til sammenslåing av 

arkivtjenestene har startet på et altfor sent 

tidspunkt. Det foreligger ingen konkret plan 

for arbeidet med utvikling av den nye 

arkivtjenesten, og revisjonen mener at 

arbeidet med fordel kunne hatt en mer 

systematisk tilnærming. Det er etablert en ny 

arkivtjeneste, men ved dato for 

sammenslåing vil ikke tjenesten være i tråd 

med regelverket. Revisjonen deler 

arkivverkets bekymring knyttet til 

forvaltningen av arkivet. 

 
Rygge kommune og Moss kommune har 

derfor ikke i tilstrekkelig grad sikret god 

dokumentasjonsforvaltning inn i ny 

kommune. Som vurderingene viser er det 

flere elementer som burde ha vært på plass 

på et tidligere tidspunkt, herunder burde 

tjenesten ha arbeidet aktivt opp mot 

prosjektmandat, satt i verk tiltak og fulgt opp 

avdekket risiko, herunder også vurdert risiko 

knyttet til informasjonssikkerhet og 

tilgjengelighet.  

Revisjonen ga følgende anbefalinger i 

rapporten: 

 utarbeide arkivplan  

 utarbeide bevarings- og kassasjonsplan  

 avslutte papirarkiv i tråd med regelverket 

 sikre tilgjengelighet og innsyn i de 

restansene som ikke vil være synlige på 

offentlig postjournal 

 sikre et systematisk arbeid med utvikling 

av ny arkivtjeneste 

 lukke avvikene fra arkivverket og følge 

opp arkivtjenesten for å sikre at den er i 

stand til å håndtere kravene i regelverket 
 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 

og oversendt den til kommunestyret for 

videre behandling.  

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 

19. mars i sak 41/20.  

 

Risikoområder i kommunesammenslåing – 

nye Moss kommune – Delrapport 2 

«Anskaffelser» 
 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 

10. februar 2020 forvaltningsrevisjons-

rapport «Anskaffelser». 
 
Denne rapporten omhandler følgende 

problemstilling:  

- Håndterer kommunene anskaffelser på 

en måte som gir god ressursutnyttelse i 

den nye kommunen?  

 

Å forberede den nye kommunen på 

anskaffelsesområdet er et omfattende arbeid 

hvor det kan være vanskelig å komme helt i 

mål på alle felt. Det blir derfor nødvendig å 

foreta avveininger og prioriteringer. Arbeidet 

vil måtte pågå også etter at nye Moss er blitt 

en realitet. Slik revisjonen har vurdert det, 

har kommunene hatt et godt og 

formålstjenlig innkjøpssamarbeid forut for 

kommunesammenslåingen og lagt ned et 

systematisk og godt arbeid med kartlegging 

av anskaffelseskontraktene. Videre har 

kommunene, etter revisjonens vurdering, 

foretatt et grundig arbeid med 
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endringsklausuler i kontraktene, og de har 

dessuten benyttet muligheten til å foreta 

intensjonskunngjøringer der hvor dette har 

blitt vurdert hensiktsmessig. Det er først og 

fremst manglende overordnet 

kostnadsanalyse og anskaffelsesstrategi som 

modererer inntrykket av hvor godt det er 

arbeidet med anskaffelser i 

sammenslåingsprosessen. Begge er viktig for 

å sikre god ressursutnyttelse i den nye 

kommunen, og har ikke blitt prioritert i 

kommunene. Både kostnadsanalyse og 

anskaffelsesstrategi er imidlertid under 

utarbeidelse, hvor den siste er uttalt å komme 

til behandling senest på kommunestyremøtet 

i juni 2020. 

 

Samlet sett er hovedkonklusjonen at arbeidet 

med å sikre god ressursutnyttelse på 

anskaffelsesområdet i den nye kommunen 

har vært tilfredsstillende, selv med noen 

mangler. Revisjonen anbefalte derfor at nye 

Moss kommune følgende: 

- gjennomføre en grundig kostnadsanalyse 

av innkjøp/anskaffelser 

- sørge for å få på plass en 

anskaffelsesstrategi for den ny 

kommunen som planlagt, dvs. første 

halvår 2020 

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 

og oversendt den til kommunestyret for 

videre behandling.  

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 

19. mars i sak 42/20.  

 

«Barnevern - fosterhjem» 
 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 

30. november 2020 forvaltningsrevisjons 

rapport «Barnevern - fosterhjem». 

Barnevernet i Moss har til enhver tid 

ansvaret for oppveksten til noe under hundre 

barn, behandler over 400 

bekymringsmeldinger per halvår, og starter 

ca. 200 undersøkelsessaker per halvår. En 

organisasjonsmessig og innholdsmessig god 

barneverntjeneste er viktig for at kommunen 

skal kunne oppfylle sine plikter etter 

barnevernloven. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble 

gjennomført etter følgende problemstillinger: 
 

 Blir barneverntjenestens arbeid med 

oppfølging av barn i fosterhjem i 

tilstrekkelig grad planlagt, kontrollert, 

og ved behov korrigert? 

 

Revisjonen tok utgangspunkt i forskrift om 

internkontroll for barneverntjenesten og 

undersøkt om tjenesten har etablert en 

internkontroll for arbeidet på 

fosterhjemsområdet.  

 

 Sørger kommunen for at barn som bor i 

fosterhjem får den oppfølgingen de har 

krav på? 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har Østre 

Viken kommunerevisjon undersøkt om 

barneverntjenestens internkontroll 

tilfredsstiller kravene til god internkontroll, 

og om barneverntjenesten sikrer at barn i 

fosterhjem får den oppfølgingen de har krav 

på. Vi har undersøkt hvilke reglementer og 

rutiner som sikrer konsistent praksis på 

området, og hvilke grep kommunen gjorde 

etter at etableringen av Nye Moss slo 

sammen de tidligere barnevernstjenestene i 

Moss og Rygge. Revisjonen har intervjuet 

ledere og saksbehandlere i 

barneverntjenesten, analysert utvalgte 

barnevernsmapper, og gjennomgått 

barnevernets sentrale dokumenter på 

området. 

 

Barneverntjenesten i Moss fremstår som en 

lærende organisasjon med god internkontroll i 

egen virksomhet. I all hovedsak ivaretar 

barneverntjenesten prinsippene om barnets beste 

for barn som er under dens omsorg. Revisjonen 

anbefalte imidlertid at kommunen bør:  

 øke ansattes kunnskap om internkontroll 

og rutiner 

 etablere møtefora for barnevernet og dets 

eksterne samarbeidspartnere for å 

innhente synspunkter og erfaringer til 

forbedringsarbeidet i barneverntjenesten 

 gjennomgå og implementere 

avviksrutiner 

 fortsette arbeidet med målstyring og 

risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder 
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bør det utarbeides en samlet analyse for 

barnevernet 

 involvere foreldrene tidlig i valg av 

fosterhjem og sørge for at 

dokumentasjonen følger saken 

 vurdere om kommunens praksis knyttet 

til omsorgsplanen fungerer i tråd med 

lovens intensjon 

 vurdere å iverksette ytterligere tiltak 

overfor biologiske foreldre 

 

Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 

og oversendt den til kommunestyret for 

videre behandling. Kommunestyret 

behandler den tidlig i 2021. 

 

«Samfunnssikkerhet og beredskap» 
 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 

30. november 2020 forvaltningsrevisjons 

rapport «Samfunnssikkerhet og beredskap» 

 
Rapporten tok for seg Moss kommunes 

samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid. 

Revisjonskriteriene er bygget opp rundt 

sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt. Forskriften har 

som formål å sikre at kommunen ivaretar 

befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen skal jobbe systematisk og 

helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på 

tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å 

redusere risiko for tap av liv eller skade på 

helse, miljø og materielle verdier. 

 

Revisjonen har gjennomført en 

systemrevisjon av kommunens overordnede 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 

samt revidert hvordan beredskapsarbeidet 

blir fulgt opp på overordnet nivå og i 

kommunens ulike kommunalområder. 

Revisjonen har også undersøkt hvordan 

kommunen har organisert og håndtert 

beredskapsarbeidet under koronapandemien i 

praksis. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i 

perioden mai 2020 til november 2020. 

Kriteriene er utarbeidet fra 

sivilbeskyttelsesloven, forskrift om 

kommunal beredskapsplikt og aktuelle 

veiledere. Fakta er innhentet ved bruk av 

dokumentanalyse og intervjuer.  

 

Kommunen har utarbeidet en overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyse og utarbeidet en 

overordnet beredskapsplan. Samtidig har 

revisjonen pekt på enkelte områder hvor det 

fortsatt gjenstår noe arbeid for at samtlige 

krav i forskriftens kan anses oppfylt. Det 

fremkommer av revisjonens undersøkelser at 

kommunen ikke har etablert et 

beredskapsråd. Det kommunale 

beredskapsrådet vil være en viktig arena for 

å ivareta kommunens samordningsrolle. 

Videre fremkommer det at 

beredskapsorganiseringen nedover i 

organisasjonen ikke er fullstendig satt. Flere 

kommunalavdelinger har ikke beredskaps 

kontakter og det er flere fagplaner, samt 

ROS-analyser og beredskapsplaner på 

enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå som 

ikke er oppdatert slik at de harmoniserer med 

overordnet planverk og organisering i ny 

kommune.   

 

Kommunen har etablert planer og direktiver 

for å sikre at beredskapsarbeidet blir fulgt 

opp i samsvar med regelverk og overordnede 

retningslinjer. Samtidig har kommunen på 

noen områder ikke ferdigstilt og 

implementert planer og tiltak. Det gjelder 

både knyttet til øvelser, opplæring og 

risikoreduserende tiltak. Hovedårsaken til 

dette er at håndtering av koronapandemien 

har ført til forsinkelser.   

 

Kommunen har i all vesentlighet håndtert 

pandemien i tråd med regelverk, kommunens 

egne planer og helsedirektoratets føringer. 

Samtidig fremkommer det at kommunen, på 

revisjonens tidspunkt, ikke har organisert seg 

med en stedfortreder for kommuneoverlege 

med ansvar for smittevern i kommunen. 

Basert på flere intervjuer fremkommer det 

også at flere opplever deler av kommunens 

planverk som for lite detaljert. 

 

Revisjonen ga følgende anbefalinger 

 etablere et kommunalt beredskapsråd 

som planlagt. 

 benytte overordnet ROS-analyse for å 

utarbeide og oppdatere ROS-analyser og 
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beredskapsplaner på enhets-, 

virksomhets- og avdelingsnivå. 

 ferdigstille og implementere 

handlingsplan med risikoreduserende 

tiltak på samtlige nivåer i 

organisasjonen. 

 følge opp kommunens øvingsstrategi 

med gjennomføring av årlige øvelser og 

involvere både enhets-, virksomhets- og 

avdelingsnivå. 

 følge opp kommunens opplærings- og 

kompetanseplan slik at alle som er 

tiltenkt en rolle i kommunens 

krisehåndtering sikres kravet til 

minimumskompetanse.   

 organisere seg meg stedfortredere i 

samtlige funksjoner i kriseledelsen og 

krisestaben, inkludert kommuneoverlege. 

 evaluere krisehåndteringen og oppdatere 

eget planverk i henhold til evalueringens 

funn.  

 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning 

og oversendt den til kommunestyret for 

videre behandling. Kommunestyret 

behandler den tidlig i 2021. 

 
Oppfølging av to tidligere 

forvaltningsrevisjoner 

«Barnevern, ettervern og kjøp av tjenester» 

Kontrollutvalget behandlet forvaltnings 

revisjonsprosjekt «Barnevern, ettervern og 

kjøp av tjenester» den 24. april 2019. 

Kommunestyret behandlet forvaltnings 

revisjonsrapporten den 21. mai 2019.  

Følgende anbefalinger skulle føles opp: 

 tydeliggjøre fakturabehandling og 

bokføring ved kjøp av tjenester. 

 sørge for at det blir utarbeidet og 

foreligger kontrakter/avtaler ved kjøp av 

tjenester 

 kjøp av tjenester fra ansattes 

forretningsvirksomhet skal ikke gjenta 

seg. 

 

Kommunedirektør la frem en skriftlig 

redegjørelse for kontrollutvalget i deres møte 

den 10. februar 2020.  Kontrollutvalget tok 

kommunedirektørens tilbakemelding til 

orientering. 

 

«Kommunens ansettelsesprosesser» 

Kontrollutvalget behandlet forvaltnings 

revisjonsprosjekt «Kommunens 

ansettelsesprosesser» den 17. juni 2019. 

Kommunestyret behandlet forvaltnings 

revisjonsrapporten den 18. juni 2019.  

Følgende anbefalinger skulle føles opp: 

 Sørge for at det dokumenteres at 

politiattest som ikke er eldre enn tre 

måneder er forelagt. 

 Sørge for at kontroll av autorisasjon 

dokumenteres. 

 Vurdere behov for ytterligere kontroll av 

språkkunnskaper. 

 Sikre at referansesjekk dokumenteres. 

 

Revisjonens oppfølgingskontroll ble lagt 

frem for kontrollutvalget i møte den 21. 

september 2020.  Kontrollutvalget tok 

kommunedirektørens tilbakemelding til 

etterretning. 

Oppfølgingsrapporten ble oversendt 

kommunestyret hvorav kontrollutvalget 

innstilte på at kommunedirektøren skal gi 

informasjon til kontrollutvalget når 

administrasjonen anser at de har fått et 

tilfredsstillende system og praksis for testing 

av språkkunnskaper i ansettelsesprosesser. 

Eierskapskontroll 

Formålet med eierskapskontroll 

fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. 

Ifølge bestemmelsen innebærer en 

eierskapskontroll å kontrollere om den som 

utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets vedtak og anerkjente 

prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av 

året etter kommunestyret er konstituert, 

utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen vedtas av kommunestyret selv. 

 

Kontrollutvalget har i 2020, behandlet 

prosjektplan eierskapskontroll «MOVAR 

IKS». Endelig rapport blir behandlet i første 

møte i 2021. 
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Henvendelser til kontrollutvalget 
Kontrollutvalget kan også behandle 

henvendelser fra innbyggere eller andre 

aktører som mener de har en sak for 

kontrollutvalget. For hver henvendelse må 

det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal 

prioriteres. Kontrollutvalget har behandlet en 

henvendelse i 2020: 
 

 Stupetårnsaken. 

Varsel om interne forhold påstander om 

økonomisk mislighet 
 

Kontrollutvalgsleder fikk tilsendt en 

henvendelse som gjelder en klage på 

saksbehandling i Moss kommune i 

«Stupetårnsaken». Denne klagen ble også 

sendt til fylkesmannen. En rekke punkter blir 

oppramset av henvender som feil ved 

fremleggelse av 

prosjektet/ byggesaken da den gikk til 

politisk behandling: 

Kontrollutvalget viste til at det skal 

gjennomføres et forvaltningsrevisjons 

prosjekt av kommunens byggesaks 

behandling på generelt nivå i 2020. 

Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har 

behandlet nevnes: 

 Protokoller fra kontrollutvalgets møter 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019  

 Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige 

revisorer 

 Statusrapport for utført 

forvaltningsrevisjon (ressursbruk) 

 Rapportering etter utført 

regnskapsrevisjon Moss kommune og 

kommunale foretak. 

 Prosjektplan: «Barnevern og fosterhjem» 

 Prosjektplan: «Varsling – Overholdelse 

av reglement i praksis» 

 Prosjektplan eierskapskontroll «MOVAR 

IKS» 

 Prosjektplan «Samfunnssikkerhet og 

beredskap» 

 Prosjektplan «Byggesaksbehandling» 

 Drøftingssak ang. oppfølging av etiske 

regelverk ved regnskapsavslutninger» 

 Møteplaner for 2021 

 Fellesnemda Moss/Rygge 

prosjektregnskap 2019 

 Orientering fra revisjon om arbeid med 

tidligere mottatt varsel 

 Etterlevelseskontroll – Vurdering av 

risiko- og vesentlighetsområder 

 

Saker som kontrollutvalget har fått 

informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra 

kontrollutvalget 

 FKT – Fagkonferanse 3. og 4. juni 2020 

 Endring i samarbeidsform ØKUS 

 Eiermelding 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet av kontrollutvalget i møte den 8. februar 2021. 

 

 

Tage Pettersen (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 3413/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 08.02.2021 21/10 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 
Fredrikstad, 20.01.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11 2020. 
2. Tilsynsrapport fra Fylkesmann, datert 21.10 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1, Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11 2020. 
Vedlegg 2, Tilsynsrapport fra Fylkesmann vedrørende kommunens plikt til å sikre at barn 
med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. 

Vurdering 
Vedrørende tilsynsrapporten konkluderer tilsynet med at det ikke er avdekket brudd på 
regelverket knyttet til barnehageloven kapittel § 19 g. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Moss 
 
 
 
Møtedato: 30.11.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 18.00 til kl. 19.20 
Møtested: Teams - møte 
Fra – til saksnr.: 20/47 – 20/54  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland X 
 

Gunn Salbuvik X 
 

Hilde Pettersen X 
 

Helge G. Watndal X  

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 7 av 7  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Østre Viken kommunerevisjon - Daglig leder Jolanta Betker, 
forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen og Christer A. Jenson (til sak 20/50 og 20/49).  
 
Administrasjonen: Kommunedirektør Hans Reidar Næss, direktør organisasjon Are 
Hammervold Solvang (til sak 20/50), beredskapsleder Henning Kubberød (sak 20/50), og 
fungerende barnevernsleder Hege Jacobsen og konstituert direktør oppvekst og utdanning 
Silje Hobbel (til sak 20/49) 
 

 
 
 
 
 
--------------------------------     ------------------------------------ 
Tage Pettersen, leder      Ole Gjølberg, nestleder 
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Sakliste 
   

PS 20/47 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 20/48 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 20/49 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - Fosterhjem"  

PS 20/50 Forvaltningsrevisjonsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap"  

PS 20/51 Informasjon fra revisjon om arbeid med tidligere mottatt varsel  

PS 20/52 Møteplan for 2021  

PS 20/53 Referater og meldinger  

PS 20/54 Eventuelt  

 

PS 20/47 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Moss behandling 30.11.2020: 

Kontrollutvalget bestemte i samråd med revisjonen å behandle sak 20/51 for lukkede dører. 
Utover dette var det ingen øvrige merknader til innkalling eller saksliste. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 
 

PS 20/48 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Moss behandling 30.11.2020: 

Ole Gjølberg ble foreslått og enstemmig valgt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ole Gjølberg 
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PS 20/49 Forvaltningsrevisjonsrapport "Barnevern - Fosterhjem" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - fosterhjem», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - fosterhjem» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder: 

 øke ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner 

 etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeidspartnere for å 
innhente synspunkter og erfaringer til forbedringsarbeidet i barneverntjenesten 

 gjennomgå og implementere avviksrutiner 

 fortsette arbeidet med målstyring og risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder bør 
det utarbeides en samlet analyse for barnevernet 

 involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at dokumentasjonen 
følger saken 

 vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fungerer i tråd med 
lovens intensjon 

 vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre 
 

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 Moss behandling 30.11.2020: 

Revisjonen orienterte om rapportens funn og til hvilke anbefalinger som er gitt. Kommunens 
administrasjon ga utfyllende kommentarer til revisjonsrapporten.. Utvalget stilte enkelte 
oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjon som ble besvart i møte  
Innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern - fosterhjem», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger.  
 

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

 øke ansattes kunnskap om internkontroll og rutiner 

 etablere møtefora for barnevernet og dets eksterne samarbeidspartnere for å 
innhente synspunkter og erfaringer til forbedringsarbeidet i barneverntjenesten 

 gjennomgå og implementere avviksrutiner 

 fortsette arbeidet med målstyring og risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder bør 
det utarbeides en samlet analyse for barnevernet 
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 involvere foreldrene tidlig i valg av fosterhjem og sørge for at dokumentasjonen 
følger saken 

 vurdere om kommunens praksis knyttet til omsorgsplanen fungerer i tråd med 
lovens intensjon 

 vurdere å iverksette ytterligere tiltak overfor biologiske foreldre 
 

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

 

 
PS 20/50 Forvaltningsrevisjonsrapport "Samfunnssikkerhet og 
beredskap" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap», 
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap» 
til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 etablere et kommunalt beredskapsråd som planlagt. 

 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduserende tiltak på 
samtlige nivåer i organisasjonen. 

 følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av årlige øvelser og 
involvere både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan slik at alle som er 
tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering sikres kravet til 
minimumskompetanse.   

 organisere seg meg stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen og 
krisestaben, inkludert kommuneoverlege. 

 evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i henhold til 
evalueringens funn.  
 

2: Kommunestyretviser 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 Moss behandling 30.11.2020: 

Revisjonen orienterte om rapportens funn og til hvilke anbefalinger som er gitt. Kommunens 
administrasjon ga utfyllende kommentarer til revisjonsrapporten. Utvalget stilte enkelte 
oppfølgingsspørsmål til revisjonen og administrasjon som ble besvart i møte  
Innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap», 
samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til 
revisjonens anbefalinger. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Samfunnssikkerhet og 
beredskap» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger 
som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 

 etablere et kommunalt beredskapsråd som planlagt. 

 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser 
og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduserende tiltak på 
samtlige nivåer i organisasjonen. 

 følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av årlige øvelser og 
involvere både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan slik at alle som er 
tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering sikres kravet til 
minimumskompetanse.   

 organisere seg meg stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen og 
krisestaben, inkludert kommuneoverlege. 

 evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i henhold til 
evalueringens funn.  
 

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

 

PS 20/51 Informasjon fra revisjon om arbeid med tidligere mottatt 
varsel 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem en skriftlig redegjørelse i saken når den er 
ferdig kontrollert. 

Kontrollutvalget Moss behandling 30.11.2020: 

Møtet ble lukket under behandling av sak 20/51 i henhold til kommunelovens § 11.5 og 
offentlighetsloven 24.2 og 3. ledd. Tilstede var kontrollutvalget, revisjonen, sekretariatet og 
kommunedirektør. 
Revisjonen orienterte utvalget om varselet som er mottatt. Revisjonen har påbegynt kontroll 
med de påstander som er fremmet. Revisjonen utarbeider et revisjonsnotat til kontrollutvalget 
når kontrollarbeidet er ferdig. Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem en skriftlig redegjørelse i saken når den er 
ferdig kontrollert. 
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PS 20/52 Møteplan for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

   8. februar 

 26. april (regnskapsmøte) 

 14. juni 

 20. september 

   6. desember 
 

Møtestart kl. 18.00 

Kontrollutvalget Moss behandling 30.11.2020: 

Kontrollutvalget flyttet foreslåtte dato 26. april til 27. april. Med denne endring ble innstillingen 
enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

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

   8. februar 

 27. april (regnskapsmøte) 

 14. juni 

 20. september 

   6. desember 
 

Møtestart kl. 18.00 
 

 
PS 20/53 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 30.11.2020: 

Daglig leder i sekretariatet orienterte om pågående prosess med å endre organisasjonsformen 
i sekretariatet, dette i tråd med nye lovkrav i kommuneloven.  Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 30.11.2020: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 

PS 20/54 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 30.11.2020: 

Kontrollutvalgsmedlem Helge G. Watndal stilte spørsmål om kommunens eiermelding og til 
kontrollutvalgets oppgaver knyttet til eierskapskontroller. Kommunen arrangerer eierskapsdag 
for sine politikkere og spørsmålet er om kontrollutvalgets medlemmer også kan få delta på 
dette i et opplæringsperspektiv. Leder av kontrollutvalget retter en forespørsel til ordfører. 
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Sammendrag 

Vi gjennomfører tilsyn med Moss kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er 

kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud, jf. barnehageloven kapittel V A § 19 g. Det overordnede formålet med tilsynet er 

å kontrollere om Moss kommune oppfyller kravene i regelverket. 

Hovedpunkter i tilsynet er: 

• Kommunens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell 

tilrettelegging 

• Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging 

 

Regelverksbrudd 

I de tilfeller der vi konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som 

regelverksbrudd. Det gjøres uavhengig av om det er forvaltningsloven, barnehageloven eller 

forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt.  

 

I dette tilsynet har vi ikke avdekket noen brudd på regelverket knyttet til barnehageloven kapittel 

V A § 19 g. 
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1 Innledning 

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 

første ledd, jf. kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med forskrifter. 

Dersom barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre tilsynet i 

samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet behandler vi 

personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 

på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om Moss kommune 

Moss kommune har fra 01.01.2020 organisert barnehagemyndigheten som en egen avdeling 

under enhetsleder barnehage. Det fremgår av dokumentet «Moss kommune som 

vedtaksmyndighet iht. § 19 G» at det er barnehagemyndigheten som skal fatte enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven kapittel IV og V, basert på søknad om tilrettelegging.   

Når det gjelder vedtak om individuell tilrettelegging etter § 19 g fremkommer det av den 

innsendte dokumentasjonen at vedtak blir fattet av enhetsleder for Enhet barnehage.  

Kommunen har 36 barnehager, jf. kommunens oversendelsesbrev av 03.09.2020. Det er 12 

kommunale, en privat familiebarnehage og 23 private ordinære barnehager. I tillegg har 

kommunen to godkjente åpne barnehager, og en åpen barnehage uten godkjenning.  

I kommunen er det 25 barn som har vedtak etter barnehageloven § 19 g, jf. BASIL rapportering 

per 15.12.2019. 

1.2 Tema for tilsynet 

Temaet for dette tilsynet er kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et 

egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven kapittel V A § 19 g. 

Vi har ikke sett på hvordan kommunen oppfyller andre krav i regelverket.  

Formålet med tilsynet er å kontrollere om kommunen oppfyller kravene i regelverket knyttet til 

tilrettelegging i barnehage for barn nedsatt funksjonsevne, og slik bidra til økt rettssikkerhet for 

barn og foreldre. 

1.3 Om gjennomføringen av tilsynet 

Fylkesmannen åpnet tilsyn med Moss kommune i brev av 23. juni 2020. Kommunen ble pålagt å 

levere dokumentasjon til oss. Vi har fått nødvendig dokumentasjon for å gjennomføre tilsynet. 

Sammen med dokumentene fulgte det et brev som redegjorde nøye for dokumentasjonen, og 

83

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/


  Side: 6/16 

 

dokumentene var ordnet med skilleark og delt inn på en måte som gjorde det oversiktlig og 

enkelt å finne frem i.  

I dette tilsynet har vi benyttet Utdanningsdirektoratets system for egenvurdering, RefLex, som 

informasjonsgrunnlag. RefLex er utfylt av barnehagemyndigheten. I tillegg har vi benyttet 

opplysninger som er rapportert i BASIL per 15.12.2019. 

Vi har mottatt følgende dokumentasjon: 

1. Moss kommunes organisasjonskart 

2. Moss kommunes rutiner 

3. Fem enkeltvedtak inkludert saksdokumenter om individuell tilrettelegging etter § 19 g. 

Disse er ikke behandlet hos Fylkesmannen. 

4. Tre enkeltvedtak inkludert saksdokumenter om avslag på individuell tilrettelegging etter § 

19 g. Disse er ikke behandlet hos Fylkesmannen.  

5. Mal for søknad om individuell tilrettelegging etter § 19 g 

6. Skjema for søknad om barnehageplass 

7. Diverse notater, referater, utdrag fra presentasjoner kommunen har i arbeidet med § 19 

g 

8. Diverse annen dokumentasjon, blant annet kopi av barnehagemyndighetens 

egenvurdering i RefLex 

 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på den skriftlige 

dokumentasjon fra rådgiver i Enhet Barnehage.  

I denne rapporten presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84



  Side: 7/16 

 

2 Kommunens vedtak om individuell tilrettelegging 

2.1 Rettslige krav 

Kommunen må sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt 

barnehagetilbud som oppfyller kravene i barnehageloven § 19 g, saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven og barnekonvensjonen artikkel 3. 

2.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

2.2.1 Fanger kommunen opp barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha 

rett til individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Kommunen har ansvar for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får egnet individuell 

tilrettelegging i barnehagen. Kommunen må informere barnehagene og foreldre og i tilstrekkelig 

grad følge med på funksjonsnivået til barn i barnehagene for å fange opp om det er barn som 

har rett til individuell tilrettelegging.  

 

Våre observasjoner og vurderinger 

Ifølge kommunens rutiner får kommunen kjennskap til barn som kan ha behov for tilrettelegging 

gjennom blant annet barnehageopptaket, forespørsler fra foreldre i forbindelse med oppstart i 

barnehage og møte med helsestasjon i forkant av hvert hovedopptak. I tillegg får de informasjon 

gjennom søknader om tilrettelegging fra foreldre, saker om barn med vedtak om 

spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a, tverrfaglig avklaringsteam mellom enhet barnehage, PPT, 

barneverntjenesten og helsesøstertjenesten, samt statusmøter hvor PPT, PVK og 

barnehagemyndigheten møtes. 

Det er Fylkesmannens oppfatning at denne praksisen oppfyller lovkravet. 

Konklusjon 

Moss kommune fanger opp barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha rett til individuell 

tilrettelegging. 

2.2.2 Undersøker kommunen om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til 

individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Dersom kommunen får informasjon om at et barn kan ha nedsatt funksjonsevne, må kommunen 

følge opp med nærmere undersøkelser. 

Våre observasjoner og vurderinger 

I kommunens rutiner fremgår det hvordan barnehagemyndigheten skal følge det opp dersom de 

får kjennskap til barn som kan ha rett til individuell tilrettelegging. Blant annet blir barnehagene 

oppfordret til å gå i dialog med foresatte for å kartlegge behov tidlig, dersom de får slik kunnskap 

85



  Side: 8/16 

 

i forbindelse med barnehageopptaket. Barnehagemyndigheten kan etterspørre ved behov. 

Videre følger det for eksempel av rutinene at barnehagemyndigheten skal følge opp og 

etterspørre dersom barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a også kan ha behov 

for tilrettelegging etter § 19 g. 

I forbindelse med tilsynet har kommunen sendt inn en mal av søknadsskjemaet som kommunen 

har utarbeidet knyttet til tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, samt utfylte 

skjemaer som tilhører de innsendte vedtakene. I søknadskjemaet legger kommunen opp til at det 

skal gis informasjon om hva barnehagen gjør for å møte barnets behov og hvilke utfordringer 

barnehagen har når det gjelder å møte barnets behov. Videre ber kommunen blant annet om 

informasjon om det er foretatt kartlegginger og eventuelle konklusjoner, samt medisinske 

diagnoser og dokumentasjon. 

Kommunen har i tillegg lagt frem tre interne notater hvor det fremgår hvordan kommunen har 

fulgt opp enkelte tilfeller hvor de får informasjon om at et barn kan ha nedsatt funksjonsevne. I 

et tilfelle hadde kommunen mottatt en henvendelse fra en mor i forbindelse med hovedopptak. 

Notatet viser at kommunen veiledet moren, hadde dialog med styrer i barnehage om 

utarbeidelse av søknad, samt at kommunen i etterkant hadde kontaktet barnehagen og 

etterspurt søknaden.  

I de resterende notatene fremgår det at kommunen hadde anmodet foreldrene om å sende inn 

en ny søknad i et tilfelle der barnet hadde startet i en annen barnehage enn da den opprinnelige 

søknaden ble sendt inn, samt at de hadde tatt kontakt med barnehagen angående to barn med 

tilrettelegging hvor det ikke var mottatt søknader for etterfølgende barnehageår.   

Etter Fylkesmannens syn gjør denne praksisen at kommunen oppfyller lovkravet. 

Konklusjon 

Moss kommune undersøker om barn med nedsatt funksjonsevne har rett til individuell 

tilrettelegging. 

2.2.3 Gir kommunen foreldrene mulighet til å uttale seg? 

Rettslig krav 

Foreldrene må involveres så tidlig som mulig. I tilfeller der foreldrene ikke har vært involvert, må 

kommunen sende forhåndsvarsel før dere fatter vedtak, jf. forvaltningsloven § 16. 

Våre observasjoner og vurderinger 

I søknaden legges det opp til at foreldrene skal medvirke. På den måten har de anledning til å 

uttale seg når det søkes om tilrettelegging for barnet. Når det gjelder tilfeller som blir drøftet av 

tverrfaglig avklaringsteam fremgår det av kommunens rutiner at det skal opprettes en 

kontaktperson som blant annet skal innhente samtykke. 

Konklusjon 

Moss kommune gir foreldrene mulighet til på uttale seg. 
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2.2.4 Opplyser kommunen saken tilstrekkelig for å kunne ta stilling til om 

barnet har nedsatt funksjonsevne og om barnet ikke kan delta i 

barnehagen på lik linje som andre barn? 

Rettslige krav 

Kommunen må innhente tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere barnets funksjonsevne i den 

enkelte sak, det vil si blant annet informasjon om barnets behov, hva som er forsøkt av 

tilpasninger og barnehagens samlede kompetanse, bemanning og fysiske utforming. Ved behov 

må kommunen også innhente informasjon fra andre, for eksempel PPT, helsetjenesten eller 

eventuelt barnevernet, dersom de har vært involvert. 

Våre observasjoner og vurderinger 

I oversendt dokumentasjon kommer det frem at barnehagen fyller ut skjemaet «Søknad om 

tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, jf. Lov om barnehager§ 19 G». Barnets 

foreldre skal signere søknaden og har anledning til å uttale seg. Kommunen har oversendt to 

versjoner av søknadsmalen, en som ble benyttet første halvår av 2020 og en revidert versjon som 

var i bruk fra august 2020.  

Skjemaet som barnehagen fyller ut gir informasjon om hva barnehagen gjør for å møte barnets 

behov, og hvilke utfordringer barnehagen har når det gjelder å møte barnets behov, samt hvilke 

kartlegginger som har blitt gjennomført. Barnehagen skal i tillegg fylle ut om det foreligger en 

sakkyndig vurdering og om barnet mottar spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a. Videre inneholder 

søknadsskjemaet et punkt for foreldrenes vurdering av barnets behov for tilrettelegging i 

barnehagen. 

Fylkesmannen anser at informasjonen kommunen får gjennom søknadsskjemaet gir svært god 

informasjon om barnet, slik at kommunen kan ta stilling til om barnet har nedsatt funksjonsevne 

og om barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje som andre. 

Videre har vi merket oss at det blant de innsendte saksdokumentene er eksempler på at 

kommunen undersøker om det foreligger sakkyndig vurdering, samt at kommunens 

saksbehandlere er i dialog med barnehagen om enkelte søknader. Etter Fylkesmannens syn 

indikerer dette at kommunen innhenter informasjon der det er behov. 

Konklusjon 

Moss kommune opplyser saken tilstrekkelig for å kunne ta stilling til om barnet har nedsatt 

funksjonsevne og om barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje som andre. 

2.2.5 Fatter kommunen vedtak om individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Vedtak skal fattes uavhengig av om vurderingen ender med innvilgelse eller avslag. 

Våre observasjoner og vurderinger 

I henhold til rutinene fatter kommunen vedtak om individuell tilrettelegging. Vedtakene er 

skriftlige og dermed i tråd med kravene i forvaltningsloven §§ 2 og 23. Den dokumentasjonen 

kommunen har oversendt viser at de fatter vedtak både ved innvilgelse og ved avslag. 

Konklusjon 

Moss kommune fatter vedtak om individuell tilrettelegging. 
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2.2.6 Har kommunen i vedtakene tatt stilling til om barnet har nedsatt 

funksjonsevne og om den nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet ikke 

kan delta i barnehagen på lik linje med angdre barn? 

Rettslige krav 

I vedtaket skal kommunen ta stilling til om barnet har nedsatt funksjonsevne, og om den 

nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn, 

jf. barnehageloven § 19 g, forvaltningsloven §§ 24 og 25 og barnekonvensjonen artikkel 3. Dette 

innebærer en konkret og individuell vurdering av barnehagetilbudet, barnets funksjonsevne og 

tilpasningsbehov, og hvordan barnehagetilbudet kan tilrettelegges for å avhjelpe barnets behov. 

 

Våre observasjoner og vurderinger 

I alle vedtakene, med unntak av ett, tar kommunen stilling til om barnet har nedsatt 

funksjonsevne. Videre fremgår det av kommunens vedtak at de tar stilling til om den nedsatte 

funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn.  

Etter vårt syn foretar kommunen en konkret og individuell vurdering av barnehagetilbudet og 

barnets funksjonsevne, og om den nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet kan delta i 

barnehagen på lik linje med andre barn eller ikke.  

Som et eksempel på dette viser vi til følgende utdrag fra et av de innsendte vedtakene: 

«[Barnet] har behov for tilrettelegging for å nyttiggjøre seg det allmennpedagogiske tilbudet i 

barnehagen spesielt i forhold til skjerming, ro og hvile, samt ernæring og utvikling av sine 

lekeferdigheter og sosial kompetanse. 

Moss kommune vurderer at deler av det det søkes om tilrettelegging på faller inn under Lov om 

barnehager § 2, om barnehagens innhold, og Rammeplan for barnehagen kap. 7. Barnehagen 

må tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet, og gi [barnet] ekstra støtte, så [barnet] får den 

individuelle tilretteleggingen som er nødvendig for at [barnet] skal få et inkluderende og 

likeverdig tilbud. 

Søknaden nevner et stort behov for planlegging og tilrettelegging for en trygg og god overgang 

til storebarnsavdeling fra høsten 2020. 

Moss kommune mener at dette kommer inn under barnehagens plikt til å tilrettelegge. jmf. 

Rammeplan kap. 6 hvor det står: «Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom 

til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe».» 

Det er Fylkesmannens oppfatning at kommunens praksis er i samsvar med lovkravet.  

Konklusjon 

Moss kommune tar i sine vedtak om tilrettelegging stilling til om barnet har nedsatt 

funksjonsevne og om den nedsatte funksjonsevnen gjør at barnet ikke kan delta i barnehagen på 

lik linje med andre barn. 
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2.2.7 Tar kommunen stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at 

barnet skal kunne nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje som 

andre barn 

Rettslige krav 

Det skal fremgå av vedtaket hvilken tilrettelegging som gis for at barnet skal kunne nyttiggjøre 

seg av barnehagetilbudet på lik linje som andre barn. Det må også fremgå av vedtaket varigheten 

og omfanget av tiltaket. 

Våre observasjoner og vurderinger 

I de vedtakene hvor barnet er innvilget tilrettelegging, fremkommer det at barnehagen tildeles 

tilleggsbemanning i deler av åpningstiden. Størrelsen på denne oppgis i antall timer per uke. 

Videre gis det en beskrivelse av hvordan hjelpen skal gis. Det fremgår blant annet at den ekstra 

bemanningen i samarbeid med personalet skal jobbe for å inkludere barnet i barnehagens 

ordinære tilbud, bidra til at tiltak blir gjennomført, samt legge til rette for at barnet opplever 

utvikling og mestring i egen barnehagehverdag.  

Som et eksempel viser vi til et vedtak der følgende fremgår: 

«Barnehagen tildeles tilleggsbemanning i 15 timer i uken for å støtte [barnet] i deltakelse i lek, 

aktivitet og samspill. Ressursen skal benyttes ved mottakelse, i førskolegruppa og på utedag.» 

Vi anser etter dette at kommunens praksis innebærer at lovkravet er oppfylt. 

Konklusjon 

Moss kommune tar stilling til hvilken tilrettelegging som er egnet for at barnet skal kunne 

nyttiggjøre seg av barnehagetilbudet på lik linje med andre barn. 

2.2.8 Inneholder vedtak om avslag en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har 

rett til individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

I vedtak om avslag skal kommunen gi en begrunnelse som viser hvorfor barnet ikke har rett til 

individuell tilrettelegging.  

Våre observasjoner og vurderinger 

Kommunen har sendt inn tre vedtak hvor individuell tilrettelegging ble avslått. Alle disse 

vedtakene inneholdt en begrunnelse for avslaget. I alle vedtakene begrunner kommunen 

avslaget med at det det søkes om tilrettelegging for, faller innunder barnehageeiers plikt til å 

tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnets behov og forutsetninger. Videre har 

kommunen i to av vedtakene også konkludert med at barna ikke har nedsatt funksjonsevne. 

Fylkesmannen vurderer derfor at kommunens praksis oppfyller lovkravet. 

Konklusjon 

Moss kommunes vedtak om avslag inneholder en begrunnelse for hvorfor barnet ikke har rett til 

individuell tilrettelegging. 
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2.2.9 I vedtak der kommunen kommer frem til at et tiltak vil være en 

uforholdsmessig byrde i en bestemt barnehage, legger kommunen 

særlig vekt på  

a) tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende 

barrierer?  

b) de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen?  

c) virksomhetens ressurser? 

 

Rettslige krav 

Kommunen har plikt til å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne og 

kan bare gjøre unntak fra denne plikten dersom tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig 

byrde for kommunen, jf. barnehageloven § 19 g, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. 

Våre observasjoner og vurderinger 

Moss kommune har ikke fattet vedtak om at et tiltak vil være en uforholdsmessig byrde i en 

bestemt barnehage. Fylkesmannen kan derfor ikke ta stilling til dette spørsmålet. 

2.2.10 Sørger kommunen for at barnet får tilbud om individuell tilrettelegging i 

en annen barnehage i tilfeller der de kommer frem til at et tiltak vil 

være en uforholdsmessig byrde? 

Rettslige krav 

Dersom kommunen kommer frem til at det er en uforholdsmessig byrde å tilrettelegge i barnets 

barnehage, må kommunen tilby plass i en annen barnehage hvor barnehagetilbudet kan 

tilrettelegges.  

Våre observasjoner og vurderinger 

Moss kommune har ikke fattet vedtak om at et tiltak vil være en uforholdsmessig byrde i en 

bestemt barnehage. Fylkesmannen kan derfor ikke ta stilling til dette spørsmålet. 

2.2.11 Får barnet vedtak om individuell tilrettelegging i en annen barnehage, 

dersom en privat barnehage ikke samtykker i individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Private barnehager kan ikke pålegges å tilrettelegge barnehagetilbudet. Hvis det ikke lar seg gjøre 

å inngå en avtale med en privat barnehage, må kommunen tilrettelegge barnehagetilbudet for 

barnet i en annen barnehage.  

Våre observasjoner og vurderinger 

Moss kommune har ikke opplevd at en privat barnehage ikke samtykker til tiltak om individuell 

tilrettelegging. Fylkesmannen kan derfor ikke ta stilling til dette spørsmålet. 

2.2.12 Tar kommunen stilling til hva som er barnets beste når den fatter 

vedtak om individuell tilrettelegging? 

Rettslige krav 

Kommunen må vurdere hva som er barnets beste når det fattes vedtak, jf. barnehageloven § 19 

g, jf. barnekonvensjonen artikkel 3. Barnets beste er et grunnleggende hensyn ved alle 
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handlinger som berører barn og det skal mye til for å sette det til side. Kommunen må foreta en 

helhetlig vurdering av barnets situasjon hvor barnets behov for utvikling og læring må avveies 

mot andre behov, for eksempel deltakelse i fellesskapet og hvile.  

Våre observasjoner og vurderinger 

I kommunens vedtak vises det til at det følger av barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 at barnets 

beste skal hensyntas. 

Etter Fylkesmannens syn legger kommunen her opp til en vurdering som ikke blir helt korrekt. 

Som det fremgår av det rettslige kravet ovenfor, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn 

ved alle handlinger som berører barn og at det skal mye til for å sette det til side. At hensynet til 

barnets beste skal hensyntas blir ikke helt dekkende, siden dette ikke sier noe om hvilken vekt 

hensynet skal tillegges. 

Når det kommer til den konkrete vurderingen av barnets beste, viser imidlertid kommunens 

vedtak at de har med en vurdering av hva som vil være til beste for det aktuelle barnet.  

Fylkesmannen vil bemerke at kommunens vurderinger om barnets beste er kortfattede. Likevel 

er det vår oppfatning at kommunens vurderinger gjenspeiler at de vurderer barnets situasjon, og 

at blant annet barnets behov for å ha felles opplevelser med andre barn trekkes inn.  

Konklusjon 

Moss kommune tar stilling til hva som er barnets beste i sine vedtak om individuell 

tilrettelegging. 

2.2.13 Inneholder enkeltvedtaket informasjon om klageadgang, klagefrist, 

klageinstans og informasjon om at klagen skal sendes til kommunen? 

Rettslige krav 

I vedtakene må dere informere om klageadgang, klagefrist, klageinstans, og om at klagen skal 

sendes til kommunen, jf. forvaltningsloven § 27. 

Våre observasjoner og vurderinger 

I kommunens vedtak går det fram at det er klageadgang, hvilken frist foreldrene har for å kunne 

klage, hvem som er klageinstans og hvem klagen skal sendes til. 

Konklusjon 

Moss kommune gir i sine vedtak informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og 

informasjon om at klagen skal sendes til kommunen. 

2.2.14 Inneholder enkeltvedtaket informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter? 

Rettslige krav: 

I vedtakene må kommunen informere om retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 

§ 27. 

Våre observasjoner og vurderinger 

Med unntak av ett, inneholder de oversendte vedtakene informasjon om retten til å se sakens 

dokumenter. Fylkesmannen vurderer det derfor slik at kommunen i sine enkeltvedtak gir 

informasjon om retten til å se sakens dokumenter. 
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Konklusjon 

Moss kommunes vedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter. 

2.2.15 Fatter kommunen vedtak om individuell tilrettelegging så snart som 

mulig? 

Rettslige krav 

Dere skal fatte vedtak så snart som mulig, det vil si at dere må fatte vedtak så snart dere har all 

dokumentasjonen dere trenger, jf. barnehageloven § 19 g, jf. forvaltningsloven § 11 a. Dere kan 

ikke vente med å igangsette vedtak om tilrettelegging. Det er barnets behov som avgjør når 

tilretteleggingen skal starte. Hvis dere oppdager nye eller endrede behov i løpet av 

barnehageåret, kan dere ikke vente til et nytt barnehageår med å iverksette tilretteleggingen. 

Våre observasjoner og vurderinger 

Den oversendte dokumentasjonen viser at det tar fra 11 til 41 dager fra søknad om tilrettelegging 

blir sendt til vedtak er fattet. Etter Fylkesmannens syn er en slik saksbehandlingstid innenfor 

forvaltningslovens krav om å forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold, jf. 

forvaltningsloven § 11a. 

Ellers har Fylkesmannen merket seg at kommunen er raske med å sende ut foreløpige svar etter 

mottatt søknad.  

Konklusjon 

Moss kommune fatter vedtak om tilrettelegging så snart som mulig.   
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3 Avslutning av tilsyn 

Fylkesmannen avslutter sitt tilsyn med Moss kommunes plikt til å sikre at barn med nedsatt 

funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven § 19 g. 

Vi har kontrollert kommunens rutine og praksis for å undersøke om et barn har rett til individuell 

tilrettelegging og vi har kontrollert kommunens vedtak om individuell tilrettelegging. 

Fylkesmannen vurderer at kommunen overholder regelverket på alle de undersøkte områdene 

for tilsynet. 

Vi bemerker at våre konklusjoner bygger på oversendt dokumentasjon i tilsynet og tar 

utgangspunkt i status per dags dato.  

Se vårt oversendelsesbrev til kommunen for videre oppfølging av denne tilsynsrapporten. 

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 18.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 

Oslo, 21. oktober 2020 

 

Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk    Katrin Sørlundsengen 

seniorrådgiver      rådgiver     
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