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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 39 
Løpenr.: 124150/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/21 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
Fredrikstad, 27.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 40 
Løpenr.: 124157/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/22 

 

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, 27.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12 2019 
skal det 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.: 2021/102 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 117573/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/23 

 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset 

opplæring», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Tilpasset opplæring», til etterretning. 
 
Fredrikstad, 20.05.2021 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Tilpasset opplæring», datert den 19. mai 2021. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Bystyret sak 52/19, den 26.09.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Tilpasset opplæring» 
 Kontrollutvalgssak 19/45, den 16.09.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Tilpasset 

opplæring». 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet tilpasset opplæring på Melløs og Ramberg skole. I henhold til kommunelovens 
§23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved 
behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 52/19, den .2019 var følgende: 

«Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpasset opplæring» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal 
administrasjonen sikre at skolene: 

 sørger for å etablere en felles forståelse av hvordan de skal jobbe med læreplanene 
og kompetansemålene i henhold til regelverket – dette bør være sentralt i arbeidet 
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med implementering av nye læreplaner, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-3, 3-
11, 3-12 og 3-13 

 i større grad sikrer en tilpasset opplæringen for elever med stort læringspotensial og 
involverer elevene i eget læringsarbeid på alle trinn, jf. opplæringsloven § 1-3 og 
forskriften §§ 3-11 og 3-12 

 i større grad gir intensiv opplæring når de har vurdert at en elev på 1.-4. trinn står i 
fare for å henge etter i lesing og skriving, og regning, jf. opplæringsloven §§ 1-3 og 
1-4 

 gjennomfører en skolebasert vurdering som gjør at skolen lærer og utvikler seg slik 
at elevene i enda større grad kan nå bredden av mål i læreplanverket, jf. forskrift til 
opplæringsloven § 2-1. Herunder 
o velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i 

læreplanverket (LK06) 
o vurderer om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av 

opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene i det valgte temaet 
o involverer elevene i den skolebasert vurderingen 
o følger opp de endringer som de eventuelt kom frem til i den skolebaserte 

vurderingen 
o gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig 

 
Bystyret ber forvaltningsrevisjonen om å utarbeide en oppfølgingsrapport ett år etter bystyrets 
vedtak. Forvaltningsrevisjonen skal rapportere til kontrollutvalget i Nye Moss kommune høsten 
2020 om hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger. 
 
Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.» 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fire anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
52/19 er fulgt opp. Revisjonen har konkludert med at 3 av 4 anbefalinger er fulgt opp. 
Revisjonen anser også at anbefalingen om å involverer elevene i eget læringsarbeid på alle 
trinn for å være fulgt opp.   Anbefalingen om at skolene i Moss i større grad bør sikre en 
tilpasset opplæringen for elever med stort læringspotensial anser revisjonen for å være 
påbegynt men ikke avsluttet.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 13 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«Kommunedirektøren er klar over at jobbes kontinuerlig med forbedringsarbeid, også i 
forbindelse med evnerike elever. På grunn av koronapandemien ble utarbeidelsen av rutinene 
for oppfølging av evnerike elever satt noe på vent. På tross av dette er kommunedirektørens 
syn at elevene er blitt ivaretatt gjennom dialogisk undervisningsformer, individuell oppfølging 
etter kartleggingsprøver og elevsamtaler. Arbeidet med rutinene for tilrettelegging for evnerike 
elever videreføres og planlegges sluttført i løpet av høsten 2021.» 

 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet merker seg at ifølge bystyrets vedtak var det forventet at revisjonen skulle 
levere en oppfølgingsrapport høsten 2020, at rapporten kommer først våren 2021, kan 
muligens skyldes situasjonen rundt covid-19.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektøren uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
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Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret.  
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak 

om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tilpasset opplæring» i Moss kommune i 2019. 

Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 19/45, 16.09.2019, og i bystyret i sak 52/19, 

26.09.2019. Bystyret vedtok at saken skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. 

Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret. 

 

Revisjonen vil takke kommuneadministrasjonen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av opp-

følgingsundersøkelsen. 

2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Bystyret i Moss kommune fattet følgende vedtak i sak 52/19:  

 

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpasset opplæring» til etterretning, og ber administra-

sjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administrasjo-

nen sikre at skolene: 

 sørger for å etablere en felles forståelse av hvordan de skal jobbe med læreplanene og 

kompetansemålene i henhold til regelverket - dette bør være sentralt i arbeidet med 

implementering av nye læreplaner, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-1, 3-3, 3-11, 3-

12 og 3-13 

 i større grad sikrer en tilpasset opplæringen for elever med stort læringspotensial og 

involverer elevene i eget læringsarbeid på alle trinn, jf. opplæringsloven § 1-3 og for-

skriften §§ 3-11 og 3-12 

 i større grad gir intensiv opplæring når de har vurdert at en elev på 1.-4. trinn står i fare 

for å henge etter i lesing og skriving, og regning, jf. opplæringsloven §§ 1-3 og 1-4 

 gjennomfører en skolebasert vurdering som gjør at skolen lærer og utvikler seg slik at 

elevene i enda større grad kan nå bredden av mål i læreplanverket, jf. forskrift til opp-

læringsloven § 2-1. Herunder 

o velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når målene i 

læreplanverket (LK06) 

o vurderer om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av 

opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos elevene i det valgte temaet 

o involverer elevene i den skolebasert vurderingen 

o følger opp de endringer som de eventuelt kom frem til i den skolebaserte vurde-

ringen 

o gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig 
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Bystyret ber forvaltningsrevisjonen om å utarbeide en oppfølgingsrapport ett år etter bystyrets ved-

tak. Forvaltningsrevisjonen skal rapportere til kontrollutvalget i Nye Moss kommune høsten 2020 

om hvordan administrasjonen har fulgt opp rapportens anbefalinger. 

 

Bystyret viser for øvrig til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 12.01.2021 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av anbefalingene. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumen-

teres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon ble 

lagt ved redegjørelsen. 

 

Moss kommune har i brev datert 02.02.2021 redegjort for gjennomførte tiltak etter forvaltningsrevisjons-

prosjekt – «Tilpasset opplæring». Vedlagt redegjørelsen fra kommunen lå følgende dokumenter: 

 

 Plan for utviklingsarbeid – oppfølging og eksternt samarbeid for Skoleeier i Moss - Fagfornyelsen 

 Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole Moss kommune - Prosjektbeskrivelse fra 

Høgskolen i Innlandet 

 Plan for arbeid med SIMM- skoleåret 2020-2021 

 SIMM-ledersamling 6. august (Powerpoint-presentasjon) 

 Presentasjon SIMM 31.8.2020 

 Moss Kommune Forsterket lærerkompetanse 2020 dag 1 – redigert 

 Moss kommune forsterket lærerkompetanse 2020 dag 2 

 Møteplan lokalt støttesystem vår 21 Melløs 

 Årshjul for oppfølging av kartleggingsresultater 

 Prosedyre for undervisning ved nedstenging eller karantene korona 

 Veiledning til skolene skoleåret 2020 

 Desentralisert kompetanseheving i skolen - Prosjektbeskrivelse for samarbeid mellom Høgskolen 

i Østfold og Moss kommune 2020/21 

 Moss kommune - Redegjørelse for tiltak etter oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - tilpas-

set opplæring, datert 02.02.2021 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og vedlagt do-

kumentasjon. 

 

Rådmannen har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i kontroll-

utvalget. Rådmannens uttalelse er vedlagt rapporten. 
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3  Læreplan og kompetansemål 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at kommunen bør se til at skolene sør-
ger for å etablere en felles forståelse av hvordan de skal jobbe med lærepla-
nene og kompetansemålene i henhold til regelverket - dette bør være sen-
tralt i arbeidet med implementering av nye læreplaner 

 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tilpasset opplæring» som ble behandlet av bystyret i Moss i sak 052/19 

viste at lærerne ved Melløs og Ramberg skoler hadde ulike tilnærminger til hvordan man jobbet for å nå 

kompetansemålene i Læreplanverket. For Melløs skole sin del viste det det seg at lærerne hadde benyttet 

seg av ulike metoder internt på skolen. Så lenge det ikke var etablert en felles måte å jobbe med kompe-

tansemålene ved Melløs skole, var revisjonens vurdering at det var vanskelig for skolens ledelse å sikre 

at elevene får opplæring i alle kompetansemålene gjennom opplæringsløpet. 

 

På Ramberg skole jobbet lærerne etter felles maler. Skolen arbeidet med kompetansemålene, lærings-

målene, kriterier og aktiviteter på en felles og strukturert måte. Forvaltningsrevisjonen fastslo at alle læ-

rerne ved Ramberg brukte et felles planleggingsverktøy, noe som førte til at planleggingen ble ensartet 

og strukturert. 

 Administrasjonens redegjørelse  

Skoleeieravdelingen har opplyst revisjonen om at enhet skole i Moss siden 2019 har benyttet prosjektet 

SIMM (Sammen for et Inkluderende læringsmiljø i Moss) for å sikre et felles fokus på faglig sterke, trygge 

og inkluderende læringsmiljøer i barnehagene og skolene i Moss kommune. Dette prosjektarbeidet er 

gjennomført i samarbeid med forskningsmiljøet på Høgskolen i Innlandet. Gjennom dette prosjektet har 

alle ansatte i kommunale barnehager, skoler og SFO fått felles og lik opplæring. Dette har skjedd gjennom 

tilrettelagte og tilpassede digitale kompetansemoduler i lokale samarbeidsteam på den enkelte arbeids-

plass. I tillegg dette opplyser skoleeieravdelingen om at alle ansatte har fått opplæring, trening og erfaring 

i å benytte et analyse- og samarbeidsverktøy som heter Pedagogisk Analyse (PA). Skoleeieravdelingen 

har også opplyst om at det er gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved alle skolene, for på denne 

måten å sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for prosjektet. Skoleeieravdelingen har hatt som målset-

ting at man gjennom dette prosjektet skal utvikle en felles forståelse for hvordan skole og SFO skal jobbe 

for å utvikle inkluderende læringsmiljøer, samt en felles forståelse for hvordan man skal arbeide med 

læreplanene og hvordan man skal nå kompetansemålene i regelverket. 

 

Skoleeieravdelingen orienterer om at implementeringen av fagfornyelsen og den nye overordnede delen 

av læreplanen er sentral i de ulike kompetansepakkene som hver skole har gjennomført i sine respektive 

lederteam og personalgrupper. Disse kompetansepakkene er utarbeidet av Høgskolen i Innlandet og er 

tilpasset de lokale behovene i Moss. Med bakgrunn i dette har det vært et fokus på kompetanseheving 

innenfor følgende hovedtema i 2020: 

 

 et inkluderende læringsmiljø med god tilpasset opplæring 

 implementering av fagfornyelsen og overordnet del av læreplanen 

 elevdeltagelse i egen læring 

 den nye lærerrollen 

 helklassesamtalen 
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Skolene har gjennom hele prosjektperioden vært fulgt opp med rektor- og skoleledersamlinger hver må-

ned.  

 

Skoleeieravdelingen gjennomfører hvert år oppfølgings- og veiledningssamlinger med alle nyutdannede 

lærere, for å sikre felles forståelse av mål og retning for arbeidet. Denne oppfølgingen og veiledningen 

består av 5 samlinger med følgende temaer: 

 

 Trygge læringsmiljøer og klasseledelse 

 Relasjonskompetanse, elevsamtalen og utviklingssamtalen 

 Læring og vurdering 

 Lovverk og repetisjon 

 Pedagogikk, didaktikk og læring koblet til fagfornyelsen 

 

Skoleeieravdelingen har opplyst revisjonen om at prosjektet SIMM videreføres. 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen registrerer at Moss kommune har iverksatt prosjektet «Sammen for et Inkluderende lærings-

miljø i Moss» (SIMM). Revisjonens kontroll av dokumentet «Forskning og kompetanseutvikling i barne-

hage og skole - Moss kommune», viser at felles forståelse for hvordan skolene i Moss skal jobbe med 

læreplaner og kompetansemål, ligger som et fundament for dette prosjektet.  Dette fremkommer for ek-

sempel i effektmålene for prosjektet som er fastsatt på følgende måte1:  

1. Profesjonelle læringsfellesskap som sikrer faglig og sosial læring for alle barn og elever og sti-

mulerer den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.  

2. Pedagogisk veiledningstjeneste som arbeider i tråd med anbefalinger fra ekspertgruppen for 

barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.  

- Et godt helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og 

skole som bidrar til at barn og får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og 

opplever økt inkludering i barnehage og skole så tidlig som mulig.  

3. Læringsfellesskap som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet og trivsel, og som reduserer kren-

kelser og mobbing.  

 

I denne prosjektbeskrivelsen vises det også til at det eksisterer god kunnskap om hvilke forutsetninger 

som skal til for å forbedre kvaliteten i utdanningssystemet fra barnehager til videregående skole. Det 

pekes på at kollektiv kapasitet, det vil si den samlede kapasiteten mellom lærere, ledere og veiledere til 

å forbedre prosess- og resultatkvalitet, er avgjørende for om man lykkes med å forbedre kvaliteten på 

utdanningssystemet. Det sies videre at realisering av en slik målsetting om kollektiv kapasitet forutsetter 

at alle sentrale aktører drar i samme retning. Det er ikke realistisk at hver enkelt aktør skal utvikle en økt 

kapasitet til forbedring for seg. Denne kapasiteten kan best skapes gjennom betydelige forbedringer i 

samarbeid og samordning. Utvikling av kollektiv kapasitet skjer over tid og det er avgjørende at ledere og 

lærere har en opplevelse av sammenheng (koherens) mellom ulike tiltak over tid.2 

Basert på administrasjonens redegjørelse og de fremlagte dokumenter vurderer revisjonen at denne an-

befalingen er fulgt opp av administrasjonen. 

                                                      
1 Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole - Moss kommune, s. 4 
2 Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole – Moss kommune, s. 5 
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4 Tilpasset opplæring - elever med stort læ-

ringspotensial 

Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at kommunen bør se til at skolene i 
større grad sikrer en tilpasset opplæringen for elever med stort læringspo-
tensial og involverer elevene i eget læringsarbeid på alle trinn 

 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonsrapporten viste at ved Melløs skole varierte det fra trinn til trinn i hvilken grad elever 

med stort læringspotensial fikk tilpasset sin opplæring. Revisjonens vurdering var at tilpasset opplæring 

for elever med stort læringspotensial i for liten grad hadde vært et tema på skolen. Revisjonen vurderte 

det også dithen at skolen ikke i tilstrekkelig grad hadde systematisert og diskutert hvordan de skulle til-

passe opplæringen for disse elevene i skoletiden. 

 

For Ramberg skole sin del vurderte revisjonen at elever med stor læringspotensial fikk tilpasset sin opp-

læring, først og fremst i faget matematikk. Revisjonen var også for denne skolen sin del av den oppfatning 

at skolen ikke i tilstrekkelig grad har diskutert og systematisert hvordan lærerne kan tilpasse opplæringen 

for elever med stort læringspotensial. 

 Administrasjonens redegjørelse 

Skoleeieravdelingen har opplyst revisjonen om at målene for fagfornyelsen er formulert på en slik måte 

at det skal være enklere å finne gode individuelle tilpassinger også til evnerike barn. Revisjonen er også 

opplyst om at for skoleåret 2020/2021 har ett av temaene i kompetansemodulene i utviklingsprosjektet 

SIMM, vært helklassesamtalene. Det har vært fokus på at alle lærerne blir bevisste og gode på å inkludere 

alle elevene i læringsarbeidet og at helklassesamtalene skal legge til rette for læring på alle nivåer.  

 

Det er et mål at elevene skal få sine behov for tilpasninger dekket innenfor undervisningen i klasserom-

met. Skoleeieravdelingen har også opplyst om at skolene har rutiner og årshjul for oppfølging av elevene 

etter kartleggingsprøver, nasjonale prøver og fagprøver. Dette gjelder både for elever som har faglige 

utfordringer og for elever med stort læringspotensial. En egen rutine for oppfølging av evnerike elever og 

særskilte tilbud for denne elevgruppen er under utarbeidelse, men er ikke ferdigstilt enda. 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen registrerer at Moss kommune har arbeidet med helklassesamtalen som virkemiddel i utvik-

lingsprosjektet SIMM. Helklassesamtalen er en mye brukt undervisningsform i alle fag og på alle skole-

trinn. Helklassesamtalen innebærer ofte at læreren stiller et spørsmål, som elevene responderer på, som 

igjen fører til en respons fra læreren. En slik dialogisk undervisningsform vil etter revisjonens syn kunne 

bidra til å involvere elevene i eget læringsarbeid. Basert på tilsendte dokumenter og skoleeieravdelingens 

redegjørelse anser revisjonen at denne delen av anbefalingen er fulgt opp. 

 

Når det gjelder den delen av anbefalingen som spesifikt knytter seg til at skolene i Moss bør sikre en 

tilpasset opplæring også for elever med stort læringspotensial, viser revisjonen til at skoleeieravdelingen 

har opplyst at en egen rutine for oppfølging av evnerike elever og særskilte tilbud for denne elevgruppen 

er under utarbeidelse, men ennå ikke ferdigstilt. I forhold til denne delen av anbefalingen konkluderer 

revisjonen derfor med at tiltak for å følge opp anbefalingen er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
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5 Intensiv opplæring i lesing og skriving 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at kommunen bør se til at skolene i 
større grad gir intensiv opplæring når de har vurdert at en elev på 1.-4. trinn 
står i fare for å henge etter i lesing og skriving, og regning 

 Bakgrunn 

Revisjonen vurderte i forvaltningsrevisjonsprosjektet at Melløs skole jobbet for å fange opp elever med 

lese- og skrivevansker så tidlig som mulig. Basert på de tilbakemeldinger revisjonen fikk fra intervjuer 

med lærere vurderte revisjonen at skolen ga tilpasset opplæring, men ikke nødvendigvis en intensiv opp-

læring. På spørsmål om tidlig innsats i lesing, skriving og regning svarte lærerne den gang at det kun ble 

iverksatt tiltak i lesing. Revisjonens vurdering var at skolen i for liten grad ga intensiv opplæring i lesing, 

skriving eller regning. 

 

Når det gjaldt Ramberg skole var det revisjonens vurdering at elever som ikke hadde ønsket progresjon i 

lesing og skriving fikk egnet intensiv opplæring. Det var revisjonens vurdering at skolen ikke i like stor 

grad hadde ivaretatt dette i regning. 

 Administrasjonens redegjørelse  

Revisjonen er av skoleeieravdelingen opplyst om at det er stort fokus på skolene for å etablere et internt 

støttesystem som tidlig skal fange opp elever som har utfordringer i basisfagene. Alle barneskolene be-

nytter Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver for 1.- 4.trinn. Basert på resultatene fra kartleggings-

prøvene lages det tiltaksplaner for enkeltelever og grupper, som følges opp i det interne støttesystemet 

og av lederteamet på skolen. Mange av skolene har egne leselærere og noen skoler har regnelærere 

som følger opp elever og grupper på tvers av klasser og trinn. 

 

Revisjonen er opplyst om at alle skolene i 2020 fikk to av sine lærere LOGOS sertifisert. Det vil si at de 

er sertifisert i bruk av kartleggingsverktøyet LOGOS, som er et digitalt verktøy for kartlegging av lese-

vansker og diagnostisering av dysleksi.  

 

Skoleeieravdelingen har også opplyst revisjonen at skolene, gjennom prosjekt SIMM, har hatt fokus på 

arbeid med måling av elevenes progresjon i fag. Dette har gitt skolene verdifulle verktøy og erfaring med 

å identifisere elevers fagprogresjon, samt å utvikle gode strategier for å tilpasse til elevenes ulike faglige 

progresjon. 

 

Skoleeieravdelingen følger opp skolenes ledelse med veiledning og kompetansehevingstiltak. I tillegg får 

skolene tilbud om veiledning og observasjon av grupper og klasser. 

 

Revisjonen har også fått opplyst at i skoleåret 2020/21 gjennomføres et etterutdanningstilbud i samarbeid 

med Høgskolen i Østfold med deltagelse av opptil 3 lærere fra hver skole. Tilbudet heter «Inkluderende 

læringsfellesskap i leseopplæringen med fokus på verktøy for spesialundervisning og særskilt norskopp-

læring for minoritetsspråklige elever». Dette tilbudet består av 5 heldagssamlinger og gjennomgår teori 

og verktøy for å tilrettelegge på en god måte for elever som strever med grunnopplæringen. Dette kurset 

evalueres, justeres og videreføres for dobbelt så mange lærere neste skoleår. 
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 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen har lagt merke til at det er stort fokus på skolene i forhold til å etablere et støttesystem som 

tidlig skal fange opp elever som henger etter i basisfagene. Det viser seg for eksempel ved at det lages 

tiltaksplaner for enkeltelever og grupper basert på resultater fra kartleggingsprøver. Disse tiltaksplanene 

skal følges opp av det interne støttesystemet og lederteamet på skolen. Revisjonen er også av den opp-

fatning at tiltaket hvor minst to lærere ved hver skole er blitt LOGOS-sertifisert, er et viktig tiltak for å 

sette skolene i stand til tidlig å sette inn tiltak overfor elever med utfordringer i lesing og skriving.  Revi-

sjonen har også registrert at flere av skolene har mottatt, eller vil motta veiledning knyttet til matematikk-

faget i løpet av skoleåret 2020/2021. Basert på oversendt dokumentasjon og skoleeieravdelingens rede-

gjørelse anser revisjonen at denne anbefalingen er fulgt opp. 

 

6 Skolebasert vurdering 

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at kommunen bør se til at skolene gjen-
nomfører en skolebasert vurdering som gjør at skolen lærer og utvikler seg 
slik at elevene i enda større grad kan nå bredden av mål i læreplanverket 

o velger tema basert på en bred og samlet vurdering av om elevene når 
målene i læreplanverket (LK06) 

o vurderer om endringer i organiseringen, tilretteleggingen og gjen-
nomføringen av opplæringen kan bidra til økt måloppnåelse hos ele-
vene i det valgte temaet 

o involverer elevene i den skolebasert vurderingen 

o følger opp de endringer som de eventuelt kom frem til i den skoleba-
serte vurderingen 

o gjennomfører skolebasert vurdering jevnlig 

 Bakgrunn 

På bakgrunn av den dokumentasjon som ble innhentet i forvaltningsrevisjonsprosjektet, dvs. intervjuer og 

egenvurderingene, var det revisjonens vurdering at elevene ved Melløs skole i liten grad var involvert i 

den skolebaserte vurderingen. Lærerne derimot, ble vurdert til å medvirke i den skolebaserte vurderingen.  

Revisjonen var også av den oppfatning at skolens dokument for pedagogisk utviklingsarbeid for årene 

2018-2019, manglet målsettinger på en rekke områder. Med bakgrunn i dette vurderte revisjonen at Mel-

løs skole ikke hadde et bredt nok utgangspunkt for valg av tema i den skolebaserte vurderingen. 

 

Revisjonen var av den oppfatning at Melløs skole gjennomførte vurderinger av organiseringen, tilretteleg-

gingen og gjennomføringen av opplæringen, med det mål for øye å øke måloppnåelse hos elevene. Re-

visjonen oppfattet det likevel slik at skolen ikke alltid klarte å gjennomføre de endringene de har blitt enige 

om.  

 

Revisjonens undersøkelser viste at lærerne ved Melløs skole hadde fokus på å arbeide med elevenes 

skolemiljø og ivaretakelse av elever med store utfordringer. Dette kombinert med de endringer i ramme-

betingelsene arbeidet med ny kommune medførte, fikk som konsekvens at skolen ikke prioritert arbeidet 

med den skolebaserte vurderingen i like stor grad. 
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Når det gjaldt Ramberg skole var revisjonen av den oppfatning at skolen hadde implementert en frem-

gangsmåte for den skolebaserte vurderingen, og at denne utgjorde en naturlig del av det arbeidet skolens 

ansatte gjør i fellesskap. Revisjonen vurderte også at skolen valgte temaer i den skolebaserte vurderingen 

for å øke måloppnåelsen hos elevene. Det var revisjonens oppfatning at lærerne var involvert i arbeidet 

med den skolebaserte vurderingen. På den annen side ble elevene vurdert til i for liten grad å være 

involvert i dette arbeidet.  

 

Det var også revisjonens oppfatning at skolen ved å benytte seg av blant annet resultatene fra nasjonale 

prøver og elevundersøkelsen vurderer hvilke endringer skolen må gjøre for å øke måloppnåelsen hos 

elevene. Revisjonen vurderte at Ramberg skole iverksatte og evaluerte tiltak jevnlig i de tilfellene hvor det 

ble avdekket forbedringsområder. 

 Administrasjonens redegjørelse  

Revisjonen er opplyst om at det i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge 

kommuner i 2020, ble etablert en skoleeieravdeling. Målsettingen med dette var å sikre god oppfølging 

av skolene. Avdelingen har laget planer for en felles innføring av fagfornyelsen og kompetanseheving av 

alle ansatte i skolene. I tillegg til dette gir skoleeieravdelingen veiledning og støtte til alle skolene i dette 

arbeidet. Skoleeieravdelingen har veiledere som arbeider ute på skolene og bidrar med å etablere et 

internt støttesystem som skal sikre at alle elever får god tilpasset opplæring på alle skolene. 

 

Revisjonen har fått informasjon om at alle skolene har gjennomført en forskningsbasert kartlegging av 

kvaliteten på læringsmiljøet og opplæringen i skolene og SFO. Denne undersøkelsen (prosjekt SIMM) ble 

besvart av elever, foresatte, ansatte og ledere i skole og SFO. Skoleeieravdelingen og skolelederne fikk 

tilgang på resultatene for kommunen og sin egen skole. Med bistand fra forskningsmiljøet på Høgskolen 

i Innlandet fikk alle skoleledere opplæring i analysearbeid. Skoleeieravdelingen og Høgskolen i Innlandet 

bisto med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplaner basert på den enkelte skoles kartleg-

gingsresultater våren 2020. Det ble iverksatt et felles utviklingsarbeid for alle skolene med kompetanse-

heving, samarbeid og erfaringsdeling innenfor emnene: fagfornyelse og endring av lærerrollen, elevpro-

gresjon og elevdeltagelse, tverrfaglighet, helklassesamtale, kollegaobservasjon og vertikal læring. 

 

Skoleeieravdelingen gir uttrykk for at det på generelt grunnlag må sies at selv om veldig mange av de 

planlagte utviklings- og kompetansehevingsaktivitetene har blitt gjennomført etter planen, så har det siste 

året vært særdeles krevende for skolene og for skoleeier som en følge av pandemien. Det har til tider 

vært umulig å gjennomføre for eksempel skolebesøk, observasjoner i klasserom og andre oppgaver med 

fysisk tilstedeværelse slik man ønsker. Skolenes skolebaserte vurderinger har som en konsekvens av 

dette blitt av et mindre omfang enn planlagt.  

 

Revisjonen har fått opplyst at det er planlagt at alle skolene skal gjennomføre Utdanningsdirektoratets 

ståstedsanalyse høsten 2021. 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen viser til at Moss kommune har gjennomført en forskningsbasert kartlegging av kvaliteten på 

læringsmiljøet og opplæringen i skolene og SFO. Revisjonen har i denne forbindelse lagt merke til at 

denne undersøkelsen ble besvart av elever, foresatte, ansatte og ledere i skole og SFO. Med bistand og 

veiledning fra skoleeieravdelingen og Høgskolen i Innlandet, er det utarbeidet tiltaksplaner basert på den 

enkelte skoles kartleggingsresultater våren 2020. Revisjonen viser også til at det er iverksatt et felles 

utviklingsarbeid for alle skolene med kompetanseheving, samarbeid og erfaringsdeling innenfor emnene: 
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fagfornyelse og endring av lærerrollen, elevprogresjon og elevdeltagelse, tverrfaglighet, helklassesam-

tale, kollegaobservasjon og vertikal læring. Basert på oversendt dokumentasjon og skoleeieravdelingens 

redegjørelse anser revisjonen at denne anbefalingen er fulgt opp. 

7 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 52/19 er fulgt 

opp. Revisjonen har konkludert med at 3 av 4 anbefalinger er fulgt opp. Revisjonen anser også at anbe-

falingen om å involverer elevene i eget læringsarbeid på alle trinn for å være fulgt opp.   Anbefalingen om 

at skolene i Moss i større grad bør sikre en tilpasset opplæringen for elever med stort læringspotensial 

anser revisjonen for å være påbegynt men ikke avsluttet. 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 30.04.2021 

 

 

 

 

  

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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8  Dokumentliste 
a) Plan for utviklingsarbeid – oppfølging og eksternt samarbeid for Skoleeier i Moss- Fagforny-

elsen 

b) Forskning og kompetanseutvikling i barnehage og skole Moss kommune - Prosjektbeskri-

velse fra Høgskolen i Innlandet 

c) Plan for arbeid med SIMM- skoleåret 2020-2021 

d) SIMM-ledersamling 6 august (Powerpoint-presentasjon) 

e) Presentasjon SIMM 31.8.2020 

f) Moss Kommune Forsterket lærerkompetanse 2020 dag 1 – redigert 

g) Moss kommune forsterket lærerkompetanse 2020 dag 2 

h) Møteplan lokalt støttesystem vår 21 Melløs 

i) Årshjul for oppfølging av kartleggingsresultater 

j) Prosedyre for undervisning ved nedstenging eller karantene korona 

k) Veiledning til skolene skoleåret 2020 

l) Desentralisert kompetanseheving i skolen - Prosjektbeskrivelse for samarbeid mellom Høg-

skolen i Østfold og Moss kommune 2020/21 

m) Moss kommune - Redegjørelse for tiltak etter oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

tilpasset opplæring, datert 02.02.2021 
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9 Rådmannens uttalelse til rapporten
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 15 
Løpenr.: 120650/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/24 

 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Risikoområder i 
kommunesammenslåing - Anskaffelser" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder 

i kommunesammenslåing - Anskaffelser», samt kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
anser at kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, er ferdig utarbeidet. 
 

 
Fredrikstad, 25.05.2021 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser», datert 

den 30.05.2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret sak 052/20, den 07.05. 2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Risikoområder i kommunesammenslåing – Anskaffelser» 
 Kontrollutvalgssak 20/5, den 10.02.2020 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser». 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet risikoområdet anskaffelser i forbindelse med kommunesammenslåing av Rygge 
og Moss. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, 
som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 052/20, den 07.05. 2020 var følgende: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Risikoområder i 
kommunesammenslåing – nye Moss kommune – Delrapport 2: Anskaffelser» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalinger som fremkommer 
av rapporten. Herunder skal kommunen: 

o gjennomføre en grundig kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser 
o sørge for å få på plass en anskaffelsesstrategi for den nye kommunen som 

planlagt, dvs. første halvår 2020 
  

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. 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de 2 anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen.  
Revisjonens vurdering: 

 
«Kommunen har påbegynt en kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser. Analysen er imidlertid 
ikke ferdig utarbeidet. Anbefalingen er dermed ikke oppfylt. 
På tidspunkt for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, var anskaffelsesstrategi for nye 
Moss kommune under utarbeidelse. Ny anskaffelsesstrategi ble vedtatt i kommunestyret i 
november 2020 (dette er riktignok senere enn «første halvår», jf. anbefalingen). Kommunen 
har oppfylt denne anbefalingen gjennom vedtak av ny anskaffelsesstrategi. Innholdet i den 
nye anskaffelsesstrategien har revisjonen ingen merknader til» 
 

og konklusjon er følgende: 
 
«Kommunen har vedtatt anskaffelsesstrategi for nye Moss kommune. Denne anbefalingen er 
således oppfylt. Imidlertid har det ikke blitt gjennomført en grundig kostnadsanalyse av 
innkjøp/anskaffelser. Arbeidet kan sies å være påbegynt, men ikke ferdigstilt. Kommunen bør 
derfor sørge for at kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, blir ferdig 
utarbeidet.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 10 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 
«Kommunedirektøren tar kommunerevisjonens konklusjoner og anbefalinger til etterretning. 
Som det påpekes er innkjøpsanalyse under utarbeidelse, men ikke ferdigstilt.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektør skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at 
kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, er ferdig utarbeidet. 
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1 Innledning 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak 

om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Risikoområder i kommunesammenslåing - An-

skaffelser» i Moss kommune i 2020. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/5 

den 10. februar 2020, og i kommunestyret i sak 052/20 den 7. mai 2020. Kommunestyret vedtok i saken 

at vedtaket skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal 

behandles av kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

 

2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

Kommunestyret i Moss kommune fattet følgende vedtak i sak 052/20: Kommunestyret tar forvaltningsre-

visjonsrapport «Risikoområder i kommunesammenslåing – nye Moss kommune – Delrapport 2: Anskaf-

felser» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de to anbefalingene som fremkommer av rapp-

orten.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger lyder som følger 

 

 kommunen skal gjennomføre en grundig kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser 

 kommunen skal sørge for å få på plass en anskaffelsesstrategi for den ny kommunen som plan-

lagt, det vil si første halvår 2020 

 

I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan anbefalingene er arbeidet med, og revisjonen gjør 

en vurdering av om administrasjonen har fulgt opp anbefalingene. 

 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren, datert 18. mars 2021, om en redegjørelse for hvilke tiltak 

som er iverksatt som følge av anbefalingene. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak doku-

menteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon 

ble lagt ved redegjørelsen. 

 

Kommunen har i e-post til revisjonen datert 11. april 2021 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging 

av de vedtatte anbefalingene. Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens 

redegjørelse, og oversendte dokumenter. 

 

Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i 

kontrollutvalget.
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3 Kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser 

Anbefaling 1: Kommunen bør gjennomføre en grundig kostnadsanalyse av 
innkjøp/anskaffelser 

 Bakgrunn 

Når to eller flere kommuner slår seg sammen, vil en kostnadsanalyse av alle partenes historiske innkjøp 

være et viktig grunnlag for å samordne deres fremtidige innkjøp. En kostnadsanalyse av historiske innkjøp 

gir et overblikk over hvilke typer av varer og tjenester kommunene bruker penger på, og hvordan dette 

fordeler seg på ulike navngitte leverandører. Presise statistikker over innkjøp gir forhandlingsstyrke og 

bedre priser og betingelser. Der hvor behovene er sammenfallende i kommunene kan innkjøp gjøres på 

færre antall leverandører, noe som kan gi bedre priser og betingelser, samt lavere fakturabehandlings- 

og administrasjonskostnader.  

 

Det har blitt utført enkelte kostnadsanalyser i Moss og Rygge. For eksempel når det har blitt foretatt 

vurderinger på sammenfallende behov på anskaffelser mellom kommunene. I forbindelse med applika-

sjonsprosjektet i nye Moss kommune skal det ha blitt gjennomført en kostnadsanalyse som var grunnlaget 

for budsjett for applikasjoner.   

 

Det har derimot ikke blitt gjennomført en overordnet kostnadsanalyse basert på historiske tall i kommu-

nene før kommunesammenslåingen. 

 

En innkjøpsanalyse, herunder kostnadsanalyse, var under utarbeidelse høsten 2019 (tidspunkt for inn-

samling av data i forvaltningsrevisjonsrapporten). Revisjonen vurderte at kommunene burde startet denne 

prosessen på et tidligere tidspunkt, fordi en detaljert oversikt over innkjøp vil kunne gi et bedre beslut-

ningsgrunnlag for effektiv utnyttelse av kommunenes ressurser. 

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen opplyser om at innkjøpsanalyse er utarbeidet ved bruk av analyseverktøyet Microsoft 

Power BI. Regnskapstall for 2020 er lastet opp og kategorisert i ulike innkjøpskategorier.1 Periodiske 

regnskapstall for 2021 vil bli lastet opp fortløpende.  

 

Administrasjonen opplyser videre om at analysen er tenkt brukt som støtte for rapportering og identifise-

ring av potensielle kostnadsbesparelser, men analysen er ikke ferdig utarbeidet. Det blir nevnt at det for 

                                                      
1 - Administrasjon  
- Eiendom og infrastruktur  

- Forsikringer og finansielle tjenester  

- IKT  

- Inventar, utstyr og maskiner  

- Kompetanse og personal  

- Mat  
- Materiell  

- Profesjonelle tjenester  

- Renholds- og vaskeritjenester  

- Transport og reiser  
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eksempel ikke vises koblinger mellom kostnader og rammeavtaler. Administrasjonen opplyser at ned-

prioriteringen av det videre arbeidet med analysen, skyldes langvarig midlertidig redusert bemanning 

ved team anskaffelser.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har påbegynt en kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser. Analysen er imidlertid ikke ferdig 

utarbeidet. Anbefalingen er dermed ikke oppfylt.  
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4 Anskaffelsesstrategi  

Anbefaling 2: Kommunen bør sørge for å få på plass en anskaffelsesstrategi 
for den nye kommunen som planlagt, det vil si første halvår 2020  

 Bakgrunn 

På tidspunktet for sammenslåingen av Moss og Rygge kommune, 1. januar 2020, var det ikke utarbeidet 

en anskaffelsesstrategi for nye Moss kommune. Nye Moss kommune videreførte anskaffelsesstrategien 

til gamle Moss kommune. Det ble ikke prioritert å utarbeide en midlertidig strategi på anskaffelsesområdet 

for den nye kommunen. 

 

En anskaffelsesstrategi skal vise overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser gjennom målsettinger 

og handlingsplaner, og vil dermed være et viktig dokument for at kommunen når sine overordnede og 

langsiktige mål.  

 

Etter revisjonens vurdering ville en ny felles strategi ha bidratt til at den nye kommunen kunne fått mer 

retning og tenkt mer helhetlig rundt anskaffelser på et tidligere tidspunkt. Vi oppfattet det som at tidspunkt 

for vedtak av ny anskaffelsesstrategi først og fremst har vært et spørsmål om ressurser, og dermed mang-

lende prioritering i kommunene. 
 

Anskaffelsesstrategien var, etter det revisjonen fikk opplyst, under utarbeidelse og var forventet å komme 

til behandling senest på kommunestyremøtet i juni 2020. 

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Moss kommunes anskaffelsesstrategi ble vedtatt av kommunestyret 19. november 2020 sak 142/20, og 

er gjeldende ut 2024. Revisjonen har fått tilsendt anskaffelsesstrategien. 

 

Strategien omfatter kommunens kommunal- og stabsområder samt kommunale foretak. Videre skal den, 

så langt den passer, legges til grunn for selskaper hvor kommunen er majoritetseier. 

 

Anskaffelsesstrategien gjelder for alle anskaffelser som gjennomføres av kommunen. Videre gjelder den 

for alle faser i en anskaffelsesprosess - fra planlegging av anskaffelsen til kontraktens avslutning. 

 
Anskaffelsesstrategien består av hovedmål for strategiperioden, samt fem likeverdige fokusområder med 

tilhørende delmål, strategiske grep og tiltak. For strategiperioden gjelder følgende hovedmål: Moss kom-

munes anskaffelser skal være formåls- og kostnadseffektive og fremme hensynet til miljø, arbeidsforhold, 

sosiale forhold og innovasjon.  

 

For følgende fokusområder gjelder egne delmål:  

• Samfunnsansvar  

• Behovs- og avtaledekning  

• Kompetanse  

• Innovasjon  

• Internkontroll og kontraktsoppfølging  

 

 

28



Østre Viken kommunerevisjon IKS 

OPPFØLGINGSRAPPORT TITTEL 

 

 

/7 

 Revisjonens vurderinger 

På tidspunkt for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen, var anskaffelsesstrategi for nye Moss kommune 

under utarbeidelse. Ny anskaffelsesstrategi ble vedtatt i kommunestyret i november 2020 (dette er riktig-

nok senere enn «første halvår», jf. anbefalingen). Kommunen har oppfylt denne anbefalingen gjennom 

vedtak av ny anskaffelsesstrategi. Innholdet i den nye anskaffelsesstrategien har revisjonen ingen merk-

nader til. 
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5 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om kommunestyrets vedtak i sak 052/20 er fulgt opp. Denne 

oppfølgingsrapporten viser at en av forvaltningsrevisjonsrapportens to anbefalinger er oppfylt.  

 

Det har blitt vedtatt en ny anskaffelsesstrategi for Moss kommune. Denne anbefalingen er således oppfylt. 

Imidlertid har det ikke blitt gjennomført en grundig kostnadsanalyse av innkjøp/anskaffelser. Arbeidet kan 

sies å være påbegynt, men ikke ferdigstilt. Kommunen bør derfor sørge for at kostnadsanalysen av kom-

munens innkjøp/anskaffelser, blir ferdig utarbeidet. 

 

 

 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 30. mai 2021

 

 

 

 

  

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Odd Henning Aure (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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6  Dokumentliste 
 Kommunedirektørens redegjørelse på gjennomførte tiltak: Risikoområder i kommunesammen-

slåingen - Anskaffelser 

 

 Anskaffelsesstrategi - Moss kommune  
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                                                                                                        Vedlegg                                                                                                                                               

   
                                                                                                                    Moss kommune,  
                                                                                                                    Rådhuset, Kirkegata 15,  
                                                                                                                    Postboks 175, 1501 
Moss.  

  

+47 69 24 80 00   

Org.nr.: 920817521  

  

  

  

 

 

  

  

Østre Viken Kommunerevisjon Iks     

Råkollveien 103  

1664 ROLVSØY  

  

  

  

  

   

Deres ref.:   Vår ref.: 20/2552-13- ARSO  Dato: 27.05.2021  

  

Oppfølgingsrapport - risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser 
 

Det vises til oppfølgingsrapport – risikoområder kommunesammenslåing – Anskaffelser av 

20.05.2021.  

  

Kommunedirektøren tar kommunerevisjonens konklusjoner og anbefalinger til etterretning. 

Som det påpekes er innkjøpsanalyse under utarbeidelse, men ikke ferdigstilt.»  

  

 

  

Med hilsen    

      

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av  

  

Hans Reidar Ness  Are Hammervold Solvang   

Kommunedirektør                                                 Direktør organisasjon   
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 128537/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/25 

 
 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Antikorrupsjonsarbeid" 

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

 
2. Sekretariatets forslag til ordlyd i problemstillingene innarbeides i prosjektplanen. 

 
Fredrikstad, 01.06.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Antikorrupsjonsarbeid», 27.05 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 020/20, den 13. februar 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 19/65, den 3.desember 2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
1. Har kommunen etablert tilstrekkelige tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere 

korrupsjon, uetisk atferd og andre misligheter?  
2. I hvilken grad er tiltakene for antikorrupsjon implementert i kommunens organisasjon? 
 
Det fremgår av prosjektplanen at grunnet revisjonens ressursramme vil det være nødvendig 
å velge ut ett eller to områder hvor revisjonen har sitt hovedfokus. Dersom kontrollutvalget 
ønsker det kan de velge ut virksomheter/områder hvor det vil være større risiko for uetisk 
atferd og korrupsjon. Eksempler på risikoutsatte områder fremkommer av prosjektplanen. 
 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 450 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling vinteren 2022. 
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Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen begrunner dette med at det vil bli foretatt en stor 
systemgjennomgang, en mulig praksisgjennomgang av blant annet varslinger, 
gjennomføring av opptil flere spørreundersøkelser (både til ansatte og politikere), samt 
gjennomføring av intervjuer.   
 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet.  
 
Det er forøvrig sekretariatets vurdering at problemstillinger som begynner med «I hvilken 
grad» i et forvaltningsrevisjonsprosjekt, kan være lite formålstjenlige, (ref. problemstilling 2). 
Det samme gjelder ord som tilstrekkelige, (ref. problemstilling 1). Dette fordi revisjonen skal 
bekrefte noe eller avkrefte noe.  
For å få tydeligere konklusjoner i prosjektet vil sekretariatet derfor anbefale kontrollutvalget å 
endre ordlyden i problemstillingene til følgende: 
 

1. Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, 
uetisk atferd og andre misligheter? 

2. Er tiltakene for antikorrupsjon implementert i kommunens organisasjon? 
 

Ellers har vi ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes med de to ord-endringene i problemstillingene. 
Hvis kontrollutvalget ønsker det kan de velge to virksomheter/områder hvor revisjonen skal 
ha sitt hovedfokus. 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2021 ble vedtatt i kommunestyret 12.02.2020, sak 020/20. Planen 

bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Antikorrupsjonsarbeid» er det neste pro-

sjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 25.11.2019 skriver 

vi følgende om risiko på området: 

 

 «Korrupsjon dreier seg om misbruk av makt i betrodd stilling, for personlig gevinst. Straffelovens be-

stemmelser om korrupsjon rammer både den som tilbyr og den som aksepterer et tilbud om en «utilbør-

lig fordel». Vilkåret «utilbørlig fordel» er en rettslig standard, og innholdet i uttrykket vil følgelig endres i 

tråd med samfunnsutviklingen. Det finnes mange ulike korrupsjonsformer, både økonomiske og ikke-

økonomiske.  

 

Både ledere og medarbeidere i kommunen kan komme i situasjoner som åpner for misbruk av posisjon 

og tillitt. Ansatte i kommunen kan også oppleve press utenfra som kan være utfordrende å håndtere. KS 

og TNS Gallup sin kartlegging av korrupsjon i kommuner fra 2013 viste at fire av ti ansatte var kjente 

med forekomst av tilbud om utilbørlig fordel i kommunen det siste året, mens tre av ti hadde en eller 

flere egne erfaringer med slike tilbud i samme periode. De mest utbredte tilfellene var knyttet til favorise-

ring av enkeltpersoner/-grupper eller aktører/saksutfall, eller omgåelse av regelverket. Tilbud om penge-

ytelser forekommer derimot svært sjeldent.  

 

Innbyggerne i kommunen skal være trygge på at fellesskapets beste ivaretas i kommunens prosesser 

og myndighetsutøvelse. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin innbyggerrapport fra 2017 viser 

imidlertid at 59 % tror det forekommer korrupsjon i sin egen kommune, mens 60 % tror det er korrupsjon 

i kommuner generelt. Innbyggere i de største kommunene mener at korrupsjon er mindre utbredt enn i 

mindre kommuner. 

 

Svakheter i kommunens internkontrollsystem øker faren for korrupsjon. Slike svakheter gjør det også 

vanskeligere å oppdage korrupsjon som er blitt begått. En velfungerende internkontroll er følgelig avgjø-

rende i kommunens arbeid mot korrupsjon. 

 

Revisjonen anser området som vesentlig for kommunens økonomi og omdømme, men også for de an-

satte, arbeidsmiljøet, og innbyggerne. Vi har ikke grunnlag for å hevde at dette utgjør en særskilt risiko i 

Moss kommune eller Rygge kommune, men vi mener at det er en generell risikofaktor i kommunene. 

Selv om sannsynligheten fastsettes til lav eller middels, vil uansett konsekvensene av korrupsjon kunne 

være store, både økonomisk og i forhold til kommunens omdømme. 

 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor temaet korrupsjon kan legges opp på flere måter. Et utgangs-

punkt kan være å kartlegge dagens forståelse blant ledere og mellomledere av begrepet utilbørlig for-

del, forekomsten og konsekvensen av å motta en slik fordel. Dersom det gjennomføres kartleggingsar-

beid i flere kommuner muliggjør det en sammenligning mellom funnene i de ulike kommunene. Funnene 
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kan i neste ledd følges opp med vurderinger og anbefalinger. En annen måte å vinkle et prosjekt på er å 

se nærmere på kommunens internkontroll med fokus på hvilke kontrollaktiviteter som er etablert for å 

bidra til ledelses styring og kontroll på områder som etikk, korrupsjon og misligheter. Eller at kontrollut-

valget velger å gjøre begge deler. 

 

Dette prosjektet er en del av restanseprosjektene for forvaltningsrevisjon i perioden 2018-2019   

i Moss kommune. I workshop med kontrollutvalget i Moss kom det fram at dette prosjektet var ønsket 

også for neste planperiode.» 

 

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

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

falinger. 

 

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

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

1. Har kommunen etablert tilstrekkelige tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, 

uetisk atferd og andre misligheter?  

 

Med denne problemstillingen vil revisjonen kartlegge hva slags system og tiltak kommunen har etab-

lert på feltet. Revisjonen kan undersøke hva slags verdier, holdninger og kultur som uttrykkes i kom-

munen gjennom etiske regelverk, risikoanalyser, kontrollsystemer, varslingsordninger og andre mo-

menter knyttet til korrupsjon og uetisk atferd som f. eks lobbyisme. Under denne problemstillingen vil 

revisjonen kunne undersøke om ansattes og folkevalgtes eierinteresser og bierverv opp mot kommu-

nens reglementer og rutiner.  

Uetisk atferd i denne sammenheng omfatter atferd i etisk-moralske gråsoner til korrupsjon. Dette kan 

innebære en utilbørlig fordel og kan både inkludere straffbar og ikke-straffbar atferd (Oslo Economics, 

Kantar TNS og Prof. Tina Søreide, 2018, s. 9).  

 

Utilbørlige fordeler defineres som en fordel som den passive parten kan ha interesse av eller dra fordel 

av, og kan både være av økonomisk eller ikke-økonomisk art (Oslo Economics, Kantar TNS og Prof. 

Tina Søreide, 2018, s. 9). 
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2. I hvilken grad er tiltakene for antikorrupsjon implementert i kommunens organisasjon? 

 

Denne problemstillingen knytter tiltakene opp mot virkeliggjørelse. Revisjonen vil undersøke i hvilken grad 

kommunens systemer og rutiner på feltet er implementert og kjent blant ledere og ansatte i kommunen, 

samt hvordan de benyttes i praksis.  

 

For å besvare problemstillingene ovenfor vil det bli gjennomført en gjennomgang av kommunens system, 

regelverk og rutiner. Det vil også være nødvendig å utføre intervjuer/spørreundersøkelser for å kunne 

undersøke om ledere, ansatte og folkevalgte i kommunen møter og er innforstått reglementer. Det kan 

være interessant å gjennomgå et utvalg av varslingssaker for å utforske hvordan de har blitt fulgt opp.  

 

Grunnet revisjonens ressursramme vil det være nødvendig å velge ut ett eller to områder hvor revisjonen 

har sitt hovedfokus. Dersom kontrollutvalget ønsker det kan de velge ut virksomheter/områder hvor det 

vil være større risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Eksempler på risikoutsatte områder fremkommer 

nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskytt kommunen handbok i antikorrupsjon (Transparency International Norge, 2014) nevner virksomheter 

knyttet til risiko for uetisk atferd og korrupsjon som tar for seg: 

- Eiendom og utbygging 

- Økonomiforvalting og tilskudd 

- Innkjøp, anskaffelsesprosesser og personalforvaltning 

- IKT-drift 

- Kulturinstitusjoner, organisasjoner og foreninger som får tilskudd 

- Andre tjenesteapparater hvor ledere, ansatte eller enkeltsaksbehandlere har stor avgjørelsesmyn-

dighet 

Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren trekker frem disse sektorene i kommunen som er utsatt for 

press og tilbørlige fordeler (Oslo Economics, Kantar TNS og Prof. Tina Søreide, 2018, ss. 16-17): 

- Areal, plan og byggesak 

- Eiendom og vedlikehold 

- IT, data og administrerende system 

- Helse, sosial og omsorg 

 

38



Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

PROSJEKTPLAN 

 

/5 

 

 

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

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

sjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

  

 Anskaffelsesloven. (2016). Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven). Nærings- og 

fiskeridepartementet Retrieved from https://lovdata.no/pro/NL/lov/2016-06-17-73 

 Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven). Arbeids- og sosialdepartementet Retrieved from 

https://lovdata.no/pro/NL/lov/2005-06-17-62 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2015). Kontrollutvalgsboken - Om 

kontrollutvalgets rolle og oppgaver.  Retrieved from 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalg

sboka.pdf 

 Kommunal- og regionaldepartementet. (2008). Internkontroll i norske kommuner - Status og 

utviklingsbehov.  Retrieved from 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/rapporter/r5992_krd_internk

ontroll_ms.pdf 

 Kommuneloven. (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (LOV-2018-

06-22-83). Kommunal- og moderniseringsdepartementet Retrieved from 

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

 Oslo Economics, Kantar TNS, & Prof. Tina Søreide. (2017). Status og råd for etikkarbeid i 

kommunesektoren. Oslo Economics Retrieved from 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/forskning-og-utvikling/nyhetssaker/status-og-rad-for-

etikkarbeid-i-kommunesektoren.pdf 

 Straffeloven. (2005). Lov om straff (straffeloven). (LOV-2005-05-20-28). Justis- og 

beredskapsdepartementet Retrieved from https://lovdata.no/pro/NL/lov/2005-05-20-28 

 Transparency International Norge. (2014). Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon.  

Retrieved from https://www.ks.no/contentassets/1fca8b0edd074ae0b0847ba2fffa6484/beskytt-

kommunen-handbok-i-antikorrupsjon-2014.pdf 
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 

metode 

Problemstilling 1 

Har kommunen etablert 

tilstrekkelige tiltak for å 

forebygge, avdekke og 

håndtere korrupsjon, 

uetisk atferd og andre 

misligheter? 

 

Relevante lover og for-

skrifter og veiledere. 

Informasjon om kommunens 

reglementer, rutiner og retnings-

linjer, samt informasjon fra folke-

valgte, ansatte og ledere.  

Dokumentanalyse 

 

Intervju  

Problemstilling 2 

I hvilken grad er tiltakene 

for antikorrupsjon imple-

mentert i kommunens or-

ganisasjon? 

 

 

Relevante lover og for-

skrifter og veiledere. 

Informasjons om hvordan kom-

munen har implementert aktu-

elle system, og informasjon fra 

ansatte og ledere. 

 

Varslingsrapporter og dokumen-

tasjon på oppfølging.   

Dokumentanalyse  

 

Intervju  

 

Spørreundersøkelse  

 

Praksisgjennomgang 

 

 
 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere Thea M. Styrkson - utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig forvaltnings-

revisor 

Prosjektperiode Juni 2021 – Februar 2022 

Antall timer 450 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Moss kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 14. juni 2021 

Når rapport er sendt til rådmannen Vinter 2021 

Når rapport er sendt til ØKUS Vinter 2022 

 
Kommentar til ressursrammen 

Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-
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nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. Grunnet det store omfanget av revisjonen anslår vi dette prosjektet til 450 +/- 10 % timer. 

Vi legger her til grunn en stor systemgjennomgang, en mulig praksisgjennomgang av blant annet vars-

linger, gjennomføring av opptil flere spørreundersøkelser (både til ansatte og politikere), samt gjennom-

føring av intervjuer.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 23 
Løpenr.: 129611/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/26 

 
 

Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Personvern og 
informasjonssikkerhet" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Personvern og informasjonssikkerhet» godkjennes. 

 
2. Kontrollutvalget ønsker at det også blir gjennomført en systemtest av kommunens 

systemer. 
 
Fredrikstad, 02.06.2021 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Personvern og informasjonssikkerhet», 28.05 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 020/20, den 13. februar 2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 19/65, den 3. desember 2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen fire hovedproblemstillinger: 
 
Personvern  
1. Har Moss kommune etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for 
personvern?  
2. Har kommunen sikret at de ansatte etterlever rutinene på området?  
 
Informasjonssikkerhet  
3. Har Moss kommune etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for 
informasjonssikkerhet?  
4. I hvilken grad har de ansatte kjennskap til kommunens retningslinjer og rutiner for 
informasjonssikkerhet?  
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Revisjonen antar at det vil gå med 600 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Samt at 
kontrollutvalget blir tilbudt en systemtest som vil innebære 60 ekstra timer. Rapporten vil 
være klar til behandling i novembermøtet. 

 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Bakgrunnen for dette er at prosjektet inneholder både 
informasjonssikkerhet og personvern. Det kan derfor ses som ti prosjekter i ett. 
Kontrollutvalget blir også tilbudt en systemtest. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at en 
slik test blir gjennomført. Dette vil medføre ytterligere 60 timers ressursbehov. Imidlertid er 
det sekretariatets vurdering at når kontrollutvalget likevel skal gjennomføre et slikt stort 
prosjekt, så bør også en systemtest gjennomføres. 
 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Sekretariatet påpeker at problemstilling 4 
inneholder ordene «I hvilken grad...» Noe vi tidligere har påpekt ikke er god ordlyd for 
problemstillinger ved forvaltningsrevisjoner. Dette fordi det kan medføre uklare konklusjoner. 
Ellers har vi ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

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

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

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2021 ble vedtatt i kommunestyret 13.02.20 i sak 20/20. Planen bygger 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. «Personvern og informasjonssikkerhet er det neste 

prosjektet som skal gjennomføres i planperioden. I risiko- og vesentlighetsvurdering fra 2019 skrives det 

følgende om risiko på personvernområdet:  

 

«Flere av kommunens virksomheter forvalter en stor mengde personopplysninger, både opplysninger 

om kommunens innbyggere, men også opplysninger om ansatte. Kommunen plikter å behandle slike 

opplysninger i tråd med personopplysningsloven. Personopplysningsloven krever at opplysningene skal 

beskyttes tilfredsstillende mot uberettiget innsyn og endringer – konfidensialitet og integritet. Samtidig 

skal opplysningene være tilgjengelige for de som trenger opplysningene når de har behov for det. Loven 

stiller krav til etablering og oppfølging av tiltak som er nødvendig for å oppfylle kravene til behandling av 

personopplysninger – i et internkontrollsystem. 

 

Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den 

nye personvernforordningen innebærer nye og strengere regler på flere områder, og nye rettigheter for 

innbyggerne. Blant annet nye regler om avvikshåndtering som pålegger kommunene en økt plikt til rap-

portering av avvik til Datatilsynet og varsling av berørte. I en fase med nye regler er dette ekstra viktig 

for å sikre at kommunen etterlever de nye reglene. Brudd på personvern er egnet til å skape mistillit, 

både hos ansatte og kommunens innbyggere, noe som igjen kan påvirke kommunens omdømme. For å 

redusere potensielle sikkerhetsrisikoer er det, etter revisjonens oppfatning, avgjørende at ansatte får 

hensiktsmessig opplæring om krav til internkontroll og informasjonssikkerhet, ansvar og rutiner, samt 

riktig bruk av IKT-systemene. I en fase med nye regler er dette ekstra viktig for å sikre at kommunen et-

terlever de nye reglene. 

 

Revisjonen har ikke opplysninger som tilsier at det foreligger brudd på regelverket i Rygge kommune 

eller Moss kommune, men erfaringsmessig mener vi at risikoen for brudd er stor. Nye regler på området 

innebærer, etter revisjonens oppfatning, dessuten en økt grad av sannsynlighet for brudd på regelver-

ket. Datatilsynet har funnet i sine gjennomførte kontroller at kommunene i stor grad sliter med å ha til-

strekkelig oversikt over sine behandlinger av personopplysninger og med å dokumentere reelle risiko-

vurderinger til disse. Datatilsynet fant også at en god del kommuner mangler oversikt over plikter knyttet 

til informasjon og innsyn etter personopplysningsloven».   

 

Når det gjelder datasikkerhet beskriver risiko- og sårbarhetsanalysen risikoen på følgende måte: 

 

«De siste årene har antall cyberangrep rettet mot norske interesser økt i omfang. Spesielt er det de 

siste årene vært flere såkalte «løsepengeangrep». Dette er angrep med krypterende virus som gjør fi-

lene på en brukers klient utilgjengelige og som så krever løsepenger for å gi tilgang til krypteringsnøkke-

len. Bruk av ormer i løsepengevirus-kampanjer, slik som WannaCry-kampanjen, har fått globale konse-

kvenser, selv om de nasjonale konsekvensene var begrensede. 
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Hendelsen WannaCry tidligere i år synliggjorde at vedlikehold av IKT-systemene kan være kritisk. I Mør-

ketallsundersøkelsen oppga 22 prosent av virksomhetene manglende oppdatering av utstyr eller konfi-

gurasjoner som medvirkende faktor til at deres mest alvorlige sikkerhetsbrudd oppstod. 

 

Europol vurderer at slike virus er den skadevaretrusselen med størst samfunns-konsekvenser. Det er i 

mange tilfeller svært vanskelig å hente tilbake krypterte filer, og dette understreker viktigheten av å ha 

gode rutiner for sikkerhetskopiering/backup. Norsk sikkerhetsmyndighet (NSM) opplyser at de registre-

rer et jevnt trykk av målrettede digitale spionasjeoperasjoner fra fremmede stater. NSM opplyser at de 

erfarer fortsatt at digitale angrep så godt som alltid innledes med bruk av ulike varianter av skadevare 

distribuert via e-post, og at denne typen angrep fremstår med økende grad av profesjonalitet. Det er 

derfor viktig for kommunen å sikre gode rutiner knyttet til håndtering av e-post. 

 

Den pågående digitaliseringen av samfunnet blir drevet fremover og gjort mulig av teknologiutvikling. 

Digitaliseringen gjør at stadig flere arbeidsprosesser utføres eller støttes av digitale verktøy. Kunnskap 

om, eller muligheten for å gjennomføre, manuelle rutiner forsvinner. Med økt digitalisering følger også 

økte krav til tilgjengelighet av viktige IKT-systemer. Dette er helt sentrale faktorer når nye, sikre digitale 

løsninger skal planlegges og implementeres. Ny teknologi kan gjøre det mulig å lage sikrere løsninger, 

men kan også medføre økt kompleksitet, introduksjon av nye sårbarheter og økt behov for sikkerhets-

kompetanse. 

 

NSM opplyser i sin årsrapport at de erfarer at økte muligheter innen teknisk sikring ikke alltid utnyttes og 

at mangelfullt teknisk vedlikehold av systemer, eksempelvis manglende sikkerhetsoppdateringer, skaper 

unødvendige sårbarheter. 

 

Mobile IKT-enheter som kobles til ulike offentlige og private nettverk, utgjør også en økende utfordring. 

Ved å koble mobiltelefonen eller nettbrettet til hjemmenettet eller nettverk på offentlige steder kan sår-

barheter i et svakt sikret nettverk utsette et i utgangspunktet godt sikret nettverk på arbeidsplassen for 

risiko. 

 

En mengde nye og ulike enheter kobles til internett. «Internet og Things» (IoT)1 vil være en bestanddel i 

en rekke nye teknologiske fremskritt, som for eksempel smart grid2, smarte byer, smarte hus og auto-

nome biler. 

 

I forbindelse med digitalisering av kommunens løsninger er det derfor avgjørende å sikre informasjonen 

slik at den ikke kommer på avveie. For eksempel ved hjelp av tilgangsstyring, kryptering, osv. 

Revisjonen har ikke konkrete holdepunkter for å si at risikoen er større i Nye Moss kommune enn andre 

steder, men i lys av risikobildet som tegnes av norske sikkerhetsmyndigheter mener revisjonen at sann-

synligheten for at kommunen kan bli utsatt for dataangrep fremstår som høy. Konsekvensen av et slikt 

angrep kan i verste fall få store konsekvenser både for kommunens mulighet til å levere tjenester til inn-

byggerne, men også for kommunens økonomi». 

 

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

                                                      
1 Internet of Things – tingenes internett – innebærer at «dumme» ting som kjøleskap osv. kobles til in-

ternett for å bli «smarte» 
2 Smart Grid er samlebetegnelsen på et nytt generasjons strømnett, hvor en tar i bruk ny kommunika-

sjonsteknologi for å utnytte energiinfrastrukturen bedre. Smart Grid kjennetegnes ved ulike systemer 

og komponenter som har det til felles at de har fusjonert strømnettet med internettet. 
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I tillegg er det gjennomført oppstartsmøte med administrasjonen 25.05.2021. Rådmannen har oppnevnt 

en kontaktperson for personvernområdet og en kontaktperson for IKT-området.  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

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

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

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

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

falinger. 

 

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

 

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

med sekretariatet og ved behov ved kontrollutvalget. 

3 Problemstillinger og avgrensninger 
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 

Personvern 

1. Har Moss kommune etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for personvern? 

2. Har kommunen sikret at de ansatte etterlever rutinene på området? 

 

Informasjonssikkerhet 

3. Har Moss kommune etablert et tilfredsstillende styringssystem (internkontroll) for informasjonssikker-

het?  

4. I hvilken grad har de ansatte kjennskap til kommunens retningslinjer og rutiner for informasjonssik-

kerhet?  

 

Under problemstilling 1 vil vi gjennomføre en systemrevisjon av kommunens planer og rutiner (intern-

kontroll) omhandlende personvern. Her vil vi også undersøke om kommunen har gjennomført risikovur-

deringer i tilknytning til sin behandling av personopplysninger. Dette er viktig å for å synliggjøre hvilke 

tiltak kommunen må foreta seg for å etterleve personvernregelverket.  

 

Et viktig ledd i å sikre at kommunen etterlever personvernregelverket er at de ansatte har tilstrekkelig 

kunnskap om regelverket. Under problemstilling 2 legger revisjonen opp til å undersøke om kommunen 

har gitt tilstrekkelig opplæring til de ansatte.  

 

Under problemstilling 3 vil revisjonen ta for seg hvordan kommunen har innrettet informasjonssikkerhe-

ten i sine IT systemer. Offentlige virksomheter plikter å ha tilstrekkelig styring og kontroll på informa-

sjonssikkerheten; det vil si tilstrekkelig styring og kontroll på sikring av konfidensialitet, integritet og til-

gjengelighet av informasjon. eForvaltningsforskriften §15 pålegger derfor offentlige myndigheter å ha en 

internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente 

standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være en integrert del av 

virksomhetens helhetlige styringssystem. Dette gjelder all informasjonsbehandling, både internt i virk-

somheten, i kommunikasjon med andre og ved bruk av tjenester levert av eksterne. I tillegg til dette kan 

revisjonen undersøke hvordan kommunen har innrettet seg for å fange opp trusler og angrep, samt 

gjennomføre tester mot kommunens systemer gjennom bruk av ekstern leverandør av IT-sikkerhetstje-

nester.  
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Det er viktig at kommunens ansatte kjenner til kommunens retningslinjer og regler knyttet til IT relatert 

informasjonssikkerhet. Revisjonen legger derfor også opp til, under problemstilling 4, en undersøkelse 

av de ansattes kjennskap til retningslinjer og rutiner for informasjonssikkerhet. Dette vil i stor grad gjen-

nomføres ved hjelp av en spørreundersøkelse. For at de ansatte skal ha den nødvendige kunnskapen 

på området er det også viktig at kommunen yter den nødvendige opplæringen og revisjonen legger der-

for også opp til å undersøke hvordan kommunen sikrer at de ansatte får den nødvendige opplæringen. 

 

 

4 Revisjonskriterier 

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

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

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

sjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. I dette 

prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 

 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 

 Forskrift om behandling av personopplysninger (FOR-2018-06-15-876) 

 Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) - 

(FOR-2004-06-25-988) 

 ISO/IEC 27001:2013 

 ISO/IEC 27701:2019 

 Digitaliseringsdirektoratet (2020) Arbeidet med informasjonssikkerhet i fylkeskommuner og 

kommuner, Kunnskapsgrunnlag – En dokumentstudie 

 https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/ 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

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

nedenfor: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 

metode 

Har Moss kommune etablert et til-

fredsstillende styringssystem (in-

ternkontroll) for personvern? 

 

 Personopplysningsloven 

m/forskrift. 

 

Kommunens rutiner 

og planer. 

Dokumentanalyse 

Intervju 
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Har kommunen sikret at de ansatte 

etterlever rutinene på området? 

 

 Kommunens rutiner og 

retningslinjer. 

Informasjon om 

kommunens rutiner 

for opplæring og 

oppfølging 

Intervju 

Dokumentanalyse 

Spørreundersøkelse  

Har Moss kommune etablert et til-

fredsstillende styringssystem (in-

ternkontroll) for informasjonssik-

kerhet?  

 

 Kommunelov 

 Personopplysningsloven 

m/forskrift 

 eForvaltningsforskriften 

 Difi anbefaler offentlige 

virksomheter ISO/IEC 

27001:2013, som stan-

dard for styringssystem 

for informasjonssikkerhet  

 

Informasjon om 

kommunens infor-

masjonssikkerhets-

system.  

 

Dokumentanalyse 

Intervju 

 

I hvilken grad har de ansatte kjenn-

skap til retningslinjer og rutiner for 

informasjonssikkerhet?  

 

 Kommunens rutiner og 

retningslinjer. 

Informasjon om 

kommunens rutiner 

for opplæring. 

 

Dokumentanalyse 

Spørreundersøkelse 

Intervju 
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6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Prosjektdeltakere Ekstern revisor - utførende forvaltningsrevisor 

Bjørnar Bakker Eriksen - oppdragsansvarlig forvaltnings-

revisor 

Prosjektperiode Juni 2021 til november 2021 

Antall timer 600 (+/- 10 prosent) + (60 timer for systemtest) 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Moss kommune 

Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 14.06.2021 

Når rapport er sendt til rådmannen Oktober 2021 

Når rapport er sendt til ØKUS November 2021 

 
Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på ca. 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-

nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. Vi har ved flere tilfeller gjennomført enkeltstående prosjekter omhandlende IT-sikkerhet 

og personvern. Dette prosjektet representerer slik sett to vanlige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Samtidig 

legger vi opp til å gjennomføre kontroller både omhandlende system og praksis på de to områdene. Grun-

net det store omfanget av revisjonen anslår vi dette prosjektet til 600 +/- 10 % timer. Hvis det er ønskelig 

at det også gjennomføres en systemtest av kommunens systemer anslår vi at dette i tillegg vil ta 60 timer. 

Prosjektet vil da få et omfang på 660 timer.  

  

50



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/100 
Dokumentnr.: 34 
Løpenr.: 124926/2021 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/27 

 

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av «Budsjettvedtak – Overholdelse av 

regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», til orientering 
 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2020, datert 27.05 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 08.02 2021, sak 21/5 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering og 
valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 8. februar 2021 sak om Etterlevelseskontroll – Risiko og 
Vesentlighetsvurdering samt valg av kontrollområde. 
 
Kommunerevisjon har den 27. mai 2021 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020.  
 
Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om budsjett har revisjonen kontrollert om; 

1. kommunen har vedtatt et budsjett som følger krav til obligatoriske oppstillinger  
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2. kommunedirektøren har rapportert til kommunestyret om utviklingen i inntekter og 
utgifter sammenholdt med årsregnskapet 

3. vedtatt opprinnelig budsjett er korrekt registrert i Visma økonomi 
4. kommunestyrets vedtatte budsjettendringer er korrekt registrert i Visma økonomi   

Konklusjon er at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, og revisor har ikke 
blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å tro at Moss kommune ikke i det alt vesentlige 
har etterlevd regelverk og interne rutiner for håndtering av etterlevelse for budsjettvedtak.  
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av 
«Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og 
budsjettjusteringer», til orientering.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/100 
Dokumentnr.: 35 
Løpenr.: 124947/2021 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/28 

 

Revisjonsbrev 1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 1/2021 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er 
iverksatt, til kontrollutvalgets møte 20.09 2021 

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 
 
Vedlegg: 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 1/2021, datert 26.05 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 27. mai 2021 oversendt revisjonsrapport  
nr. 1/2021 for Moss kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig 
påpeke følgende forhold:  
 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller 
forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget 
 
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 1/2021 faller inn under § 24-7 (c). Etter forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:  
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«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, 
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».  
 
Revisjonsbrev nr. 1/2021 viser til følgende merknader: 

 Økonomireglement 
 

I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d skal kommunestyret vedta regler for 
økonomiforvaltningen (økonomireglement). Moss kommune har ikke vedtatt 
økonomireglement per 31.12 2020 
 

 Finansreglement 

I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav e skal kommunestyret vedta regler for 
finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).  Moss kommune har ikke vedtatt 
finansreglement per 31.12 2020 

 Rapportering om finansforvaltningen 

I henhold til kommunelovens § 14-13 tredje ledd skal kommunedirektøren minst to 
ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltingen av finansielle midler og gjeld. 
Dette er ikke gjort i 2020. 

 

Vurdering 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjoner og kommentarer i sin 
revisjonsbrev 1/2021.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev 1/2021, til orientering. 
Kontrollutvalget bør be kommunedirektør om å sørge for at revisjonens merknader blir fulgt 
opp med nødvendige tiltak, og at forholdene bringes i orden.  
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at 
kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren om de tiltak som er 
iverksatt. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/101 
Dokumentnr.: 22 
Løpenr.: 126891/2021 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/29 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap Hoppern skole og idrettshall. 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 

«Hoppern skole og idrettshall», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Hoppern skole og idrettshall», og 
MKEiendom styresak 012/21 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til 
styrets innstilling i sak 012/21 til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 31.05.2021 
 
 

Vedlegg 
 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Hoppern skole og idrettshall», Moss 

Kommunale Eiendomsselskap KF, datert 31.05 2021 
 Styresak nr. 012/21 – Regnskapsavslutning – «Hoppern skole og idrettshall» 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Reglement for kontrollutvalget i Moss, vedtatt 22.11 2019 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til 
kommunestyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt 
som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.  
 
Moss kommunale eiendomsselskap KF har avsluttet et byggeregnskap «Hoppern skole og 
idrettshall». Budsjettrammen for investeringen var kr. 398 015 000,-. Samlede kostnader ført 
i byggeregnskapet er kr 345 728 681.- og dette gir et samlet mindreforbruk på kr 52 286 
319.-.  
Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 
dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  
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Dokumentene som omhandler etisk handel, er signert av valgte leverandører ved 
kontraktsinngåelse. 
Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 
dokumentert tilfredsstillende.  
Utbetalingene til flere anskaffelser viser relativt store overskridelser i forhold til opprinnelig 
kontrakt/anslag. Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder. 
Byggeregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på over 52 mill. 
 
Byggeregnskapet anses å være avlagt etter 1 år og 7 måneder etter overlevering, altså 
senere enn hva de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til avviket fra egne 
rutiner 
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 
 

Vurdering 
Med bakgrunn i revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon og i styresak 012/21 
anbefaler sekretariatet følgende: 
 

Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap 
«Hoppern skole og idrettshall», og tar rapporten til orientering. 
Videre anbefales det at Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Hoppern skole og 
idrettshall», og MKEiendom styresak 012/21 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget 
viser til styrets innstilling i sak 012/21 til kommunestyret 
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Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
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INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. 

Under ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til bystyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.” 

 

I Moss kommune er det Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (heretter forkortet 

MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter 

vedtak og bevilgning i bystyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også ansvar for 

regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

MKEiendom har avsluttet byggeregnskapet for Hoppern skole og Idrettshall. 

 

1. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og 

vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

2. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i mai 2021 og er foretatt i samsvar med 

metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i 

arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for investeringsregnskap.  

 

3. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning Hoppern skole og Idrettshall», datert 

18.1.2021 som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt 

for revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 18.1.2021. Byggeregnskapet ble 

styrebehandlet 31.5.2021. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 012/21 følger som 

vedlegg. Vedtak er i samsvar med daglig leders vedtak. 

 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over vedtatte bevilgninger, finansiering og regnskap 

samt administrasjonens forslag til vedtak. 
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Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp

Objekt 6594 og 6573 B - 049/16

Bygging av nye Hoppern skole og idrettshall vedtas 

i tråd med saksfremlegget, basert på oppfyllelse av 

tidligere vedtak. 398 015 000

398 015 000

Investeringene er vedtatt finansiert med lånefinansiering, spillemidler og momskompensasjon.

Regnskapsførte utgifter 345 728 681

Totalt bevilget 398 015 000

Mindreforbruk -52 286 319

Forslag til vedtak - finansiering

Bruk av lån 264 964 115

Momskompensasjon 66 989 566

Spillemidler 13 775 000

Sum finansiering 345 728 681

 

Det ble i 2016 vedtatt bevilgning på kr 398 015 000 til bygging av Hoppern skole og 

idrettshall. Det er gitt tilsagn om spillemidler på til sammen kr 13 775 000. Regnskapsførte 

utgifter er på kr 345 728 681, og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i forhold til vedtatt 

bevilgning med kr 52 286 319.  

 

Innkjøpsprosessen 

Anskaffelse av prosjekteringstjeneste for forprosjekt ble utlyst på Doffin og gjennomført som 

konkurranse med forhandling. Leverandøren ble valgt ut fra det beste forhold mellom 

pris/kostnad og kvalitet, basert på tildelingskriterier. Det er utarbeidet både 

anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og merverdiavgift er innhentet.  

 

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise. Konkurransen 

ble utlyst på Doffin for bygge- og anleggsarbeid (konkurranse med forhandling). 

Leverandøren ble valgt ut fra det beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet, basert på 

tildelingskriterier. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og 

merverdiavgift er innhentet.  

 

Anskaffelse av byggeledelse for prosjektet ble gjennomført som konkurranse med forhandling 

og utlyst på Doffin. Leverandøren ble valgt ut etter laveste pristilbud. Det er utarbeidet 

anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest for skatt og merverdiavgift er innhentet. 

 

Det ble utlyst en åpen anbudskonkurranse for møbel- og utstyr anskaffelse på Doffin. 

Leverandøren ble valgt på bakgrunn av beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet.  

Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og attest for skatt og merverdiavgift er innhentet. 

 

Det ble også gjennomført 11minikonkurranser og inngått kontrakter for varer og tjenester 

hvor anskaffelsene ble anslått til en verdi mellom kr 100 000 – 2 000 000, og for plan- og 

design til en verdi mellom kr 100 000 – 1 100 000. Gjennomføring av konkurranser er 

dokumentert med tilbudsforespørsler til flere leverandører. Anskaffelser er dokumentert med 

kontrakter/avtaler. Dette gjelder blant annet anskaffelse av: 

 lysutstyr- og Sceneteknisk utstyr, 

  utstyr til styrkerommet/idrettshall, 
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  levering og montering av skilt, og 

  rådgivningstjeneste. 

 

Anskaffelsesprotokoller foreligger, og skatteattester for anskaffelser som er over kr 500 000 

er innhentet.   

 

I tillegg benyttet MKEiendom inngåtte rammeavtaler for kjøp av IKT-utstyr. 

 

Det er også inngått kontrakter/avtaler for flere anskaffelser som ble anslått til en verdi mindre 

enn kr 100 000.  Disse ble enten inngått ved forespørsel til 3 leverandører eller som direkte 

anskaffelse der dette var mest hensiktsmessig og beløpene var små. 

 

Etisk handel 

Moss kommune har etablert etisk regelverk og vedtatte policyer for eksterne anskaffelser som 

gjelder fra 2020. Før 2020 har MKEiendom hatt rutiner for å innhente egenerklæringer fra 

valgt leverandør, som omhandler etisk handel.   

 

Det foreligger signert dokumentasjon/egenerklæring for de største anskaffelsene.  

 

Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

Prosjektleder/byggeleder foretar oppfølging av utførte arbeider og utbetalinger til de enkelte 

leverandører.  

 

Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til de enkelte leverandører 

på prosjektet. Det er kontrollert utbetalinger til leverandørene hvor det er inngått 

kontrakt/avtale. Dette viser at utbetalingene til forprosjekt (arkitekttjenester) er ca. 49 % 

høyere enn opprinnelig kontraktssum. Merforbruket skyldes nødvendige om -prosjekteringer 

underveis i forprosjektet, etter bystyrets vedtak. Det ble bestilt tilleggsarbeid og 

tilleggstjenester, ifølge prosjektansvarlig.  

 

Utbetalinger til byggeledelse viser merforbruk på ca. 53 %. Dette skyldes merarbeid med 

hensyn til det nye vedtaket. 

 

Merforbruket for møbelanskaffelse er på ca. 26 %.  Årsaken til det er, ifølge foretaket, at det 

mer bestillinger enn det som  opprinnelig var planlagt. 

 

Utbetalinger til anskaffelsen av trimutstyr overstiger kontraktssum med 48 %. Merforbruket  

er forklart med behov for bestilling av trimutstyr, som ikke var planlagt i den opprinnelige 

anskaffelsesprosessen.  

 

Anskaffelsen av aksesspunkt og montering til skolen viser merforbruk med 37 % ift 

opprinnelig pris. Grunn til det er ekstra bestilling og montering, som ikke ble inkludert i den 

opprinnelige prisen.  

 

Utbetalinger til interiørarkitekt viser overskridelse med 83 % ift. kontraktssum. Dette skyldes 

av tilleggsbestillinger som ble gjort underveis.  
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Nødvendige tillegg/endringer i forhold til opprinnelig kontrakt, er godkjent og fulgt opp av 

foretaket. 

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører 

prosjektet, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at 

behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  
 

Renter 

Investeringsprosjektet er belastet med byggelånsrenter på kr 5 279 689. 

 

Avslutning 

I følge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni 

måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. Byggeregnskapet er avlagt etter 1 år og 7 måneder etter 

overlevering. Foretaket opplyser at: 

 

«Regnskapet er sendt inn senere enn det våre interne rutiner tilsier. Dette kommer som en 

følge av at vår entreprenør har hatt ansvaret for det første driftsåret, og siste faktura ikke er 

utbetalt før dette året har vært omme. Objektet har dermed ikke vært lukket i Visma før den 

siste fakturaen har blitt registrert». 

  

Ferdigattest datert 22.08.2019. Byggeregnskapet skal styrebehandles 31.5.2021.  

 

4. VURDERING 

 

Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 

dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  

Dokumentene som omhandler etisk handel, er signert av valgte leverandører ved 

kontraktsinngåelse. 

Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 

dokumentert tilfredsstillende.  

Utbetalingene til flere anskaffelser viser relativt store overskridelser i forhold til opprinnelig 

kontrakt/anslag. Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder. 

Byggeregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på over 52 mill. 

 

Byggeregnskapet anses å være avlagt etter 1 år og 7 måneder etter overlevering, altså senere 

enn hva de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til avviket fra egne rutiner. 

 

 

 

Rolvsøy, 31.5.2021 

 

 

Jolanta Betker (sign.)                Olga Bronzova (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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Arkiv: FE-610 

Arkivsak: 20/18052 - 1  
Saksbehandler: Marcela Lie 

  Dato: 18.01.2021 
 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
012/21 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 31.05.2021 

 
 
Regnskapsavslutning Hoppern skole og flerbrukshall 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 012/21: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Byggeregnskapet for Hoppern skole og idrettshall godkjennes med en total investering på 
kr 345 728 681.  
Prosjektet finansieres med refusjon mva. kr 66 989 566, statlige/fylkeskommunale tilskudd 
kr 13 775 000 og serielån over 40 år kr 264 964 115. 
Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 52 286 319. 
 

 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Byggeregnskapet for Hoppern skole og idrettshall godkjennes med en total investering på 
kr 345 728 681.  
 
Prosjektet finansieres med refusjon mva. kr 66 989 566, statlige/fylkeskommunale tilskudd 
kr 13 775 000 og serielån over 40 år kr 264 964 115. 
 
Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 52 286 319. 
 

 
Redegjørelse for saken: 
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  Art: 37290 REFUSJON MVA, INVESTERING -    66 989 

566  
  Art: 38100/38300 STATLIGE/FYLKESKOMMUNALE 
TILSKUDD 

-    13 775 
000  

  Art: 39100 BRUK AV LÅN -  264 964 
115  

SUM FINANSIERING -  345 728 
681  

 
Innvilget tilskudd på spillemidler er på kr 13 775 000. Det har blitt utbetalt kr 11 150 000, 
de resterende kr 2 625 000 blir utbetalt i 2021. 
 
Vurderinger:  
Hoppern skole med idrettshall er et prosjekt som innehar mange nye elementer som 
MKEiendom ikke hadde erfaringer med. Disse elementer er: BREEAM, solceller, massivtre 
konstruksjon og bygg med passivhus standard. I tillegg ble skolebygget BREEAM 
sertifisert nivå Very good. 
 
Prosjektet startet med en tomt-analyse og det skulle velges mellom Hoppern eller Reier-
tomta. Reier-tomta var optimalt med tanken på størrelsen. Vedtaket falt likevel på 
Hoppern-tomta, selv om utearealet var for lite i henhold til anbefalinger fra 
Utdanningsdirektoratet. Prosjektgruppa jobbet iherdig for å utforme utearealer med gode 
kvaliteter som kompenserte for manglende areal. Dette fikk man til, og Hoppern skole har i 
dag utearealer som er innbydende for både store og små.  
 
Ballplass og et nærmiljøanlegg som kommunen fikk spillemidler for, settes pris på av 
skoleelevene og naboer. I tillegg har man bygget bie- og insekthoteller, fuglekasser og 
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beplantet området med  planter fra området, samt tilbakeført stedlige masser for naturlig 
revegetering. 
 
Underveis i forprosjektet ble det av politikere tilført nye elementer til prosjektet. BREEAM 
skulle vurderes, solceller og bygging i massivtre dersom massivtre kostnader ikke oversteg 
mer enn 3% av prisen for et stål- og betongbygg. Konkurranse ble da veldig krevende fordi 
entreprenører måtte regne to konkurranser i ett. Vi fikk to tilbydere og massivtre var priset 
veldig høyt i første runde. Etter forhandlinger ble prisen for massivtre den samme som for 
et bygg i stål og betong hos en av tilbydere. Hoppern skole og idrettshallen ble da bygget 
som massivtre konstruksjoner. 
 
Sommeren 2017 begynte bygging av ny Hoppern skole med idrettshall. Den gamle skolen 
ble revet og ny idrettshall ble oppført først. Logistikken for entreprenøren var krevende, da 
tomten var liten og massivtre-elementer krevde mye plass samt rigg og maskiner. 
Byggeprosessen gikk likevel veldig bra og samarbeidet med entreprenøren var veldig god. 
Det var profesjonalitet og god tone hele veien og mindre utfordringer ble løst på en god 
måte. 
 
Gode prosesser er viktig i et så stort og komplisert byggeprosjekt som Hoppern skole, 
hyppig rapportering om fremdrift og økonomi er noen av dem, samt jevnlig møter med 
bestillerne og ledelsen (styringsgruppemøter). Beslutningsplaner er også et verktøy som 
man må jobbe etter og følge det godt.  
 
Nok et nytt grep man gjorde på Hoppern skole var å benytte Norsk standard «Systematisk 
ferdigstillelse». Det vil si at byggene skulle være helt ferdig ca. 2 mnd før overtakelse, slik 
at man kunne begynne å teste tekniske anlegg frem til overtakelse. Dette er noe 
MKEiendom vil fortsette å bruke i fremtidige byggeprosjekter. 
 
BREEAM-oppfølging har hjulpet å sette i system dokumentasjon for de kravene som 
BREEAM- manualen krever for å oppnå sertifiseringen samt kvaliteten man ønsket på 
bygget med tanke på miljømål. Hoppern skole scoret ca 90% poeng på energitiltak. 
Energibruken er på 68,3 Kwh/m2, noe som er langt under kravene til passsivhus-standard 
på 80Kwh/m2. Hoppern skole har også blitt kåret til månedens prosjekt i november 2020 
av Grønn byggallianse, noe vi bør være veldig stolt av. 
 
Solceller er montert på deler av taket til skolebygget og på hele taket i idrettsbygget. 
Solceller forsyner en del av skolens EL-behov. De produserer strøm til å lade 100 Elbiler 
eller 100 småboliger i året. Solceller overvåkes via et program som heter Solarlog. 
MKEiendom kan nå kontinuerlig følge med på produksjonen av energi og eventuelle 
feilmeldinger. Elevene kan også  følge produksjonen via skjermer i alle etasjer som en del 
av undervisning. 
 
Blant andre ting har Hoppern skole og idrettshall fått Smartscan-armaturer. Armaturer 
består av LED-pærer og innehar eget minne, hvert armatur kan styres via fjernkontroll da 
de er trådløse, man styrer også armaturer via veggfestede paneler, for eksempel i 
klasserom. 
 
Sikkerheten til elevene og lærerne har også fått høyt fokus. Det er installert toveis 
talevarselanlegg i alle rom både på skolebygget og i idrettshallen. Man kan da ved å trykke 
på en knapp gi kodet beskjeder dersom en trussel skulle skje. Anlegget kan også brukes 
dersom noen skader seg i idrettshallen og telefonen er låst inn på mobilhotellet.  
 
Tekniske anlegg styres via SD-anlegg. 
 
Idrettshallen har fått et flott styrkerom og et sosialrom som kan brukes både som dansesal 
og møterom, m.m. Tribuneanlegget kan romme ca. 400 personer og det er også tilrettelagt 
til HC-tilskuere. Idrettshallen innehar også en matchbane for basket og en for 
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håndballkamper som kan deles i tre treningsbaner. Det er også merket for Badmington. 
 
Det er tilrettelagt store arealer til sykkel- og mopedparkering for elever og sykkelparkering 
for lærere. Bilparkering er i samme området som før, men den innehar flere ekstra plasser 
samt El-bil ladere og HC- parkering. Steinmuren ved parkeringsplassen samt rekken med 
eiketrær mot Tronvikveien er bevart slik det ble bestemt i rammesøknaden.  
 
Det er også tilrettelagt for buss- parkering og arealet kan også benyttes for levering av 
ungdom, såkalt «kiss and ride» parkering i området ved Th. Kittelsens vei. 
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Driftsmessige konsekvenser av prosjektet er vedtatt i tidligere økonomiplaner. 
 
 
Oppsummering/konklusjon:  
Prosjektet på Hoppern skole startet med mange utfordringer, fra tomtestørrelsen til mange 
nye elementer som ble tilføyd prosjektet underveis. Med slike endringer kunne prosjektet 
endt i store problemer. Man måtte budsjettere de nye endringer raskt og ikke minst finne 
gode rådgivere som kunne hjelpe oss med de nye oppgaver. Vi fikk heldigvis god kontroll 
på prosjektet og ble vellykket på alle måter.  
 
Lærdom av dette er å bestemme de egenskaper et prosjekt skal ha i god tid. Vedtak må 
inneholde konkrete bestillinger som er godt gjennomtenkt og som er realiserbare. 
 
Moss har fått en flott og moderne skole og idrettshall, uteområdet kan brukes av elever og 
naboer og har fått gode kvaliteter som passer alle aldersgrupper. Den nye idrettshallen vil 
samle klubber og andre som er interessert i trening og sosiale arrangementer. 
 
Hoppern skole er det første passivhus bygget i massivtre og BREEAM-sertifisert skole i 
Moss og den første skole som forsynes delvis ved hjelp av solenergi. Skolen har vært i drift 
1 ½ år nå og tilbakemeldinger man får er at elever og lærerne er godt fornøyd med 
lokalene. Det meldes om lite feil med tanken på størrelsen på byggene. 
 
Hoppern skole ble kåret til månedens prosjekt i november 2020 hos Grønn Byggallianse. 
Dette bevitner at MKEiendom har fullført et prosjekt hvor miljø og byggeteknikk er satt i 
fokus. Lånefinansiering av prosjektet er i sin helhet innvilget grønn rente i 
Kommunalbanken. 
 
Regnskapet ble levere 1 år og 7 mnd etter overlevering, fristen er 9 mnd. Grunnen til dette 
er at kr 2,5 mill. ble holdt tilbake fra entreprenøren til 1 års prøvedrift ble avsluttet. 
 
 

 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 31.05.2021: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 012/21: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Byggeregnskapet for Hoppern skole og idrettshall godkjennes med en total investering på 
kr 345 728 681.  
Prosjektet finansieres med refusjon mva. kr 66 989 566, statlige/fylkeskommunale tilskudd 
kr 13 775 000 og serielån over 40 år kr 264 964 115. 
Dette tilsier et mindreforbruk mot sist vedtatte budsjett på kr 52 286 319. 
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Moss, 18.01.2021 

 
 
Vedlegg i saken: 
25.05.2021 Rapport til styrebehandling Hoppern 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 125092/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/30 

 
 

 

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

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

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Til orientering så blir 
det for ØKUS sine kommuner utarbeidet to-årige planverk. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for forvaltningsrevisjon. 
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 gjennomføres av 
sekretariatet og skal behandles av kontrollutvalget i deres siste møte 2021. 
 
Det blir nå avholdt en workshop, hvor kontrollutvalget kan komme med innspill og 
drøfte hvilke områder som kan være relevante for ny plan for forvaltningsrevisjon. 
Det kan til eksempel være hensiktsmessig å trekke frem områder hvor det har vært 
henvendelser eller informasjonssaker de siste årene. 
Forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2020-2021 ligger som vedlegg 1 til saken, til 
orientering. 
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Vurdering 
Det fremgår av NKRF sin veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering følgende: 
«Kontrollutvalget selv innehar kunnskap som bør komme fram i arbeidet med den 
overordnede analysen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført, 
og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved 
kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet med analysen gjennom 
diskusjoner i møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der analyse av 
kommunens virksomhet er tema. 
Hvordan? 
 Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon 
 Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp 
 Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i 

kommunen 
 Følge med på politiske saker og vedtak som fattes 
 Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt fokus på 

spesielle deler av forvaltningen 
 Medieoppslag om kommunens selskaper» 
 
Workshopen bør derfor ta utgangspunkt i kulepunktene over. Det kan også være 
hensiktsmessig at saker som har gjentagende oppmerksomhet hos kontrollutvalget kommer 
frem i workshopen. Resultatene for gjennomførte spørreundersøkelser hos kommunens 
administrasjon, kontrollutvalg og andre folkevalgte vil også bli lagt frem i møtet. Dette så 
man allerede nå kan drøfte om det er områder som skiller seg ut som risikoområder. 
 
Sekretariatet legger forøvrig frem saken uten innstilling eller anbefalinger. 
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FORVALTNINGSREVISJONSPLAN 
for Moss kommune – 2020/2021 
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side 2 
Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021 

1. INNLEDNING 
1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes til å 
løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, herunder de 
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha betydning 
for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan også gå ut på å 
vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er satt, og om 
ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene, (Prop. 46 L 
(2017-2018). 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og 
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal 
sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 
måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon. Vurderingen er 
basert på innspill fra tidligere kontrollutvalg, innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, 
spørreundersøkelser sendt til folkevalgte og kommunens administrasjon. 
  

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 

Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på 
neste side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

 
 

1. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

2. Kontrollutvalget velger 

områder 

3. Kontrollutvalget og 

kommunestyret vedtar 

forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 

på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 

rapport med anbefalinger, inkl 

administrasjonens 

tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 

kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 

utarbeides av revisjon ca 1 år 

etter 

kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 

behandles i kontrollutvalg og 

kommunestyret 

4. Prosjektplan vedtas i 

kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 

verifisering av kontaktperson 
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2011 til 
dags dato er blitt gjennomført i Moss kommune og Rygge kommune. 
  
Moss: 
ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

2011 Tjenester til barn og unge 
2011 Rutiner og praksis for IPLOS-registrering 
2011 Gjennomgang av leiekontrakter der 

kommunen leier arealer av private 
2011 Høienhald borettslag – kommunens rolle 
2012 Kjøp av konsulenttjenester 
2012 Kommunal rusomsorg 
2012 Introduksjonsordningen (for nyankomne 

innvandrere) 
2013 Startlån 
2013 Sosialstønad og tiltak til ungdom 
2013 Dokumenthåndtering 
2014 Internkontroll 
2014 MOVAR IKS 
2014 Barnevern 
2014 Omløpshastighet og tomgangsleie i 

kommunale boliger 
2015 Budsjett og økonomistyring i helse og 

omsorg 
2015 Utskrivningsklare pasienter 
2016 Etterlevelse av rammeavtaler 
2016 Sykefravær 
2017 Varsling 
2017 Røde flagg 
2017 Forebyggende arbeid – psykisk helse 
2018 Kvalifiseringsprogrammet 
2018 Kvalitet i omsorgstjenestene 
2019 Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF 
2019 Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester 
2019 Kommunens ansettelsesprosesser 
2019 Tilpasset opplæring 

 
Rygge: 
ÅR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

2011 Ressurser og saksbehandling i barnevernet 
2012 Internkontroll og regelverksetterlevelse 
2012 Offentlige anskaffelser 
2013 NAV, samarbeid og måloppnåelse 
2014 Startlån 
2014 Forvaltning, drift og vedlikehold 
2015 Utskrivningsklare pasienter 
2016 Røde flagg 
2017 Refusjoner 
2018 Kommunens ansettelsesprosesser – 

oppfølging av kompetansekrav 
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2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 
2.1 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 

 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret, i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.  
I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som 
utgjør 1200 timer. 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 2852 timer i ressurser. For hvert 
prosjekt vil det også bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år etter at 
prosjektet er behandlet i kommunestyret.  

Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering hvert andre 

år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 

 

Før hvert prosjekt vil det bli lagt frem en prosjektbeskrivelse som beskriver forventet 

timeressurs. I denne forvaltningsrevisjonsplan legges det opp til at det ut fra timeressurser 

bør gjennomføres 7-8 prosjekter i løpet av planperioden. Imidlertid kan dette endres ut fra 

hvor mange timer det vil være behov for ved det enkelte prosjekt, samt hvor mange timer 

som blir benyttet til oppfølging og risiko-, vesentlighetsvurderinger i forkant av ny plan. 

 

2.2 Kontrollutvalgets prioriteringer 

 
I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av 
hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og utvelgelse 
av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen i sitt møte den 3/12 2019, i sak 
19/65.  
Kontrollutvalget vurderte det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnevern – overholdelse av 
fosterhjemsforskriften – 
hvordan ivaretar kommunen 
samspillet med biologiske 
foreldre 

2 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

3 Byggesaksbehandling 

4 Personvern og 
informasjonssikkerhet 

5 Antikorrupsjonsarbeid 

6 Refusjoner og tilskudd 

                                                
2 1 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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7 Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) 

8 Tjenestenivået for beboere på 
sykehjem 

 

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 25.november 

2019. 

Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 

2.3 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 020/20 den 13.02.2020 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnevern – overholdelse av 
fosterhjemsforskriften – 
hvordan ivaretar kommunen 
samspillet med biologiske 
foreldre 

2 Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

3 Byggesaksbehandling 

4 Personvern og 
informasjonssikkerhet 

5 Antikorrupsjonsarbeid 

6 Refusjoner og tilskudd 

7 Brukerstyrt personlig assistent 
(BPA) 

8 Tjenestenivået for beboere på 
sykehjem 

 

Se omtalen over. 
 

2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  
 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen rutinebeskrivelse for bestilling 
av konkrete prosjekt  
 

2.5 Rapportering til kommunestyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide oppfølgingsrapporter ett år 
etter kommunestyrebehandling. Disse oppfølgingsrapportene skal behandles i 
kontrollutvalget før de blir sendt til kommunestyret for behandling. Generell rapportering fra 
kontrollutvalget til kommunestyret vil ellers skje via kontrollutvalgets årsrapport til 
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kommunestyret. I årsrapporten vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens 
rapporteringer samt resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 

2.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den 13.02.2020, sak 020/20, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/103 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 130673/2021 
Klassering: 3002-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/31 

 

Rullering av plan for eierskapskontroll 2020-2023 

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

 
 
Fredrikstad, 03.06.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Vedtatt plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-møte 03.12 2019 sak 19/64 «Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023»  
 

Saksopplysninger 
I møte 03.12 2019 i sak 19/64 ba kontrollutvalget sekretariatet om at en sak om rullering av 
planen for eierskapskontroll legges fram, medio 2021. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret, og kommunestyrets vedtak den19.03 2020 ble 
følgende prioritering gitt i planperioden 2020 - 2023: 
 

1. MOVAR IKS 
2. Personalpartner AS 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS er den som utfører eierskapskontrollen på vegne av 
kontrollutvalget. I kontrollutvalgets møte 08.02 2021 ble eierskapskontroll for MOVAR IKS 
behandlet. 

 

Vurdering 
Saken legges frem uten forslag til vedtak
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1. Innledning 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer 

vanlig å organisere deler av 

tjenesteproduksjonen i fristilte selskap, 

foretak, stiftelser og lignende. Kommunal 

sektor kan velge å organisere sin virksomhet 

på flere måter der de mest nærliggende er. 

 kommunalt foretak etter kommunelovens 

kapittel 9. 

 interkommunale politiske råd 

 kommunale oppgavefellesskap 

 interkommunalt selskap. 

 aksjeselskap. 

 

Selskapsorganisering kan gi styringsmessig 

utfordringer for kommunestyret som er den 

øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 

spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med 

denne type organisering av virksomheten. 

Det faktum at en oppgave som tidligere lå 

innenfor forvaltningen er organisert inn i et 

utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv 

føre til mindre tilsyn og oppfølging av 

kontroll- og tilsynsorganet i kommunen. 

Tvert om, det kan være nødvendig med en 

økning i oppfølging og koordinering da den 

ligger utenfor det tradisjonelle 

forvaltningsorganet. 

 

Fra 2005 har kontrollutvalget i henhold til 

kommuneloven vært pålagt å utarbeide en 

plan for selskapskontroll for å føre kontroll 

med kommunens eierinteresser. Kontrollen 

med slike selskaper skulle bestå av 

eierskapskontroll (obligatorisk) og eventuelt 

forvaltningsrevisjon (valgfri).  

 

Fra 2013 kom det et nytt tillegg i 

kommuneloven om at planen skal baseres på 

en overordnet analyse av kommunens eller 

fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på 

de ulike sektorer og med de ulike 

selskapene.» 

 

Fra 2020 trer ny kommunelov i kraft og i § 

23-4 er begrepet selskapskontroll tatt ut og 

loven bruker nå kun begrepet 

eierskapskontroll. I § 23-4 fremkommer 

følgende: 

«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere 

om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette 

i samsvar med lover og forskrifter, 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 
1.1 Eierskapskontroll 
 

Eierskapskontrollen innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover 

og forskrifter, kommunestyret og anerkjente 

prinsipper for eierstyring. 

 

Eierskapskontroll vil kunne bestå av 

følgende kontrollelementer: 

 drives virksomheten innenfor rammene 

av kommunen sine vedtak og 

forutsetninger, og i henhold til lover og 

regler. 

 Vurdering av den enkelte virksomhet sett 

fra et eierperspektiv, herunder eventuelle 

krav til egenkapital og avkastning, 

overordnet regnskapsanalyse og 

gjennomgang av budsjett. 

 Andre forhold som vedrører eier som 

rapportering, opplæring, administrativ 

oppfølging osv. 

 

I siste instans er det kommunestyret som har 

det overordnede ansvaret for at kommunen 

har en forsvarlig eierskapsforvaltning. Se 

kapitel 2.1  

 

Innsynsrett 

I henhold til kommunelovens § 23-6 kan 

kontrollutvalget kreve de opplysningene 

som er nødvendige for å gjennomføre sin 

kontroll, fra 

 interkommunale selskaper etter IKS-

loven 

 interkommunale politiske råd 

 kommunale oppgavefellesskap 

 aksjeselskap der en kommune eller 

fylkeskommune alene eller sammen 
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med andre kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale 

selskaper direkte eller indirekte eier 

alle aksjer 
 

I tillegg har kontrollutvalgets innsynsrett og 

rett til å foreta undersøkelser etter første og 

andre ledd i kommunelovens § 23-6, som 

vil gjelde på tilsvarende måte overfor andre 

eksterne virksomheter som utfører oppgaver 

på vegne av kommunen eller 

fylkeskommunen.  
 

Vedrørende kontrollutvalgets innsynsrett og 

rett til å foreta undersøkelser i selskaper som 

utfører oppgaver på vegne av kommunen 

uttrykkes det i «NOU 2016:4 Ny 

kommunelov»; er dette en ny utvidet 

lovfestet innsynsrett som ligger til 

kontrollutvalget og kommunens revisor. 

 

I NOU 2016:4 legger utvalget til «selv om 

kontrollbehovet i hovedsak vil kunne dekkes 

gjennom kontrakt, mener utvalget at det er 

nødvendig å utvide den lovfestede 

innsynsretten på enkelte punkter. Dette er 

tenkt som en sikkerhetsventil, til bruk der 

innsynsretten i henhold til kontrakten viser 

seg å ikke være tilstrekkelig til å sikre 

kommunens kontrollbehov.» 

 

Utvalget nevner eksempler i NOU 2016:4 på 

eksterne virksomheter som utfører oppgaver 

på vegne av kommunen innen: 

 barnevern 

 barnehage 

 helse og omsorg 

 oppvekst 

 

Et eventuelt innsyn og undersøkelser skal 

imidlertid bare omfatte det som er nødvendig 

for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 

2. Generelt om risiko og vesentlighet 
 

I ny kommunelov § 23-4 «Eierskapskontroll» 

skal kontrollutvalget skal minst én gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er 

konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne 

ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll. 

 

Risiko- og vesentlighetsanalyse er et verktøy 

for å velge ut relevante selskaper for 

eierskapskontroll.  

Følgende kriterier for vesentlighetsanalysen, 

som kan være til hjelp når kontrollutvalget 

skal prioritere hvilke selskaper som skal 

være gjenstand for eierskapskontroll: 
 

 Selskap som er heleide av kommunen 

 Selskap der kommunen har omfattende 

eierinteresser i tall på aksjer (flertall) 

eller stor økonomisk avkastning av 

aksjekapital 

 Kommunale selskap som har et 

samfunnsmessig ansvar 

 Kommunale selskap som har direkte 

tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

 Kommunale selskap som leverer 

virksomhetskritiske tjenester til 

kommunen 

 

I forhold til risiko kan spesielt disse 

forholdene vurderes: 
 

 Tidligere gjennomførte 

eierskapskontroller – resultat av disse. 

 At det tidligere er avdekket risikoforhold 

i selskapet 

 Generell omtale av selskapet (Etikk og 

omdømme) 

 Betydelig økonomi - tapspotensiale for 

kommunen  

 

Utarbeidelse av dette plandokumentet ble 

gjennomført i løpet av september 2019. 

Analysen bygger på en gjennomgang av 

kommunens eierskapsmelding, selskapenes 

nettsider, selskapenes årsmeldinger, 

kommunale dokumenter, kommunens 

nettsider samt Proff.no. I tillegg er erfaringer 

med tidligere eierskapskontroller lagt til 

grunn i analysearbeidet.  

 

2.1 Kommunelovens krav til eiermelding 
 

I ny kommunelov § 26-1 er følgende krav til 

kommunens eiermelding tatt inn:  
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Kommuner og fylkeskommuner skal minst 

én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens 

prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale 

eller fylkeskommunale foretak og 

andre virksomheter som kommunen 

eller fylkeskommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i. 

c) kommunens eller fylkeskommunens 

formål med sine eierinteresser eller 

tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i bokstav b 

 

Loven trer i kraft fra og med det 

konstituerende møtet i det enkelte 

by/kommunestyret ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. 
 

2.2 Kommunens eiermelding 
 

Fellesnemda Moss og Rygge vedtok den 

05.12 2018 i sak 050/18, en oppdatert 

eierskapsmelding for nye Moss.  

 

I introduksjonen i eiermeldingen heter det 

følgende: 

Eierskapsmeldingen er en politisk 

tverrpolitisk styringsdokument først og 

fremst for kommunes folkevalgte, men også 

fpr rådmannen og administrasjonen. For å 

oppnå god eierstyring er det nødvendig med 

tverrpolitisk forståelse av hensikten med 

eierskapet og at denne er forutsigbar over tid. 

 

Målet for eiermeldingen er å etablere og 

sikre rutiner for systematisk, politisk og 

administrativ oppfølging av selskapene (inkl. 

kommunale foretak) nye Moss kommune har 

eierinteresser i. Det forutsettes et aktivt, 

forutsigbart og langsiktig eierskap og at 

selskapene drives i tråd med vedtekter og 

formål. 

 

Eierskapsmeldingen setter også rammer for 

rådmannens oppfølging av selskapene. 

Eierskapsmeldingen etableres for 4 år av 

gangen, men kan justeres ved behov i løpet 

av perioden som følge av vesentlige 

endringer.  

 

Kommunens eierpolitikk beskriver de 

overordnede premisser for kommunens 

forvaltning av foretak og eierskapsandeler. 

Den skal synliggjøre kommunens strategi for 

sitt eierskap, og gi tydelige styringssignaler 

for det enkelte selskap i samsvar med de 

målsettinger og strategier kommunen har for 

sitt eierskap. 

 

Eierskapsprinsippene faller inn under 

eierpolitikken og setter forventningene til 

alle selskaper kommunen har eierinteresser i. 

Eiers forventninger til samfunnsansvar, 

meroffentlighet, premisser for valg av 

selskapsstyrer og forventninger om utbytte 

og avkastning er del av de prinsippene 

kommunen legger til grunn. Prinsippene sier 

også noe om kommunens krav til seg selv i 

eierrollen. 

 

Kommunens målsettinger og formål med det 

enkelte selskap uttrykkes i eierstrategien. 

 

 

2.3 Kommunens eierinteresser som 

omfattes av eierskapskontroll 
 

Som nevnt i kapitel 1 er det kun heleide 
kommunale/fylkeskommunale 

aksjeselskaper, interkommunale selskap, 

interkommunale politiske råd og kommunale 

oppgavefellesskap som er omfattet av 

eierskapskontrollen, jfr kommunelovens § 

23-6. Ved gjennomgang av kommunes 

dokumentasjon høsten 2019 er følgende 

selskap omfattet av eierskaps-kontrollen:  

 Østfold Energi AS  

 Østfold kommunerevisjon IKS  

 Driftsassistansen i Østfold IKS  

 MOVAR IKS, herunder datterselskaper 

 Personalpartner AS (tidligere MASVO 

AS) 

 Østfold interkommunale Arkivselskap 

IKS 

 Alarmsentralen Brann Øst AS  

 Inspiria AS 

 AS Rygge Tomteselskap 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27 

samarbeid) 

 

I vedlegget til planen gis hvor det det en 

oversikt i tabellform over aktuelle selskap 

derav kommunes eierandeler av total 

aksjekapital og øvrig eier-konstellasjoner.  I 

tillegg gis en generell informasjon om det 

enkelte selskap, generell/spesifikk 

fokusområder fra eiermeldingen og funn for 

tidligere gjennomført eierskapskontroll. De 

er også gjort en gjennomgang og vurdering 

av selskapet om hvilke faktorer som kan 

påvirke risikoen og vesentlighet. 

 

2.4 Gjennomførte eierskapskontroller i 

perioden 2006 - 2019 
 

For Moss/Rygge kommune sin del er det 

gjennomført 10 eierskapskontroller i 

perioden 2006 - 2019.  

Følgende selskap er tidligere behandlet i 

kontrollutvalget og kommunestyret/bystyret: 

 

 Østfold Energi AS – 2006 

 MOVAR IKS – 2008 

 MASVO AS - 2009 

 Østfold kommunerevisjon IKS – 2011 

 Krisesenteret i Moss IKS – 2012 

 Driftsassistansen i Østfold (DAØ) IKS – 

2013 

 Alarmsentralen Brann Øst AS – 2014 

 Østfold Interkommunale Arkivselskap 

(2016) 

 Mosseregionens Næringsutvikling AS 

(2017) 

 AS Rygge Tomteselskap (2017/18) 

 

Andre selskaper Moss kommune har 

eierinteresser i, og som har vært gjenstand 

for eierskapskontroll: 
 

 Inspiria AS (2013 og 2014) 

Kontrollen har vært gjennomført av Østfold 

fylkeskommunes revisor. 

 

I tillegg ble det gjennomført en 

forvaltningsrevisjon i MOVAR IKS i 

2013/14 

 

3. Prioritering og gjennomføring for 

planperioden 2020 – 2023 

 

3.1 Prioritering av selskaper 
 

I den plan for gjennomføring av 

selskapskontrollen prioriteres selskap ut fra 

følgende kriterier: 

- Selskap som er heleide av kommunen 

- Selskap der kommunen har omfattende 

eierinteresser i tall på aksjer (flertall) 

eller stor økonomisk del i forhold til 

aksjekapital 

 

I forhold til risiko er disse forholdene 

vurdert: 

- Tidligere gjennomførte 

eierskapskontroller – resultat av disse. 

- Generell omtale av selskapet (Etikk og 

omdømme) 

- Betydelig økonomi - tapspotensiale for 

kommunen  

 

Selskaper som tidligere har vært gjenstand 

for eierskapskontroll, er vurdert på nytt  

Vi viser til fakta-ark om det enkelte 

selskap (vedleggene) hvor det er gjort en 

gjennomgang og vurdering av selskapet 

om hvilke faktorer som kan påvirke 

risikoen eller forhold som reduserer 

risikoen. Nederst i den enkelte tabell gis en 

kort oppsummering om aktualitet. Det er 

denne oppsummeringen som er tatt inn i 

den forenklede tabell 2. Hensikten med det 

er at det blir enklere å forta en prioritering. 
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Selskap Tidligere kontrollert 

    Ja              Nei 

Lav 

aktualitet 

Middels 

aktualitet 

Høy 

aktualitet 

Østfold Energi AS 

 

x     

MOVAR IKS 

 

x     

Østfold kommunerevisjon IKS  

 

x     

Østfold interkommunale 

Arkivselskap IKS 

x     

Personalpartner AS  

 

x     

Inspiria AS 

 

x1     

Alarmsentralen Brann Øst AS 

 

x     

AS Rygge Tomteselskap 

 

x     

Driftsassistansen i Østfold IKS 

 

x     

Østfold kontrollutvalgssekretariat 

IKS (§ 27 samarbeid) 

 

  

x 

   

Tabell 2

                                                 
1 Tidligere kontrollert av Fylkesrevisjonen 
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På bakgrunn av vurderingen anbefales det at 

først og fremst å gjennomføre 

eierskapskontroll på de selskaper det ikke 

tidligere er gjennomført kontroll på. I tillegg 

bør de selskaper som har middels aktualitet 

settes opp som påfølgende selskaper. 

 

Det kan forventes at det gjennomføres to til 

tre eierskapskontroll per planperiode. Det vil 

i så fall bety at de tre selskapene som det 

ikke tidligere er gjennomført kontroll på vil 

kunne gjennomføres i planperioden. Det kan 

være praktisk å legge til de selskapene som 

er under kategorien middels aktualitet inn i 

planen som en reserve og eventuelt overføres 

til neste planperiode. 

 

Kontrollutvalget innstilte på følgende 

prioritering av selskaper for planperioden 

2020 – 2023: 

 

Selskap 

 

Prioritering 

1 

Prioritering 

2 

  (reserve) 

MOVAR IKS  

x 

 

Personalpartner AS  

x 

 

Tabell 3. 

 

Kommunestyret vedtok 19.03 2020 vedtok 

kontrollutvalgets prioritering for perioden 

2020 – 2023: 

 MOVAR IKS 

 Personalpartner AS 
 

3.2 Kontrollretning 
 

Grunnlag for utvelgelse av kontroll- 

sjekkpunkter er i hovedsak i henhold til 

”Veileder for gjennomføring av 

selskapskontroll”, utarbeidet av Norges 

Kommunerevisor forbund (NKRF) i 2018. 

I tillegg er enkelte kontrollpunkter 

tilkommet gjennom erfaring med tidligere 

eierskapskontroller. Følgende 

hovedpunkter legges til grunn i 

eierskapskontrollarbeidet i planperioden 

2020 - 2023: 
 

 Eiermelding/eierstrategier 

o Følge opp om kommunen har etablert 

eiermelding i henhold til lovkrav 

o Har kommunen etablerte tilfredsstillende 

rutiner eller retningslinjer for eierstyring. 

o Følge opp spesifikke føringer som er gitt 

for det enkelte selskap, for eksempel 

avkastningskrav og kvalitetskrav 

o Oppfølging av rapportering til eier 

(politiske organer) 

o Opplæring av styremedlemmer 

(kompetansefremmede tiltak) 

o Krav til Etikkreglement (eks. tiltak mot 

sosial dumping og 

antikorrupsjonsarbeid) og styreinstruks 

o Krav til retningslinjer for miljøvennlig 

drift 

 

 Selskapets vedtekter/selskapsavtalen  

o Kontrollere generelle og spesielt 

spesifikke føringer er gitt i 

vedtektene/selskapsavtalen 

 

 Selskapets formålsparagraf 

o Er denne klar og tydelig på selskapets 

oppgaver 

o Er oppgavene som utfører innenfor 

selskapets formålsparagraf 

 

 Styret – følges lovverkets bestemmelser 

o antall styremøter,  

o økonomisk rapportering - periodisk  

o Saker til behandling - riktig organ? 

 

 Kjønnsfordeling –følges nye lovkrav 

 

 Generalforsamling/representantskap – 

lovverkets bestemmelser 

o At lovpålagte saker (minimum) til 

behandling bli satt opp. 

 

 Økonomisk analyse/utvikling av 

selskapet de siste 3 år 

o Fokus på driftsresultat – 

gjeldssituasjonen - egenkapitalen 

 

Resultatet av eierskapskontrollen kan være 

avgjørende for om det skal iverksette 

forvaltningsrevisjon. Ved gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonen skal dette underlegges 

de eksisterende bestemmelser om 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon (RSK 

001 Standard for FR). Ved iverksettelse av 
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forvaltningsrevisjon skal dette innarbeides i 

plan for forvaltningsrevisjon for aktuelle 

planperiode.  

 
3.3 Rapportering av eierskapskontrollen 
 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon, skal kontrollutvalget rapportere til 

kommunestyret eller fylkestinget om 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller og resultatet av dem.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

om regnskapsrevisjoner, 

forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal 

rapportere til kommunestyret eller 

fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.  

 

Generelt vil rapportering fra 

kontrollutvalget til kommunestyret i Moss 

skje gjennom en årlig rapport som kalles 

”Årsrapport for kontrollutvalget”. I den 

årlige rapporten vises kontrollutvalgets 

aktivitetsnivå, revisjonens rapporteringer, 

resultater av forvaltnings 

revisjonsprosjekter og eierskapskontroller.  

 
3.4 Delegering til kontrollutvalget 
 

Plan for gjennomføring av 

eierskapskontroll skal etter Lov om 

kommuner og fylkeskommuner 23-4 

vedtas av kommunestyret. Etter samme 

paragraf kan kommunestyret delegere til 

kontrollutvalget å vurdere eventuelle 

behov for endringer i planen i 

planperioden. 
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Vedlegg  
 

Østfold Energi AS 

 

Østfold Energi AS 
 
 
Eierandel: 7,14 % 

 

I 1988 inngikk fylkeskommunen og alle kommunene i 
Østfold en intensjonsavtale om å danne Østfold 
Energiverk AS. Fylkeskommunen eide alle aksjene, og 
kommunene skulle få aksjer dersom de gikk inn med 
sine elektrisitetsverk. Østfold Energi ble startet for å 
skaffe mer strøm til fylket. I dag produserer selskapet 
fornybar energi til en verden som trenger det, og gir 
langsiktige verdier til eierne våre og lokalsamfunnene 
vi er engasjert i. Vannkraft er en viktig ressurs i Norge, 
og også for Østfold Energi. 95 prosent av 
energiproduksjonen i selskapet kommer fra vannkraft 
fra de ti kraftverkene selskapet eier i Indre Sogn, 
Østfold og Nordland.  

Selskapet har følgende tre nøkkeltall de to siste 
regnskapsår: 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av 

driften i % 

50,3 39,9 

Egenkapitalandel i % 44,1 47,6 

Likviditetsgrad 1,45 1,78 
 

 

Nøkkelpunkter 

 

 Industrielt formål 

 Delt eierskap med flere andre 
kommunale eiere samt fylkes 
kommunen 

 Meget stor økonomisk verdi 

 Betydelig årlig utbytte fra 
selskapet  

 Svært gode nøkkeltall. 
 
 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2006. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 At eiermelding etableres 

 rapportering til bystyret 
fokus på opplæring av nyvalgte 
styremedlemmer 
 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder hentet fra 
kommunens eiermelding 
 

 
I kommunens eiermelding vises det til Se 
aksjonæravtalen for felles eierstrategi. Utover det er 
det ikke gitt konkrete anbefalinger til endringer. 

 

 

 
 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet har betydelig kapitalverdi for eier og selskapet har i årenes løp bidratt med 
betydelig utbytte til eiere. Samlet vurderingen av vesentlighet er - Høy. 
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i rapporten fra 
2006 har blitt fulgt opp. Samlet vurdering av risiko: Lav. 
 

Prioritering: Middels. 
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Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS 

 

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS 
 
 
Eierandel: 8,8 % 
 

 
 
IKA Østfold er et interkommunalt selskap, organisert 
etter Lov om interkommunale selskaper. 
Selskapets fulle navn er Østfold interkommunale 
arkivselskap IKS. Selskapet har 17 deleiere. 
Selskapets finansieres ved årlig eiertilskudd basert på 
folketallet. Dette eiertilskuddet er med på å dekke daglig 
drift av selskapet og arkivfaglige tjenester til eierne. 
Siden oppstarten av selskapet i 2002 har det vært et 
mål å få etablert et arkivdepot i Østfold. 
Da det kom nye og strengere regler for oppbevaring av 
eldre arkiver, var det mest økonomisk gunstig å få til et 
felles arkivdepot i Østfold. Dette er nå realisert i et 
nybygg som oppfyller alle kravene som lovverket stiller. 
27. november 2014 åpnet det interkommunale 
arkivet offisielt. 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
formål/funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 nonprofit drevet 

 årlig tilskudd fra eiere 
 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2016. 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding. 
 
 
 
 
 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Råde kommune har 
svært liten eierandel.  Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet. 
Non profitt samarbeid. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2016. Samlet 
vurdering av risiko - Lav.  
 
Prioritering: lav 
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MOVAR IKS 

 

MOVAR IKS 
 
 
Eierandel: 69 % 
 

 
 
MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i dag et 
moderne MOVAR ble etablert høsten 1989 og driver i 
dag et moderne vannverk som ligger på Huggenes i 
Rygge, tre avløpsanlegg plassert henholdsvis på 
Kambo, Fuglevik og Hestevold. Et regionalt 
avfallsanlegg, mer kjent som Solgård Avfallsplass samt 
Vestby Gjenvinningsstasjon. Hovedbrannstasjonen, 
Mosseregionen interkommunale brann og redning 
(MIB), ligger på Tykkemyr i Moss kommune og i tillegg 
har brannvesenet stasjoner i Rygge og Vestby. 
Selskapet har sitt forretningskontor i Rygge. 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -0,2 -0,2 

Egenkapitalandel i % 29,2 28,9 

Likviditetsgrad 1,19 1,33 
 

 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsmessig formål 

 God økonomi - egenkapital i 
selskapet 

 Ingen kommunale garantier 
er gitt 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2007 og 
forvaltningsrevisjon i 2013/2014 
 
I eierskapskontroll ble det gitt 
følgende anbefalinger: 

 at foretakets virksomhet 
tydeliggjøres i 
vedtektene/selskapsavtalens 
formålsparagraf.  

 at kommunen eventuelt 
utarbeider en eiermelding slik 
at eierstrategien for selskapet 
synliggjøres og at eierens 
målsetting med selskapet blir 
klart definert 

 styret i MOVAR IKS 
gjennomfører egenevaluering 
av sitt eget arbeid, som 
beskrevet i styrets instruks 
punkt 6. 

. 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 
 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet har en samfunnsmessig stor betydning for kommunen og for kommunens 
innbyggere. Vurdering av vesentlighet er - Høy. 
Selskapets nøkkeltall er gode. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. 
Kommunen har relativ liten eierandel. Tidligere anbefalte forhold i eierskapskontrollen fra 
2007, er blitt fulgt opp. Det er lenge siden forrige eierskapskontroll med selskapet (2007). 
Samlet vurdering av risiko: Middels. 
 

Prioritering: Høy. 
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Østfold kommunerevisjon IKS 

 

ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS 
 
 
Eierandel: 22 % 
 

 

Østfold kommunerevisjon IKS er en interkommunal 
revisjonsordning som utfører revisjonstjenester for 
Fredrikstad, Halden, Hvaler, Moss, Råde og Sarpsborg 
kommune. Selskapet reviderer også andre kommunale 
foretak. Østfold kommunerevisjon IKS har 15 fast 
ansatte med tverrfaglig kompetanse; 
revisjonsfaglig, økonomisk, juridisk og 
samfunnsvitenskapelig utdanning, og med bred erfaring 
fra kommunal revisjon.  

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 1,27 11,5 

Egenkapitalandel i % -4,6 -8,7 

Likviditetsgrad 2,33 2,46 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
formål/funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 nonprofit drevet 

 Ingen langsiktig gjeld 

 God økonomi i selskapet 
 

Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2011. 
Det ble ikke gitt anbefalinger til 
nødvendige tiltak i rapporten: 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt forvaltet, og driften 
er innen formålsparagrafen. 
 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Selskapet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ 
omtale av selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2011. Samlet 
vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Personalpartner AS 

 

PERSONALPARTNER AS 
 
 
Eierandel: 78 % 
 

 
MASVO AS ble registrert i Brønnøysundregisteret den 
10.07 1990. Selskapet har i nyere tid skiftet navn til 
Personalpartner AS. Selskapet eies av kommunene 
Moss, Råde og Våler kommune.  
Selskapets virksomhet er rettet inn på følgende 
oppgaver og tjenester: 

 Montering og pakking av forskjellige produkter  

 Vaskeri.  

 Grøntservice (frukt og grønt) 

 Hjelpemidler.  

 Bruktmarked.  

 Kantinedrift 

 Opplæring og arbeidstrening 
 
Bedriften får offentlig tilskudd (arbeidsmarkedsetaten) 
rundt 70 - 75 % av de totale driftsinntektene, samt egen 
inntjening ved salg av produkter som utgjør 25 – 30 % 
av driftsinntektene.  

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatgrad av driften i % 5 4,4 

Egenkapitalandel i % 73,4 78,8 

Likviditetsgrad 2,15 3,11 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk 
funksjon 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 Gir ikke utbytte / overskudd 
skal bli i selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2009. 
Det ble ikke gitt spesielle 
anbefalinger til forbedringer i 
rapporten  
 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 
 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for eiere og har betydning for å skape grunnlag for 
sysselsetting av personer med lav arbeidskapasitet. Drivers etter retningslinjer fra NAV. 
Eget salg og tilskudds fra Nav står for det meste av omsetningen. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til svært gode nøkkeltall. Ingen kommunale garantier. Etter lov skal 
selskapet beholde regnskapsoverskudd i selskapet. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Det har tidligere vært gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2009. Samlet 
vurdering av risiko - Lav. 
 
Prioritering: lav 
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Øst-110 sentral IKS/Alarmsentral Brann Øst AS 

 

ØST-110 SENTRAL IKS/ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 
 
 
Eierandel: ca 33 % før 
fusjoneringen. 
 

 
Alarmsentral Brann Øst AS er under avvikling og er 
erstattet med Øst-110 Sentral IKS fra 2018/2019. Det 
var i forbindelse med politireformen at det ble besluttet 
at brannvesenets 110-sentraler skulle samlokaliseres 
med politiets operasjonssentraler i de 12 nye 
politidistriktene i Norge. I Øst politidistrikt skjedde dette i 
nye lokaler i politihuset i Ski sentrum våren 2018, og det 
nye selskapet Øst 110-sentral IKS erstattet tidligere 2 
sentraler (Alarmsentral Brann Øst og Romerike 110-
sentral 
 
Selskapet ivaretar kommunens lovpålagte oppgaver 
etter brann- og eksplosjonsvernloven § 16 og 
dimensjoneringsforskriften § 4-5 om plikt til å følge opp 
nødmeldinger og meldinger om brann- og andre 
ulykker. 
 

  
Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % -20,2 1,2 

Egenkapitalandel i % 85,1 28,4 

Likviditetsgrad 6,73 1,38 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 Lovpålagt oppgave 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2014. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 Mangler etikkreglement 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet, og driften er 
innen formålsparagrafen. 
 

  

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Er ikke nevnt spesifikk i eierskapsmeldingen da 
selskapet er et datterselskap til MOVAR IKS 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Selskapet mottar årlige tilskudd samt har noe eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er 
- Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det 
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2014. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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AS Rygge Tomteselskap  

 

AS RYGGE TOMTESELSKAP  
 
 
Eierandel: 100 % 
 

 
 

Selskapet ble stiftet 8. desember 1966 
(konstituerende generalforsamling) og var den 
gang eid av Rygge kommune med 80%, Rygge 
Boligbyggelag 10% og Norges boligbyggelag ned 
10%. 
 
Fra 20. juni 2002 ble eierforholdet og vedtektene 
endret. Rygge kommune er 100% eier fra denne 
dato.  
 
I henhold til selskapets vedtekter §3 skal formålet 
være å selge fast eiendom, forvalte festekontrakter, 
forestå utleie og ellers hva som naturlig hører inn 
under forvaltning og administrasjon av selskapets 
eiendommer. 
  
Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 14,4 -17,5 

Egenkapitalandel i % 96,1 88,2 

Likviditetsgrad 0 0,1 

.  
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 

 

 Samfunnsmessig formål/ 
funksjon 

 
Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2017/18. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 Mangler etikkreglement 
 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
ivaretatt og driften er innen 
formålsparagrafen. 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
I kommunestyret (Rygge) 2002 (sak 054/02) ble 
følgende vedtatt: 
«AS Rygge Tomteselskap forutsettes inntil videre 
videreført med begrenset drift» 

 

 

Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
 

Selskapet forvalter festeavgifter/innløsning av kommunale tomter samt framfeste av tomter. 
Grunnen til ikke å avvikle selskapet og legge det inn i kommunes ordinære regnskap er at 
kan utløse betydelige store summer for avgifter til staten. Samlet vurdering av vesentlighet 
er - Lav. Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av 
selskapet. Det var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2017/18. Samlet vurdering 
av risiko - Lav. 
 
 
Prioritering: Lav 
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Driftsassistansen i Viken IKS 

 

DRIFTSASSISTANSEN I VIKEN IKS 
 
 
Eierandel: 15 % 
 

 
Driftsassistansen i Viken IKS eies av 18 kommuner i 
Østfold. Selskapet fungerer som et kompetansesenter 
for kommunene innen VA-området. Selskapet ble 
opprettet som et interkommunalt samarbeid om avløp i 
1997. Ordningen ble videreført som interkommunalt 
selskap (IKS) og stiftet den 24.02 2004.  
 
I henhold til selskapets nettside er formålet med 
driftsassistansen å bidra til bedre og mer stabil drift av 
avløpsanleggene. Driftsassistansen fungerer også som 
en faglig støttespiller for kommunene i forbindelse med 
bygging og rehabilitering av rense- og ledningsanlegg. 
Selskapet bistår også kommunene med gjennomføring 
av nye krav fra myndighetene. Kort sagt skal 
driftsassistansen fungere som et felles 
kompetanseorgan for kommunene innen transport og 
behandling av avløpsvann. 
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 5,8 -0,8 

Egenkapitalandel i % 55 45,6 

Likviditetsgrad 2,1 1,69 
 

 
Nøkkelpunkter 
 

 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 God økonomi/egenkapital i 
selskapet 

 1/3 av selskapets inntekter er 
årlige tilskudd fra eiere. 

 Ingen langsiktig gjeld. 
 

Selskapet var gjenstand for 
eierskapskontroll i 2013. 
Anbefalte forbedringer gitt i 
rapporten: 

 At representantskapet 
vurderer selskapets 
formålsparagraf § 3 om 
denne skal endres slik at den 
gir klart uttrykk for eierens 
formål og ambisjoner med 
selskapet  

 Ved kjøp av revisjonstjeneste 
bør DaØ IKS legge samme 
praksis til grunn som sine 
eiere (kommunene).  

 Representantskapet bør 
behandle årsbudsjettet som 
eget sak 

 
Helhetsinntrykket av selskapet er 
at den er godt driftet og selskapet 
har god økonomi 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen spesielle føringer til selskapet er nevnt i 
kommunens eierskapsmelding 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Selskapet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å fungere som et felles 
kompetanseorgan for kommunene innen transport og behandling av avløpsvann. Selskapet 
mottar årlige tilskudd samt har også eget salg. Samlet vurdering av vesentlighet er - Lav. 
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet. Det 
var gjennomført en eierskapskontroll i selskapet i 2013. Samlet vurdering av risiko - Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Inspiria AS 

 

INSPIRIA AS 
 
 
Eierandel: 17 kommuner eier 5 % 
tilsammen. Moss kommune har 
under 1 % eierandel. 
 
 

 
INSPIRIA science center AS har valgt en 
selskapsstruktur der nybygget eies av morselskapet 
INSPIRIA eiendom AS, mens driften av senteret skjer 
gjennom datterselskapet INSPIRIA science center AS. 
INSPIRIA eiendom eier også INSPIRIA utvikling AS, 
som eier og leier ut kontorseksjonen i bygget. 
INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg 
kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % 
av øvrige Østfoldkommuner. 
 
INSPIRIA science center leverer i dag skoleprogrammer 
til elever og lærere ved grunntrinn og videregående 
skole i Østfold. I august 2011 åpnet et nytt spektakulært 
vitensenter i eget nybygg på 6400 m2 ved E6 på 
Grålum i Sarpsborg. Med det nye senteret utvides 
dagens skoletilbud til et populærvitenskapelig 
opplevelsessenter for familie- og turistmarkedet, og en 
unik møte- og arrangementsarena.  
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 71,6 42,5 

Egenkapitalandel i % -18 -22,5 

Likviditetsgrad 0,89 2,93 

 
 
 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsøkonomisk formål/ 
funksjon 

 Anstrengt økonomi i 
selskapet, negativ 
egenkapital 

 Østfold Fylkeskommune har 
gjennomført 2 forvaltnings-
revisjonskontroller, siste i 
oktober i 2014. Revisjonen 
har fremmet ni punkter/tiltak 
til forbedring 

 
 
 
 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen. Moss kommune sammen med andre 16 
Østfoldkommuner gikk inn med 5 % eierandel etter at 
eiermeldingen ble vedtatt. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
 
Selskapet er samfunnsøkonomisk viktig for de to største eierne, selskapet har betydelig 
kapitalverdi. Hvaler kommunen har svært liten eierandel (under 1 %). Samlet vurderingen av 
vesentlighet er - Lav. 
Selskapets kan vise til anstrengt økonomi. Det er ikke registrert negativ omtale av selskapet 
med unntak av økonomiske utfordringer. Selskaper har vært gjenstand for to 
eierskapskontroller fra den største eier Østfold fylkeskommune i 2013 og 2014. Samlet 
vurdering av risiko for Hvaler kommune: Lav. 
 

Prioritering: lav 
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Østfold kontrollutvalgssekretariat (§ 27) 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (§ 27) 
 
 
Eierandel: 25 % 
 

 
Østfold kontrollutvalgssekretariat ble dannet 01.01 
2005. Grunnlaget var at kommuneloven stilte krav til at 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget skal være 
uavhengig av hvilken revisjonsleverandør som en 
kommune måtte velge. Tidligere (før 2005) ble 
sekretariatsfunksjon ivaretatt av kommunerevisjonen. 
 
ØKUS har 6 eiere (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, 
Halden, Råde og Hvaler kommune).  
 
Samarbeidet har 2 ansatte. 
 
 

Nøkkeltall 2018 2017 

Resultatsgrad av driften i % 7,8 9,2 

Egenkapitalandel i % Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

Likviditetsgrad Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

 

 
Nøkkelpunkter 

 
 
 

 Samfunnsmessig formål/ 
funksjon 

 Eget juridisk rettssubjekt 

 Regnskap/lønn blir ført av 
Fr.stad kommune 

 Ikke egen bankkonti/kasse 

 nonprofit drevet, 
tjenesteproduksjon til selvkost 

 
 
 
 

 

 

Spesifikk vurdering/fokusområder fra 
eiermelding 
 

 
Ingen vurdering. 

 
Vurdering for planperioden 2020 - 2023: 
Samarbeidet er etablert i fellesskap med andre kommuner for å løse en lovpålagt oppgave. 
Samarbeidet driver etter non profitt og selskapet mottar årlige tilskudd. Samlet vurdering av 
vesentlighet er - Lav.  
Det er ikke gitt kommunale garantier. Det er ikke registrert negativ omtale av samarbeidet. 
Non profitt samarbeid, regnskapsbehandling blir utført av Fredrikstad kommune. Samlet 
vurdering av risiko - Lav.  
Samarbeidet har ikke tidligere vært gjenstand for eierskapskontroll. Meg bakgrunn i 
samarbeidets funksjon bør eierskapskontroll gjennomføres selv om risiko og vesentlighet er 
lav.  
 
Prioritering: høy 
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Forklaring på nøkkeltallbegreper: 

 

 

Resultat av driften i %:  Denne formelen forteller om hvor mye som blir igjen av 
driftsresultatet for hver krone i driftsinntekt foretaket har. 
Dette er et mål på foretakets evne til å hente margin på driftsinntektene 

Beregningsmodell: 

DR * 100/SDI = Resultat av driften i %  
 
DR: Driftsresultat  
SDI: Sum driftsinntekter  

 

Egenkapitalandel i %: Hvis sum egenkapital < 100 000,- anses soliditeten uansett for å 
være svak.  
Egenkapitalandelen viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med 
egenkapitalen. 

Beregningsmodell: 

SEK * 100/SGE = Soliditet  

SEK: Sum egenkapital  
SGE: Sum egenkapital og gjeld  

 

Likviditetsgrad: Dette er et mål på hvor mye kortsiktige midler foretaket har i forhold til 
forpliktelsene selskapet har på samme tidshorisont. Kortsiktig gjeld er forpliktelser som 
forfaller innen ett år, mens omløpsmidler er midler i foretaket som kan likvideres innen ett år. 

Beregningsmodell: 

SOM/SKG = Likviditetsgrad1  
 
SOM: Sum omløpsmidler  
SKG: Sum kortsiktig gjeld  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 41 
Løpenr.: 124165/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 14.06.2021 21/32 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 27.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.04.2021 

 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.04.2021 ligger vedlagt til orientering 
 
Tilsynsrapport fra Statens helsetilsyn datert 04.05.2021 - «Rapport etter tilsyn med Moss 
kommune - håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2021» kan leses via 
denne linken: https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/oslo-og-viken/2021/moss-
kommune-haandtering-av-blod-og-blodkomponenter-for-transfusjon-2021/ . Til orientering 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Moss 
 
 
 
Møtedato: 27.04.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:45 
Møtested: Teamsmøte  
Fra – til saksnr.: 21/12 – 21/20   

 
 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland X 
 

Gunn Salbuvik X 
 

Hilde Pettersen Meldt forfall Kjell Bleivik 

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: BDO – Per Harald Eskedal, Østre Viken kommunerevisjon - Daglig 
leder Jolanta Betker. 
 
Administrasjonen: Kommunaldirektør Hans Reidar Ness og økonomisjef Stine Kihl  
MKEiendom KF: Daglig leder Bengt Olimb og økonomisjef Anne Siri Birkeland 
Moss Havn KF: Havnesjef Øystein Høsteland Sundby og økonomi- og administrasjonssjef 
Line Håkonsen,  

Andre: Ordfører Hanne Tollerud og styreleder Moss Havn KF Fred Jørgen Evensen 
 
 
 
 

Tage Pettersen  Ole Gjølberg 
Leder   
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Saksliste 
 
   

PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/13 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/14 Moss kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020  

PS 21/15 Moss Havn KF - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 
2020 
 

 

PS 21/16 Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse 
til årsregnskapet for 2020 
 

 

PS 21/17 Informasjon fra kommunedirektør angående delegering i henhold til 
kommunelovens § 6, 1.ledd 
 

 

PS 21/18 Endring av møtedato  

PS 21/19 Referater og meldinger  

PS 21/20 Eventuelt  

 

 
PS 21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
PS 21/13 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 27.04.2021: 

Ole Gjølberg ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ole Gjølberg 
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PS 21/14 Moss kommune - Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Moss 
kommune som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2020 for Moss kommune og til enkelte 
nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til forbeholdene som 
var tatt inn i revisjonsberetningen. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Moss 
kommune som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet 

 

 
PS 21/15 Moss Havn KF - Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Moss Havn KF 
som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalget uttalelse til Moss Havn KFs årsregnskap og årsrapport for 2020 
sendes kommunestyret i Moss med kopi til formannskapet 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Havnesjef orienterte om årsregnskapet for 2020. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen 
for Moss Havn KF og for revisjonsarbeidet som er utført for 2020. Utvalget stilte enkelte 
spørsmål som ble besvart av administrasjonen og revisor i møte. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Moss Havn KF 
som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalget uttalelse til Moss Havn KFs årsregnskap og årsrapport for 2020 
sendes kommunestyret i Moss med kopi til formannskapet 
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PS 21/16 Moss Kommunale Eiendomsselskap KF - Kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet for 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 sendes kommunestyret i Moss 
med kopi til formannskapet 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Daglig leder i MKEiendom KF orienterte om årsregnskapet for 2020. Revisor redegjorde for 
revisjonsberetningen for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF og for revisjonsarbeidet som 
er utført for 20209. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart av revisor i møte. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 sendes kommunestyret i Moss 
med kopi til formannskapet 

 

 
PS 21/17 Informasjon fra kommunedirektør angående delegering i 
henhold til kommunelovens § 6, 1.ledd 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Kommunedirektøren gikk gjennom reglementet. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble 
besvart. Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

 
PS 21/18 Endring av møtedato 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets vedtatte møtedato 06.12.2021 flyttes frem til 29.11.2021 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Kontrollutvalgets vedtatte møtedato 06.12.2021 flyttes frem til 29.11.2021 
 

 
PS 21/19 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Referater og meldinger tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 27.04.2021: 

1. Referater og meldinger tas til orientering 
 
 

PS 21/20 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 27.04.2021: 

Ingen vedtak ble fattet under eventuelt. 
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