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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/106 
Dokumentnr.: 106 
Løpenr.: 232098/2021 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/46 

 

Virksomhetsbesøk - MOVAR IKS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen fra ledelsen i MOVAR IKS, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 15.10.2021 
 
 

Vedlegg 
ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har en praksis å gjennomføre virksomhetsbesøk i kommunen eller i 
kommunale foretak. I kontrollutvalgets møte 8. februar 2021 under behandlingen av 
Eierskapskontrollrapporten for MOVAR IKS fremkom det følgende under behandlingen:  
 

«Kontrollutvalget ønsker å invitere MOVAR IKS / MOVAR Næring AS ved administrerende 
direktør og styreleder til kontrollutvalgets møte, dette for en orientering om selskapene. 
Sekretariatet finner en møtedato før sommerferien 2021.» 
 
Sekretariatet har sendt forespørsel til daglig leder i MOVAR IKS om muligheten for av 
avlegge selskapet et besøk. Daglig leder i selskapet stiller seg positiv til dette.  
Kontrollutvalget vil i møte 29. november 2021 få en generell orientering fra daglig leder om 
selskapets arbeidsoppgaver, utfordringer og muligheter. Kontrollutvalget får anledning til å 
stille spørsmål.  Sekvensen antas å ta ca. 45 – 60 minutter.   
 
Kontrollutvalget gjennomfører ordinært møte etter informasjonen fra MOVAR IKS i 
selskapets møterom. 
 

Vurdering 
Informasjon om MOVAR IKS tas til orientering.
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 79 
Løpenr.: 234438/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/47 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 
 

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.: 2021/104 
Dokumentnr.: 80 
Løpenr.: 234448/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/48 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

5



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/101 
Dokumentnr.: 26 
Løpenr.: 232054/2021 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/49 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap Oppgradering Bygdetunet 

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

«Oppgradering Bygdetunet», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Oppgradering Bygdetunet», og 
MKEiendom styresak 020/21 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser til 
styrets innstilling til vedtak i sak 020/21 til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 15.10.2021 
 
 
 

Vedlegg 
 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap «Oppgradering Bygdetunet», Moss 

Kommunale Eiendomsselskap KF, datert 11.10 2021 
 Styresak nr. 020/21 – Regnskapsavslutning – «Oppgradering Bygdetunet» 

 

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.  
 
Byggeprosjektet for Oppgradering Bygdetunet er et prosjekt som ble startet opp i Rygge 
kommune i 2018-2019. Videre ble prosjektet ferdigstilt i regi av MKEiendom KF i 2020. 
MKEiendom KF har avsluttet byggeregnskapet. Budsjettrammen for investeringen var kr. 
5 400 000,-. Samlede kostnader ført i byggeregnskapet er kr 5 617 917.- og dette gir et 
samlet merforbruk på kr 217 917.-.  
Revisjonen finner at innkjøpsprosessen i all hovedsak er tilfredsstillende håndtert og 
Revisjonen har mottatt dokumentasjon for anskaffelse av totalentreprise og kontrakt med 
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byggeledelse. Alle anskaffelser er foretatt i gamle Rygge kommune. Innkjøpsprosessen for 
totalentreprise er i all hovedsak tilfredsstillende håndtert og dokumentert ifølge forskrift om 
offentlige anskaffelser. Det mangler imidlertid attest for skatt, mva og HMS-egenerklæring. 
Det er ikke anslått totalverdi for anskaffelse av byggeledelse og kontrakt med leverandør er 
basert kun på timepris. Denne anskaffelsen beløper seg til kr 240 000 ekskl. mva og Rygge 
kommune burde ha innhentet tilbud fra flere leverandører. Gjennomføring av øvrige 
anskaffelser er ikke dokumentert.  
Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 
dokumentert tilfredsstillende.  
Utbetalingene vedrørende totalentreprise viser merforbruk i forhold til opprinnelig 
kontrakt/anslag. Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder i 
foretaket. Byggeregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 217 917.  Grunnen til dette 
er regnskapsførte merutgifter i forhold til vedtatt bevilgning i Rygge kommune. 
 
Byggeregnskapet anses å være avlagt 1 år og 3 måneder etter arbeidet er ferdigstilt, altså 
senere enn hva de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til dette avviket. 
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 
 

Vurdering 
 

Sekretariatet viser til at prosjektet ble startet opp i tidligere Rygge kommune i 2018 og ble 
seinere overtatt og fullført av nye Moss kommune i 2020. Med bakgrunn det og i 
revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet følgende: 
 

 Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap 
«Oppgradering Bygdetunet», og tar rapporten til orientering. 
Videre anbefaler sekretariatet at Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap 
«Oppgradering Bygdetunet», og MKEiendom styresak 020/21 oversendes 
kommunestyret. Kontrollutvalget viser til styrets innstilling i sak 020/21 til kommunestyret 
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1. INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. 

Under ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret 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 kommunestyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også 

ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

Byggeprosjektet for Oppgradering Bygdetunet er et prosjekt som ble startet opp i Rygge 

kommune i 2018-2019. Videre ble prosjektet ferdigstilt i regi av MKEiendom KF i 2020. 

MKEiendom KF har avsluttet byggeregnskapet. 

 

2. 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. 

 

3. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i september 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.  

 

4. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning Oppgradering Bygdetunet», datert 

1.9.2021 som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som utgangspunkt for 

revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 1.9.2021. Byggeregnskapet ble styrebehandlet 

11.10.2021. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 020/21 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

Prosjekt 766218 - 

Rygge kommune KS-81/17 1 000 000

nedjustering KS-55/18 -500 000

nedjustering KS-63/18 -200 000

KS-64/18 4 000 000

Objekt 6640 - MKE KF KS-137/20 1 100 000

Totalt bevilget til prosjektet 5 400 000

Investeringene finansieres med bruk av lån og momskompensasjon.

Regnskapsførte utgifter 5 617 917

Totalt bevilget 5 400 000

Merforbruk 217 917

Forslag til vedtak - finansiering

Bruk av lån 4 539 463

Momskompensasjon 1 078 454

Sum finansiering 5 617 917

 

I kommunestyret år 2018-2019 i Rygge kommune ble det vedtatt en total bevilgning på kr 

4 300 000 til oppgradering Bygdetunet. I 2020 ble prosjektet videreført til MKEiendom KF 

og i 2.tertialrapport 2020 er samlet budsjett for prosjektet justert til kr 5,4 mill. 

Regnskapsførte utgifter er på kr 5 617 917, og prosjektet avsluttes med et merforbruk i 

forhold til vedtatt bevilgning med kr 217 917.  

 

Innkjøpsprosessen 

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise. Konkurransen 

ble utlyst på Doffin for bygge- og anleggsarbeid (begrenset anbudskonkurranse). 

Leverandøren ble valgt etter laveste pris. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. 

Attest for skatt og merverdiavgift er ikke innhentet.  

 

Anskaffelse av byggeledelse for prosjektet er dokumentert med kontrakt. Kontrakten viser 

ikke anslått verdi for anskaffelsen, kun time basert pris. Totale regnskapsførte utbetalinger til 

leverandøren er på kr 240 000 ekskl mva.  

 

Det ble også gjennomført anskaffelser for tjenester hvor utbetalinger til leverandører er  over 

kr 100 000. Gjennomføring av konkurranser er ikke dokumentert. Dette gjelder anskaffelser 

av 

 arkitekttjenester 

 gravearbeid 

 belysningsanlegg 

 

Andre anskaffelser som elektriker- og rådgivningstjenester ble utført som direkte anskaffelser 

da dette ble anslått å være mest hensiktsmessig og beløpene var under grenser for 

konkurranse, dvs. under kr 100 000. 
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Etisk handel 

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

gjelder fra 2020. MKEiendom KF har rutiner for å innhente egenerklæringer fra valgt 

leverandør, som omhandler etisk handel. Anskaffelse av totalentreprise er gjennomført av 

Rygge kommune i år 2019. Det foreligger ikke signert dokumentasjon/egenerklæring for 

denne anskaffelsen.  

 

Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

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

på prosjektet. Hensikten med dette var å kontrollere om lov om offentlige anskaffelser er fulgt 

samt å kontrollere utbetalingene i forhold til inngåtte kontrakter som er foretatt i Rygge 

kommune. Revisjonen har imidlertid ikke mottatt kontrakter eller annen dokumentasjon for 

oppfølging av kontrakter som gjør en slik kontroll mulig. Det er kun kontrollert utbetalinger 

til leverandøren (totalentreprise) hvor det er inngått kontrakt/avtale. Dette viser at 

utbetalingene til bygge- og anleggsarbeid (totalentreprise) er ca. 27 % høyere enn opprinnelig 

kontraktssum. Merforbruket skyldes nødvendig omprosjektering og endringer som kom 

sommeren/høsten 2019 i Rygge kommune.  Det ble bestilt også tilleggsarbeid i år 2020, ifølge 

prosjektansvarlig. Disse 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 ikke belastet med byggelånsrenter. 

 

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 3 måneder etter 

overlevering. Dette skyldes i all hovedsak utfordringer med å fremskaffe budsjettvedtak og 

regnskapstall fra gamle Rygge kommune, ifølge foretaket.  

Ferdigattest er datert 8.6.2020. 

 

5. VURDERING 

 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon for anskaffelse av totalentreprise og kontrakt med 

byggeledelse. Alle anskaffelser er foretatt i gamle Rygge kommune. Innkjøpsprosessen for 

totalentreprise er i all hovedsak  tilfredsstillende håndtert og dokumentert ifølge forskrift om 

offentlige anskaffelser. Det mangler imidlertid attest for skatt, mva og HMS-egenerklæring. 

Det er ikke anslått totalverdi for anskaffelse av byggeledelse og kontrakt med leverandør er 

basert kun på timepris. Denne anskaffelsen beløper seg til kr 240 000 ekskl. mva og Rygge 

kommune burde ha innhentet tilbud fra flere leverandører.  

Gjennomføring av øvrige anskaffelser er ikke dokumentert.  

Det foreligger ikke dokumentasjon fra leverandører som omhandler etisk handel. 
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Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 

dokumentert tilfredsstillende.  

Utbetalingene vedrørende totalentreprise viser merforbruk i forhold til opprinnelig 

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

foretaket. Byggeregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 217 917.  Grunnen til dette er  

regnskapsførte mer utgifter i forhold til vedtatt bevilgning i Rygge kommune. 

 

Byggeregnskapet anses å være avlagt 1 år og 3 måneder etter arbeidet er ferdigstilt, altså 

senere enn hva de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til dette avviket. 

 

 

 

Rolvsøy, 11.10.2021 

 

 

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

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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Arkiv: FE-210 

Arkivsak: 20/21883 - 1  
Saksbehandler: Øivind Frantsen 

  Dato: 01.09.2021 
 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
020/21 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 11.10.2021 

 
 
Regnskapsavslutning "Oppgradering Bygdetunet" 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 020/21: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Prosjekt «Oppgradering Bygdetunet» avsluttes med en samlet utgift på kr 5 617 917.  
Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr 1 078 454 og lån kr 4 539 463. 
Lånefinansiering i nye Moss kommune er serielån over 20 år. Dette tilsier et merforbruk 
mot sist vedtatt budsjett på kr 217 917. 
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes via internhusleie fra Moss kommune. 

 
 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Prosjekt «Oppgradering Bygdetunet» avsluttes med en samlet utgift på kr 5 617 917.  
Prosjektet finansieres med momskompensasjon kr 1 078 454 og lån kr 4 539 463. 
Lånefinansiering i nye Moss kommune er serielån over 20 år. Dette tilsier et merforbruk 
mot sist vedtatt budsjett på kr 217 917. 
 
Driftsmessige konsekvenser dekkes via internhusleie fra Moss kommune.S 
 
Bakgrunn for saken:  
Nedenfor vises det samlede regnskapet for Oppgradering Bygdetunet: 
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I regnskapstallene pr. 31.12.2019 ligger utgiftene som er ført i gamle Rygge kommune. 
 
I kolonnen for 2020 ligger utgiftene som er ført i nye Moss kommune. 
 
Redegjørelse for saken:  
Dette er et prosjekt som ble startet opp i Rygge kommune i 2018 med forprosjekt og med 
planlagt gjennomføring i 2019. Oppdraget var å bygge nytt tak over Bygdetunets scene, 
utbedringer av scenen for øvrig samt etablering av nytt toalettanlegg inkludert fremføring 
av nytt VA-anlegg. 
 
På grunn av endrede innmeldte behov, ble det i 2019 gjort en omprosjektering.  
Det opprinnelige kioskbygget var i en svært dårlig forfatning og det ble besluttet å rive og 
bygge et bygg som inneholdt både toaletter og kioskdel. Det nye, omprosjekterte bygget 
inneholder kiosk, kjøkken, bod/garderobe, toalettavdeling med HC-toalett og 3 stk. wc-rom. 
 
Prosjektet ble videreført og ferdigstilt i regi av MKEiendom i 2020. 
Det er gitt ferdigattest i byggesaken som er datert 08.06.2020 
 
I Rygge ble det bevilget totalt kr 4 300 000 i KS-81/17, 55/18, 63/18 og 64/18. Prosjektet 
ble avsluttet med en samlet utgift for Rygge kommune med nesten kr 4,5 millioner. 
 
I 2. tertialrapport 2020 for MKEiendom, KS-137/20, er samlet budsjett for prosjektet vedtatt 
med kr 5,4 millioner. Dette var noe lavt pga. at utgiftene i Rygge kommune var høyere enn 
først rapportert. 
 
Intern og ekstern medvirkning: 
Det har vært medvirkning av Rygge bygdekvinnelag, Rygge museum og Rygge historielag 
i prosjektet, samt kulturavdelingen i kommunen. Medvirkningen eksternt har i hovedsak 
gått på plassering av kiosk-/wc-bygget inne på tunet, samt utforming og interiør i 
kioskavdelingen. 
 
Vurderinger:  
Bygdetunet har med dette prosjektet fått et fint og moderne toalettanlegg med bl.a. 
universell utforming, samt en kiosk som er isolert for helårsbruk med gode fasiliteter. 
 
Scenen har fått takoverbygg inkludert ny lyssetting og nytt gulv. Adkomst er tilpasset med 
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universell utforming, bedre lagringsmuligheter og strømuttak for konserter o.l. Det kan nå 
gjennomføres både små og litt større kulturarrangementer på Bygdetunet. 
 
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Ingen ut over det som er tidligere er vedtatt. 
 
Oppsummering/konklusjon:  
Prosjektet har vært nødvendig å gjennomføre for at Bygdetunet skal kunne opprettholde 
sin status som kulturarena og arrangere større arrangementer som 17. mai, Ryggedagene, 
konserter, sykkelritt m.m. 
 
 
 
 
 
 
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF, 01.09.2021 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 

Bengt Olimb 
Daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/100 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 251723/2021 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/50 

 

Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

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

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Merverdiavgift – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering. 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2022 

 
Fredrikstad, 15.11.2021 
 
 
 

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

forvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Moss kommune, 
datert 12.11 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven § 24-9 
 RSK 301 - Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
 

Saksopplysninger 

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

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

Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss kommune for 2021. De 
skriver at det er naturlig å vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors 
oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. Kvaliteten av kommunens interne 
kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til risikoreduserende 
tiltak.  
 
I kontrollutvalgets møte kan oppdragsansvarlig revisor redegjøre nærmere strategi og 
angrepsvinkel for oppgaven, samt om sin risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 

Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny oppgave som er pålagt valgt revisor. Revisor har fremlagt en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med RKS 301 av følgende områder i 
kommunen: 
 Finansforvaltning – Reglement og rapportering ifølge kommunelovens krav 
 Anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Overtid – system for registrering og oppfølging av overtidstimer samt håndtering av avvik 
 
Basert på risiko- og vesentlighetsanalysen og pågående forvaltningsrevisjon på personvern 
har revisjonen valgt følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2021: 
«Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner». 
 
Rapport om etterlevelseskontrollen skal i henhold til kommuneloven leveres innen 30. juni. 
Kontrollutvalget vil behandle rapporten seinest i sitt møte juni 2022. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens overordnede risiko- og 
vesentlighetsvurdering vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen samt 
valg av kontrollområdet, til orientering.  
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Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 

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

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

 
Revisjonen har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss kommune for 2021. Det er naturlig å 
vurdere områder som ligger tett opp til regnskapsrevisors oppgaver i forbindelse med revisjon av regnskapet. 
Kvaliteten av kommunens interne kontroll er av betydning og revisor har i risikovurderingen tatt hensyn til 
risikoreduserende tiltak.  

 

Områder som er vurdert  

Finansforvaltning – Reglement og rapportering ifølge kommunelovens krav.  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området. 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum Kommuneloven stiller krav til reglement og rapportering.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunestyret har i møte 21.9.2021, sak 092/21, vedtatt 
et finansreglement. Finansforvaltningen i kommunen er 
begrenset til opptak av lån og håndtering av bankmidler.  
Kommunen har også en administrativ rutine for 
håndtering av finansforvaltningen. God kompetanse på 
området.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Ja, endring i rentenivået vil få betydning ved høy 
gjeldsbelastning. Påvirker avdragsutgiftene i 
driftsregnskapet. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, mindre alvorlige konsekvenser 

 

Anskaffelser - System og kontroll for å overholde lovverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området. 

Tidligere avdekket feil Nei 
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Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. 
Ulike regler/grenser avhengig av type anskaffelse. Store 
dokumentasjonskrav. 
Antall anskaffelser og rammeavtaler varierer fra år til år. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har vedtatt blant annet anskaffelsesstrategi, 
seriøsitetskrav og etiske kontraktsvilkår. Sjekklister og 
rutiner er også utarbeidet og stiller krav til 
dokumentasjon.  
Større anskaffelser og rammeavtaler håndteres sentralt.   

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja 

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

Vesentlighet for enkelte innbyggere Indirekte. 

Vurdert risiko:  
 Sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 
 

Selvkost – Overholdelse av regelverk. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området. 

Tidligere avdekket feil Nei. 

Kompleksitet – regelverk, transaksjonsvolum 

Kommuneloven, forskrift og veileder setter krav til 
selvkost. Kravene har i stort sett vært gjeldende i tidligere 
retningslinjer.  
Regelverket er relativt komplekst og regnskapet 
inneholder mange transaksjoner på området. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen benytter det digitale selvkostverktøyet 
Momentum og innhenter bistand fra konsulent EnviDan 
AS som har utviklet og drifter verktøyet.  
Kontroll av tall for etterkalkyle gjennomføres sammen 
med konsulent. 

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Ja, i forhold til innbyggere 

Økonomisk risiko 
Feil i beregninger kan føre til at kommunen krever for 
høye eller for lave avgifter fra innbyggere. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Ja 

Vurdert risiko:  
Mindre sannsynlig, alvorlige konsekvenser 

 
 

Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner. 
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området. 

Tidligere avdekket feil Avdekkede feil korrigeres 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Merverdiavgift (mva) og kompensasjon for mva omfattes av 
et kompleks regelverk. Stort antall transaksjoner i både drifts- 
og investeringsregnskapet.  
Prinsippvedtak i sak 053/19 om at kommunen ikke inngår 
avtaler som følger anleggsbidragsmodellen. 

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen har etablert internkontroll på området og har 
god kompetanse. 
Revisjonen utfører kontroller hver termin før signering av 
kompensasjonskravet.  

Omdømmerisiko Ja 
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Erstatningsrisiko Ja 

Økonomisk risiko 
Feil i mva-kompensasjon kan føre til at kommunen må betale 
tilbake. Foreligger også risiko for at kommunen ikke krever 
kompensasjon. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 
 

Overtid – system for registrering og oppfølging av overtidstimer samt håndtering av avvik.  
Momenter ved risikovurderingen Vurdering   

Tidligere forvaltningsrevisjoner og tilsyn Ingen tidligere forvaltningsrevisjoner på området. 

Tidligere avdekket feil Nei 

Kompleksitet – regelverk, 
transaksjonsvolum 

Arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 10 med klare 
rammer for bruk av overtid. 
Kommunen har ca. 2 890 årsverk.  

Kontrollmiljøet – holdninger, kompetanse, 
kapasitet 

Kommunen bruker Visma HRM med undersystemer for 
håndtering av fast og variabel lønn. Dette er et anerkjent 
lønnssystem med mulighet for kontroll av antall 
overtidstimer. Det lastes inn lønnsdata fra undersystemer 
hver måned.  

Omdømmerisiko Ja 

Erstatningsrisiko Nei 

Økonomisk risiko 
Brudd på arbeidsmiljøloven kan medføre dårlig arbeidsmiljø 
og rettslig forfølgelse. 

Vesentlighet for enkelte innbyggere Nei, men for de ansatte 

Vurdert risiko:  
Sannsynlig, alvorlig konsekvenser 

 
 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig  
  

  

Mindre sannsynlig  

  

  

Lite sannsynlig      

Sannsynlighet       
 

      Konsekvens/ 
Vesentlighet 

Ubetydelige 
konsekvenser  

Mindre alvorlige 
konsekvenser  

Alvorlige 
konsekvenser  

Meget alvorlige 
konsekvenser  

Svært alvorlige 
konsekvenser  

 
 
 
 

Anskaffelser 

MVA 

Selvkost  
Finans-

forvaltning 

Overtid 
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Valideringsord  Beskrivelse  

Lite sannsynlig  Svært tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Mindre sannsynlig  Tvilsomt at det foreligger manglende etterlevelse 

Sannsynlig  Det er indikasjoner på manglende etterlevelse 

Meget sannsynlig  Vi tror at det foreligger manglende etterlevelse 

Svært sannsynlig  Vi er overbevist om manglende etterlevelse  
Ubetydelige konsekvenser  Uvesentlig, ingen som vil henge seg opp i manglende etterlevelse 

Mindre alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil ramme få, eller flere i liten grad 

Alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være kritisk/alvorlig 

Meget alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være meget alvorlig, og rammer mange 

Svært alvorlige konsekvenser  Manglende etterlevelse vil være katastrofal og svært alvorlig.  

 

Oppsummering og rapportering 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen velges følgende område for forenklet etterlevelseskontroll for 2021:  
 
Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner  
 
Kriterier som vil bli lagt til grunn for kontrollen er bestemmelser i lov om merverdiavgift og lov om 
kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, kommunens egne vedtak og rutiner.  
 
Kommunerevisjonen vil avgi uttalelse med moderat sikkerhet på nevnte område, 
etter standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisor vil legge frem sin 
uttalelsen for kontrollutvalget innen 30. juni 2022. 
 
 
Rolvsøy 12.11.2021 
 
 
Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

22



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 64 
Løpenr.: 268919/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/51 

 
 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 - juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

 
2. 1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i 

henhold til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 
2024» (jf. pkt. 4.1 i planen).  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 1120 timer per år (I henhold til 

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

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

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

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

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

 
Fredrikstad, 19.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Moss kommune, datert den 18. november 2021. 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll – KU-sak 19/64, den 3.12 2019 

Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
I henhold til Kommuneloven1 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. Planen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 
å gjøre endringer i planen. 
 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering: 
Østfold kontrollutvalgssekretariat har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se 
vedlegg 2. Denne beskriver forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle, ut fra 
kontrollutvalgssekretariatets vurderinger. 
I risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjort flere ulike handlinger, herunder 
spørreundersøkelser til folkevalgte og kommunens administrasjon, dokumentanalyse av 
budsjett/økonomi og handlingsplan, kommunens årsrapport og årsberetning, KOSTRA-
analyser av nøkkeltall, workshop i kontrollutvalget, samt samtale/møte med ordfører og 
kommunedirektør. Vi har også tatt hensyn til tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 
statlige tilsyn, eventuelle henvendelser og informasjonssaker, saker i media, samt 
lovendringer og nye reformer. 
 
Ut fra disse handlinger ser vi at det er ni områder som tilsier middels til høy risiko, samt 
middels til høy vesentlighet herunder: 
 Skole – kvalitet i undervisningen 
 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 
 Tjenestenivået for beboere på sykehjem (restanse inneværende plan) 
 Psykisk helse, tverrfaglig  
 Selvkost 
 Overordnet internkontroll 
 Varslingsrutiner  
 Refusjoner og tilskudd 
 MKEiendom KF – (sammenslåing av kommuner, høy gjeld) 
 
 
Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i planperioden januar 2022 - juli 2024.  
 
Kommunedirektørens uttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sin tilbakemelding på sekretariatets risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
Dette fremgår også i kapittel 7 i vedlegg 2. Kommunedirektør har ikke noe å bemerke til 
risiko- og vesentlighetsvurderingen 
 

 
1 §23-3 
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Vurdering 
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer 
kommunestyret innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av 
forarbeidene til kommuneloven at en plan må utarbeides for å sikre at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. En plan må også sikre et forvaltningsrevisjonsomfang som er tilpasset 
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette 
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan 
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye 
forhold kan komme til. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering. 
 
Hva er viktig å vurdere når kontrollutvalget skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon? 
 
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører 
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. De kan dermed ha ulike oppfatninger 
om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det kan være en utfordring å prioritere mellom områder.  
Hvordan man vurderer temaenes vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser 
situasjonen fra: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i 
forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av 
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene – verdivurderinger – 
noe kontrollutvalget må være forsiktig med). 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentlig 

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut ifra hva de ulike medarbeiderne innenfor 
et tjenesteområde anser som vesentligst. 

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut ifra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 
 

Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i 
kontrollutvalgssekretariatets vurdering. 
 
Det er ikke foretatt prioritering fra kontrollutvalgssekretariatets side.  
Gjennomsnittlig regner man at et forvaltningsrevisjonsprosjekt bruker 300-350 timer. 
Kontrollutvalget skal ut fra budsjetterte midler fremme forslag på syv prosjekter i 
planperioden. Ressurser til oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
Sekretariatet vurderer at ved 7 oppfølgingsrapporter bør det avsettes ca 420 timer i 
planperioden til dette arbeidet. 
For 2022 er det fra revisjonen estimert 165 timer til ferdigstillelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene «Antikorrupsjon» og «Informasjonssikkerhet og 
personvern». Dette er påbegynte, men ikke ferdigstilte, prosjekter fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021. Det kan påvirke antall prosjekter i nytt planverk. 
Sekretariatet vurderer imidlertid, ut fra timetallet det er budsjettert med, at det bør være rom 
for syv prosjekter i planperioden i tillegg til påbegynte prosjekt. 
 
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 1, Plan for forvaltningsrevisjon januar 
2022-juli 2024, (Kap. 1.) og 4.1 utgjør kontrollutvalgets forslag til forvaltningsrevisjonsplan 
for 2022-juli 2024. 
 

25



26



 

 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Moss kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Moss kommune 20212, og 
er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 29.11.2021, sak xx/xx vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge: (Denne innstillingen blir sendt til kommunestyret for behandling.) 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak xx/xx den xx.xx xxxx og følgende områder ble vedtatt 
for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

2 Om 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. 
 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
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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 NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
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 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 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.  
 
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 figur 1. under 
illustrerer: 
  

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til kommunestyret for behandling. 

3. Kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til kommunestyret for 
behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i kommunestyret, om nødvendig blir det gjort 
vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle pålegg 
om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
by/kommunestyret.  

 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til 
dags dato er blitt gjennomført i Moss og Rygge kommuner:  
 
Tidligere Moss kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Kjøp av konsulenttjenester 2012 

Kommunal rusomsorg 2012 

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Introduksjonsordningen (for nyankomne innvandrere) 2012 

Startlån 2013 

Sosialstønad og tiltak til ungdom 2013 

Dokumenthåndtering 2013 

Internkontroll 2014 

MOVAR IKS 2014 

Barnevern 2014 

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger 2014 

Budsjett og økonomistyring i helse og omsorg 2015 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

Etterlevelse av rammeavtaler 2016 

Sykefravær 2016 

Varsling 2017 

Røde flagg 2017 

Forebyggende arbeid – psykisk helse 2017 

Kvalifiseringsprogrammet 2018 

Kvalitet i omsorgstjenestene 2018 

Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF 2019 

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester 2019 

Kommunens ansettelsesprosesser 2019 

Tilpasset opplæring 2019 

 
 
Tidligere Rygge kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Ressurser og saksbehandling i barnevernet 2011 

Internkontroll og regelverksetterlevelse 2012 

Offentlige anskaffelser 2012 

NAV, samarbeid og måloppnåelse 2013 

Startlån 2014 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2014 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

Røde flagg 2016 

Refusjoner 2017 

Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av 
kompetansekrav 

2018 

 
 
«Nye» Moss kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Barnevern –fosterhjemsforskriften 2020 

Samfunnssikkerhet og beredskap 2020 

Byggesaksbehandling 2021 
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Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Personvern og informasjonssikkerhet Påbegynt 2021 (leveres 
nov.2021) 

Antikorrupsjonsarbeid Påbegynt 2021 (leveres 2022) 

 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022 – juli 2024 i sitt møte den xx/xx xxxx, sak 
xx/xx. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra 
dette skal det avholdes 7 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Moss kommune. 
 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 18. november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

                                                
6 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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4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 1120 timer årlig, av disse er det er satt av 240 timer til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert gjennomførte prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til 
oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
For 2022 er det fra revisjonen estimert 165 timer til ferdigstillelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene «Antikorrupsjon» og «Informasjonssikkerhet og 
personvern». Dette er påbegynte, men ikke ferdigstilte prosjekter fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021. Dette vil påvirke timetallet for nytt planverk. 
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan 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.  
 

4.4 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 xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste 
setning fjernes eventuelt hvis bystyret/kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.) 
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 

34



 

 

 

Risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 
MOSS KOMMUNE 2021 

 

  

35



 

1 
 

Innhold 

Innhold .................................................................................................................................. 1 

1 Forord ............................................................................................................................ 2 

2 Sammendrag .................................................................................................................. 3 

3 Metode ........................................................................................................................... 3 

4 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens tjenesteområder ............................... 6 

4.1 Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet ....................................................... 6 

4.2 Kommunalområde helse og mestring .....................................................................10 

4.3 Kommunalområde plan, miljø og teknikk ................................................................14 

4.4 Kommunedirektør med staber ................................................................................16 

4.5 Kommunale foretak ................................................................................................20 

MKEiendom KF .............................................................................................................20 

Moss Havn KF ...............................................................................................................22 

5 Covid-19 ........................................................................................................................22 

6 Selskaper ......................................................................................................................23 

7 Kommunedirektørens uttalelse ......................................................................................24 

 

 

 

 

 

 

 

  

36



 

2 
 

1 Forord 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- 

og vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Moss kommune, denne legges til 

grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

 

Rolvsøy, 18. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

 

  

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
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2 Sammendrag 

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er 5 hovedområder med til sammen 9 områder 
som skiller seg ut og tilsier høy risiko og/eller vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i 
tabellen under, tabell 1. 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Kultur, oppvekst og aktivitet  3 3 To områder: 

 Skole – kvalitet i 
undervisningen 

 Barnevern – 
tverrfaglig fokus, 
lavinntektsfamilier, 
psykisk helse, 
utenforskap 

 

Helse og mestring 2 3 To områder: 

 Tjenestenivået for 
beboere på 
sykehjem (restanse 
inneværende plan) 

 Psykisk helse, 
tverrfaglig (se også 
Kultur, oppvekst og 
aktivitet) 

Plan, miljø og teknikk 2 3 Selvkostområdet 
 

Staber  3 3 Tre områder: 

 Overordnet 
internkontroll 

 Varslingsrutiner  

 Refusjoner og 
tilskudd 

 

Kommunale foretak  2 3 MKEiendom KF -
sammenslåing av 
kommuner, høy gjeld 
 

Tabell 1. 
  

3 Metode 

Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss 
kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at 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 
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avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunedirektørens ledergruppe) sendt 
til 6 personer, og det var 3 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 50 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (kommunestyret) sendt til 48 personer, og det 
var 14 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 29 %.  

Samlet ble undersøkelsen til kontrollutvalget sendt til 14 personer og det var 9 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 64%. 

Det var lav svarprosent på undersøkelsen sendt til kommunestyret (29%). Svarene kan 
gi innspill på enkelte områder, men kan ikke gi et representativt svar fra folkevalgte. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og rådmannens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Fredrikstad kommune og 
Sarpsborg kommune.  
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 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 14. juni 2021. 

 Andre kilder: 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko-og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 

 
 Samtale/ møte med ordfører og rådmann 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 22.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de 
kom med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

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. 

 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens 
tjenesteområder 

Moss kommunes organisasjonskart viser tjenesteområdene Kultur, oppvekst og aktivitet, 

Helse og mestring, Plan, miljø og teknikk, Stab organisasjon og Stab innovasjon. Områdene 

på kommunens nettside samsvarer ikke helt med inndelingen av områder i kommunens 

økonomiplan og årsrapport, men er forsøkt innarbeidet etter nytt organisasjonskart mottatt på 

epost 17.11.2021. Dette gjelder Kultur, oppvekst og aktivitet som fra 01.01.2021 består av en 

sammenslåing av Oppvekst og utdanning og Kultur, aktivitet og inkludering. Enhet økonomi 

ligger nå under Stab organisasjon. 

Organisasjonskart:  

 

Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko- og vesentlighetsvurdering 

for hvert kommuneområde. 

 

4.1 Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 

Området er organisert i enhetene: 

 Skole - 11 barneskoler, 3 skoler med 1.-10. trinn, to ungdomsskoler og en 

spesialskole, skoleeieravdeling med ansvar for administrasjon, forvaltning, 

pedagogisk veiledning samt kvalitets- og forbedringsarbeidet. SFO, PPT 

 Barnehage - 24 private barnehager, 12 kommunale barnehager, en familiebarnehage 

og administrasjon med myndighets- og eierfunksjon, og avdeling pedagogisk 

veiledning og kvalitet.  

 Kultur, aktivitet og mestring – bibliotek, Moss Kulturhus 

 Barnevern, bolig og inkludering 

 NAV 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 deler kommunalområdet i to: 
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Oppvekst og utdanning – enhet skole, enhet barnehage, enhet barnevern og enhet barn, 
unge og familie 

Budsjett og økonomiplanen beskriver store levekårsutfordringer i kommunen. Kommunen har 
mange barn og unge i familier med lav inntekt. 27 % av elevene på 5. trinn presterer på 
laveste nivå i lesing, flere barn og unge står utenfor organiserte fritidsaktiviteter og flere barn 
og unge har psykiske og depressive symptomer.  

Kommunen har som mål å ta oppvekstprofilen på alvor og satse på tidlig innsats både i 
barnehage og skole, blant annet med prosjektet SIMM (sammen om inkluderende 
læringsmiljø i skole og barnehage) i samarbeid med Høyskolen Innlandet. Videre er innføring 
av ny barnevernsreform sentralt. 

Driftsbudsjettet for 2021 ligger i overkant av 1 milliard kroner. I investeringsbudsjettet er det 
planlagt 20 millioner kroner til uteområder i barnehager og 17 millioner kroner til IKT-
handlingsplan i skolen. 

Kultur, aktivitet og inkludering – kultur, NAV, bolig, integrering og krisesenter, og idrett, 
aktivitet og frivillighet 

Budsjett og økonomiplan sier at områdets målsetting er å tilby felleskap for alle, og 
muligheter for den enkelte. Hovedprioriteringer er best mulig levekår og reduserte sosiale 
forskjeller i befolkningen. 

Kommunen beskriver en høy andel mennesker med psykiske lidelser i alle aldersgrupper. 
Videre har kommunen en høy andel uføre, særlig økende blant unge. Også her beskrives det 
at en høy andel barn bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt. 

Kommunen satser blant annet på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats med en helhetlig og 
individuelt tilpasset forebygging. 

Driftsbudsjett for 2021 ligger på rundt 360 millioner kroner. Det er planlagt investeringer for 
7,6 millioner kroner, blant annet til utvidelse av svømmehall. 

Befolkningsutviklingen viser at kommunens innvandrere utgjør 16% av befolkningen. 
Kommunen har en lavere andel barn og unge og en høyere andel eldre enn 
landsgjennomsnittet. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 deler kommuneområdet i to: 

Oppvekst og utdanning 

Årsregnskap og årsrapport viser utfordringer med høyt sykefravær og merutgifter til 
vikarbruk, smittevernutstyr og tilrettelegging som følge av koronapandemien. Likevel viser 
det samlede resultatet et netto mindreforbruk på 6,9 millioner kroner.  

Enhet skole har fokus på å bygge opp et godt læringsmiljø på alle skoler og skal prioritere 
arbeid mot mobbing og utenforskap. Kommunen har to år igjen av en treårs avtale med 
SePu2 Høyskolen Innlandet hvor alle ledere, lærere og assistenter lærer seg å bruke 
pedagogisk analyse. 

                                                
2 Senter for praksisrettet utdanningsforskning 
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Årsregnskap og årsrapport forteller om en stor prosess med omlegging og forbedringer av 
barnevernstjenesten etter sammenslåing av kommunene. Sammenslåing og omorganisering 
oppleves krevende. Det berettes at kvalitetsarbeid med prosedyrer og system for kontinuerlig 
forbedring av tjenesten har kommet langt, men fortsatt vil prioriteres høyt framover. 
Omstillingsarbeidet har bidratt til at budsjettrammen ble oppjustert med 3,7 millioner kroner, 
til 91,7 millioner kroner og endte med et netto mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. 

Sykefravær i barnevernstjenesten har vært på 11,55% i 2020. På bakgrunn av at høyt fravær 
viser seg å ha sammenheng med forhold i tjenesten er det gjennomført en HMS-
undersøkelse som peker på flere forhold og uklarhet i tjenestens organisering og 
arbeidsmiljø. Undersøkelsen følges opp med ulike tiltak som viser at fraværet nå er på vei 
ned. 

Kultur, aktivitet og inkludering 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beskriver et område preget av koronapandemien. Flere 
områder innenfor idrett, aktivitet, frivillighet og kultur har hatt lavere aktivitet og svikt i inntekt. 
Samtidig har dette også ført til utgiftsreduksjoner.  

NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region 
Øst-Viken. NAV opplevde økende arbeidsmengde og høyt arbeidspress for de ansatte. 
Grunnet pandemien har det vært stor usikkerhet på arbeidsmarkedet og økt behov for 
sosialhjelp. Utgiftene til sosialhjelp gikk likevel noe ned sammenlignet med året før. 

Kommunen beretter om en noe høyere andel sosialhjelpsmottakere totalt en 
sammenlignbare kommuner, særlig når det gjelder aldersgruppen 18-24 år. Videre har 
kommunen høye netto driftsutgifter til kommunale boliger og en høyere andel boliger til 
disposisjon enn sammenlignbare kommuner. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd3, viser 
en mindreforbruk på rundt 6,9 millioner kroner på Oppvekst og utdanning og et mindreforbruk 
på rundt 16,8 millioner kroner på Kultur, aktivitet og inkludering.  

Kostra-analyser viser ingen risiko på barnehageområdet. 

Når det gjelder skole er det få elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (50% lavere), imidlertid er årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning høy (50% høyere). En høy andel elever i kommunale og private 
grunnskolen får særskilt norskopplæring, det er også et høyt antall årstimer til særskilt 
norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (dobbelt så mange som 
kostragruppen). 

For barnevern er netto driftsutgifter per innbygger noe høy. Imidlertid er brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er plassert av barnevernet noe lav. Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet er høy. Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er noe lav. 

Befolkningsprofil visere en høyere andel innvandrerbefolkning enn kostragruppen (20%) 

                                                
3 Tidligere regnskapsskjema 1B 

43



 

9 
 

Kultur, barne- og ungdomstiltak viser lave netto driftsutgifter til idrett og til barn og unge. Noe 
høye driftsutgifter til allmenn kultur og noe høye brutto investeringsutgifter til kultursektoren. 
Antall barn i kulturskole er noe lav. 

Spørreundersøkelsen viser på området for barnevern at de folkevalgte i liten grad opplever 
at det er gode tjenestetilbud kommunen. Barnevern trekkes også fram på åpne spørsmål i 
forhold til risikoområdet i kommunen. 
 
Kontrollutvalget hadde ingen innspill på kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet i sin 
workshop i juni. 

Aktuelle lovendringer: 

 Barnevernsreformen 2022 - gir kommunene et større faglig og økonomisk ansvar 

 Fagfornyelsen 2020 – nye læreplaner (del av kunnskapsløftet) 

 Barnehageloven 2021 – handler om internkontroll, det psykososiale 
barnehagemiljøet, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private 
barnehager og statlig tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Barnevern 2014 (Moss) 

 Tilpasset opplæring 2019 (Moss) 

 Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester (Moss) 

 Barnevern 2020-2021 

Statlige tilsyn: 

 Barnehage - Kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et 
egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 2020 

 Skole – Spesialundervisning: Fatte vedtak om spesialundervisning 2020 

 Skole – Lærernormen 2020 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, kom det 
innspill fra kommunedirektøren om blant annet å prioritere skole. Barnevern ses gjerne i 
sammenheng med ny barnevernreform, kalt oppvekstreformen. Reformen legger opp til et 
tverrfaglig fokus og samarbeid med blant annet skole og barnehage. Det er ønskelig at en 
forvaltningsrevisjon her kommer i slutten av planperioden, slik at man får tid til å 
implementere ny reform i 2022. Det kan være ønskelig å se NAV i sammenheng med 
barnevern. 

Sekretariatets vurderinger: 

Skole og områder som angår barn og unge inneholder en generell risiko og vesentlighet for 
enkeltpersoners utviklings- og utdanningsmuligheter. På barnehage- og skoleområdet er det 
nylig gjennomført statlige tilsyn med vekt på tilrettelagt tilbud, spesialundervisning og 
lærernormen. Elevene på 5.trinn skårer dårlig på leseferdigheter og det fremkommer av 
kostratall at en høy andel får særskilt norskopplæring. I skolen er det arbeid med innføring av 
nytt læreplanverk og det kan være aktuelt å se på kvalitet i undervisningen, både faglig og 
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sosialt, med tanke på å forebygge mobbing og utenforskap4. Kommunedirektør ønsker blant 
annet å prioritere skole. 
 
Barnevernstjenesten scorer lavt i spørreundersøkelsen når det gjelder kvalitet i tjenesten. I 
tillegg er netto driftsutgifter i tjenesten noe høy. Imidlertid er det nylig gjennomført en 
forvaltningsrevisjon på barnevern med fokus på fosterhjem som viser at tjenesten i all 
hovedsak oppfyller prinsippene om barnets beste for barn som er under dens omsorg. 
Revisjonen anbefalte kommunen å etablere, utvikle, gjennomgå og øke kunnskap på 
områder innenfor internkontroll, rutiner, avvik, praksis og tiltak.  
 
Sekretariatet vurderer at det generelt vil være risiko på området og at området er vesentlig 
for enkeltpersoners livskvalitet og for kommunen tjenestetilbud og økonomi. På bakgrunn av 
nylig gjennomført forvaltningsrevisjon og oppfølging av denne, sammen med innføring av ny 
barnevernsreform i 2022 anbefaler sekretariatet at en eventuell forvaltningsrevisjon på 
området bør legges sent i planen når ny barnevernsreform er implementert.  
 
NAV opplever stor arbeidsmengde og et høyt arbeidspress. Kommunen beskriver 
levekårsutfordringer på flere områder, blant annet i forhold til familier med lav inntekt. 
Kommunen har en noe høy andel sosialhjelpsmottakere, særlig i aldersgruppen 18-24 år. 

16% av befolkningen i kommunen er innvandrere. Sosialtjenesteloven5 fordrer et samarbeid 
med andre deler av forvaltningen.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området. Både i forhold til personer som mottar sosialhjelp, 
men også for barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Det er usikkerhet på 
arbeidsmarkedet som følge av pandemien og en økende andel av befolkningen opplever 
psykiske lidelser. Det er vesentlig at kommunen har et velfungerende tverrfaglig 
tjenestetilbud for å ivareta enkeltpersoner helse, utdannings- og arbeidsmuligheter og for å 
motvirke utenforskap. Det er videre vesentlig for kommunen økonomi dersom avvik oppstår 
og kommunen får oppreisningssaker. 
 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på kultur, oppvekst og aktivitet: RF: 3 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på skole og kvalitet i undervisningen, 

særlig rettet mot utenforskap.  

Barnevernstjenesten er også aktuell i lys av ny barnevernsreform kalt «Oppvekstreformen» 

som skal implementeres i 2022. Reformen har et helhetlig oppvekstfokus og kan med fordel 

ses som et tverrfaglig prosjekt i slutten av planperioden. 

 

4.2 Kommunalområde helse og mestring 

Området er delt inn i fire enheter: 

 Samhandling 

 Helsehus (Legevakt og Spesialiserte team) 

                                                
4 Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever 

tilhørighet. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/vare-satsingsomrader/1-arbeide-for-a-forebygge-

utenforskap-blant-barn-og-unge  
5 §13 
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 Sykehjem og omsorgsboliger (Storkjøkken og Aktivitetssentrene) 

 Hjemmetjenester 

Området yter blant annet tjenester knyttet til aktivitetstilbud for eldre, avlastningsopphold, 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmesykepleie, nattjeneste, omsorgsbolig, 

omsorgsstønad, praktisk bistand, psykisk helsetjeneste, rehabilitering, rustjeneste og 

trygghetsalarm. 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 beskriver at kommunen står overfor omfattende 
utfordringer når det gjelder innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. Dette på 
bakgrunn av en aldrende befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, overføring 
av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i 
befolkningen. 

Kommunen har som mål å jobbe med innovative løsninger og bruk av velferdsteknologi for å 
gi brukerne trygghet og større grad av selvhjulpenhet, dette i balanse med opplevelse av 
nærhet til hjelperne. Det er behov for høy fagkompetanse med muligheter for 
videreutdanning og arbeid med heltidskultur og tilbud om hele stillinger. 

Det er etablert frisklivssentral i 2020. Videre er kvalitetsreformen «Leve hele livet» et 
satsningsområde. 

Driftsbudsjettet ligger i overkant av 1 milliard kroner for 2021. Det skal investeres for rundt 85 
millioner kroner, blant annet i Grindvold Hageby, Carlsmindevei 41 og i Investeringer Helse 
og Mestring. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om utfordringer knyttet til koronapandemien. 
Arbeid med prosjekt «Heltidskultur» for å øke heltidsarbeid innen helse og omsorg er 
forsinket.  

Enhet helsehus har driftet korona legevakt, korona døgnplasser og fra september teststasjon 
på Rygge lufthavn. Arbeidsbelastningen og påkjenningen har for mange ansatte vært stor. 

Legetjenesten har relativt få fastleger med ledig plass på pasientlistene. Fastlegene gir også 
uttrykk for høyt arbeidspress og ønske om flere fastlegehjemler. 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger ble tidlig berørt av pandemien og det berettes om høyt 
fravær grunnet karanteneregler. Sykefraværet samlet ble 14,05% for 2020. Enheten 
opplevde også koronautbrudd ved flere av omsorgsboligene. Pandemien beskrives som en 
indirekte årsak til at enheten ikke klarte å effektuere kutt fra økonomiplanen i forhold til 
bemanningsplaner og økt bruk av velferdsteknologi. 

Enhet hjemmetjenester beretter om en generell endring i vedtak og oppdrag. Blant annet 
avlastning i hjemmet, flere brukere som trenger ambulante tjenester og komplekse 
koordinator oppdrag.  

Enhet hjemmetjenester er den største sammenslåtte enheten innenfor helse og mestring der 
nye avdelinger er etablert og ledere og kollegaer har brukt tid på å bli kjent. Enheten har hatt 
høyt sykefravær på 14,9%, koronapandemien og sammenslåingsprosesser er trolig 
medvirkende årsaker. 
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Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd6, viser 
et mindreforbruk på rundt 18,3 millioner kroner for området helse og mestring.  

Kostra-analyser viser for helse- og omsorgstjenester en lav andel årsverk per bruker av 
omsorgstjenester. Det er en høy andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester, 
og en lav andel innbyggere over 80 år som er beboer på sykehjem.  

For psykisk helse og rus er det en lav andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer. Lav andel årsverk av psykiatriske sykepleiere og også lav andel årsverk med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. Andel nyinnflyttede 
med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere er noe høy. 

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at kommunen gir et 
hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming, øvrige folkevalgte 
opplever dette i middels grad. 

Kontrollutvalget kom med innspill i sin workshop i juni i forhold til skjønnsmessige 
vurderinger som gjøres i kommunen. Det stilles spørsmål om beboeres rettsvern opp mot 
kommunens ansvar i forhold til personal. 

 Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Budsjett og økonomistyring i helse og omsorg 2015 (Moss) 

 Utskrivningsklare pasienter 2015 (Rygge) 

 Forebyggende arbeid – psykisk helse 2017 (Moss) 

 Kvalifiseringsprogrammet (NAV) 2018 (Moss) 

 Kvalitet i omsorgstjenestene 2018 (Moss) 

 Brukerstyrt personlig assistent (restanseprosjekt) 

 Tjenestenivået for beboere på sykehjem (restanseprosjekt) 

Statlig tilsyn på «Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon» ble gjennomført i 
2021  

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, ønsket 
kommunedirektør å prioritere sykehjem og tjenestenivå for beboerne i plan for 
forvaltningsrevisjon. 

Når det gjelder BPA-ordningen hadde den høyt fokus for noen år tilbake, mye har skjedd her 
og ordningen er i dag godt regulert og rettighetsdrevet. Ordfører var enig i at området ikke 
var like aktuelt lenger. Direktør for stab og organisasjon la til at området scorer høyt i 
brukerundersøkelser. 

Psykisk helse har høy prioritet og kommunen har, i regi av kommunelegen, satt i gang et 
eget prosjekt for barn og unge. En forvaltningsrevisjon er i så fall ønskelig i slutten av planen, 
eller eventuelt i neste plan. 

Sekretariatets vurderinger: 

Kommunen beskriver utfordringer både i forhold til økende andel eldre i befolkningen, men 
også i forhold til flere yngre brukere med sammensatte behov. Helse- og 

                                                
6 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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omsorgstjenesteloven §3-1 pålegger kommunen å sørge for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester til innbyggerne.   
 
Sykehjem og hjemmetjenester 
Kommunen har en høy andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester og en lav 
andel innbyggere over 80 år som er beboer på sykehjem. Dette samsvarer med kommunens 
arbeid med «Leve hele livet»-reformen som satser på tjenester som gjør at befolkningen kan 
bo lenge hjemme.  
 
Kommunen plikter å yte tjenestene forsvarlig7, blant annet ved tilstrekkelig fagkompetanse. 
Tjenesteområdet vil generelt inneha risiko og vesentlighet for kommunen. Risikoen for feil og 
mangler kan få store konsekvenser for enkeltpersoners helse og omsorgsbehov. 
Kommunalområdet tar en stor andel av kommunens budsjett og er lovpålagte oppgaver som 
må forvaltes effektivt og tilstrekkelig.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestenivået for beboere på sykehjem» som ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan, blir ikke gjennomført og bør vurderes med i ny plan. 
Dette er også ønskelig fra kommunedirektørs side. 
 
Brukerstyrt personlig assistent 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud som gjør at personer med 
funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. Det kan for eksempel være hjelp 
til praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. 
Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet og er hjemlet i helsetjenesteloven8. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse» ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan og blir ikke gjennomført, men på bakgrunn av nyere 
opplysninger ses risikoen lav på området. 
 
Det fremkommer i liten grad risiko på området i forhold til innhentet materiale i denne 
vurderingen, men det vil generelt være risiko for lovbrudd og konsekvensene kan være store 
for enkeltpersoner som har behov for bistand. I møte med kommunedirektør og ordfører 
anses ikke område like aktuelt lenger da ordningen i dag er godt regulert og rettighetsdrevet. 
 
Psykisk helse 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 pålegger kommunen å drive helsefremmende og 
forebyggende arbeid. Kommunens andel nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller 
rusmisbruk er noe høy. Det er et lavt antall årsverk av psykiatriske sykepleiere og ansatte 
med videreutdanning i rusarbeid.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området, særlig med tanke på fagkompetanse og kvalitet i 
arbeid knyttet til en økende brukergruppe. Området kan eventuelt ses tverrfaglig i forhold til 
samarbeid med NAV og barnevern som nevnt under kommunalområde Kultur, oppvekst og 
aktivitet. Kommunedirektør informerte om pågående prosjekt i forhold til barn og unge slik at 
en forvaltningsrevisjon på området eventuelt bør vurderes sent i planen. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko og vesentlighetsvurdering på Helse og velferd: RF: 2 / VF: 3 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området sykehjem og 
tjenestenivået for beboere.  
 

                                                
7 Helsetjenesteloven §4-1 
8 §3-8 
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Når det gjelder restanseprosjektet på BPA vurdere sekretariatet at risikoen er lav på 
bakgrunn av informasjon om at det har skjedd forbedringer på området siden forrige 
vurdering. 
 
Videre kan også psykisk helse vurderes tverrfaglig sammen med barnevern og eventuelt 
NAV. 
 

 

4.3 Kommunalområde plan, miljø og teknikk 

Området er delt inn i tre enheter: 

 Plan, bygg og geodata 

 Kommunalteknikk – vei, vann og avløp, prosjekt og utvikling og virksomhet utførelse 

knyttet til drift og vedlikehold 

 Miljø og landskap – koordinering/samordning og tverrfaglig fagjuridisk kompetanse, 

utbyggingsavtaler 

 Samfunnsutvikling  

 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 beskriver kommunen som et vekstområde med 
stor byggeaktivitet, noe som fører til økt press på all teknisk infrastruktur.  

Kommunen har som mål å sikre en forutsigbar og effektiv plan- og byggesaksbehandling, 
godt og nok drikkevann til innbyggere og næringsliv, gode avløps- og renovasjonsløsninger, 
god fremkommelighet for alle trafikantgrupper på kommunens veier og god medvirkning i 
planprosesser. 

Driftsbudsjett for 2021 er på i overkant 115 millioner kroner. Det er planlagt investeringer for i 
overkant 130 millioner kroner, blant annet til vann, avløp, gatelys, vei-, gang- og 
sykkelveisprosjekter og til bypark. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om høy aktivitet i byggenæringen som krever 
mye ressurser på kommunalområdet. Samferdselsutfordringer i kommunen krever langsiktig 
fokus på transportårer. Når det gjelder vann og avløp beskrives en relativt godt fungerende 
infrastruktur, men for å håndtere flere innbygger og klimautfordringer må arbeidet 
intensiveres og moderniseres. 

Enhet plan, byggesak og geodata beretter om arbeid med å effektivisere saksbehandling og 
å øke kvaliteten på vedtakene. Det er utarbeidet en ulovlighetsstrategi med systematisk 
arbeid for å redusere restanser på meldte ulovligheter. Inntektene på avdelingene er i stor 
grad basert på selvkostprinsippet og vil variere med aktiviteten i byggemarkedet. 

Enhet kommunalteknikk beretter om kontinuerlig arbeid for å sikre drikkevannskvaliteten. 
Samlede resultater viser god kvalitet. Lekkasje fra vannledningsnettet er beregnet til 29 % av 
andel mottatt vann fra Movar IKS. Den nasjonale målsetningen for lekkasje er satt til 25 % 
innen 2020 

Avløpsnettet berettes som tilfredsstillende med systematisk arbeid for å nå målsetting om 
100% separert avløpsnett innen 2030. Utbyggingen av jernbanen vil berøre både vei, vann 
og avløp og forutsetter nært samarbeid mellom kommunen og Bane NOR i arbeidet med 
omlegginger på offentlig infrastruktur. 
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Oppdragene som gjelder bygg og vedlikehold er stort sett rettet mot MKEiendom og Moss 
kommune.  

Enhet miljø og landskap beretter om stort fokus på gjennomføring av ROS-analyser9 for 
kommunalområdet, utvikling og oppfølging av tjenestekvalitet, HMS-rutiner, utarbeidelse av 
prosedyrer og oppfølging av avvik. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd10, 
viser et mindreforbruk på rundt 14,5millioner på kommunalområdet plan, miljø og teknikk.  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som generelt gjelder for alle kommuner. Et 
innspill handler om selvkostområdet håndteres etter ny forskrift og veileder.  

Kostra-analyser for byggesak og miljø viser at det er en høy andel av innvilgede 
byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan. En høy andel av 
reguleringsplaner ble møtt med innsigelser. Det er noe høy saksbehandlingstid for både 
byggesaker med 12 ukers frist (56 mot 48 dager) og byggesaker med 3 ukers frist (22 mot 19 
dager). 

For samferdsel er utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater lavt. Generelt er netto 
driftsutgifter til kommunale veier og gater lavt. 

Når det gjelder klima og energi, vann og avløp fremkommer det ingen risiko i kostra-
analysene.  

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at kommunen har en 
hensiktsmessig byggesaksbehandling, noe som også støttes av resten av de folkevalgte. 
Videre opplever kontrollutvalget og de folkevalgte i liten grad at kommunen har gode planer 
for nærings/ konjunkturutvikling som antas å ha betydning for kommunen, samt gode planer 
for kommuneutvikling. 
 
På spørsmål om vurdering av risikoområder kom det innspill knyttet til forvaltning av LNF-
områder og verneområder, til eiendomstaksering og i forhold til veitiltak som er ferdig 
behandlet, men ikke iverksatt (blant annet sykkelveier) 

Kontrollutvalget kom med innspill i sin workshop i juni i forhold til beregning av selvkost for 
vann og avløp spesielt og beregning av selvkost generelt, og momskompensasjoner for 
utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler. 

Aktuelle lovendringer: 

 Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom 
veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

 Det er gjort endringer i plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.07.2021, som skal 
forenkle byggesaksbehandlingen og forhindre uklarhet om hvilke planer som er 
gjeldende. Det er også gjort endringer som forenkler dispensasjonsbestemmelsen, og 

                                                
9 ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 

hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere 

risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle 

oppstå. (helsebiblioteket.no) 
10 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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som vil kunne bidra til mer forutsigbar praktisering. Loven omfatter også to endringer 
av rettsteknisk art i matrikkellova. 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Forvaltning, drift og vedlikehold 2014 (Rygge) 

 Byggesaksbehandling 2021 

Statlige tilsyn: 

 Kommunalt vannledningsnett – høydebasseng 2020 

 Avløpsnettet 2020 - Det ble gitt 5 avvik og 1 anmerkning som kommunen jobber med 
å lukke etter godkjent handlingsplan. 

 Asbest 2021 (rapport ikke lagt ut) 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, var det 
enighet om at selvkostområdet kunne være aktuelt i forhold til forvaltningsrevisjon, særlig 
med tanke på at kommunen er ny. 

Sekretariatets vurderinger: 

I plan og bygningslovens fjerde del omhandles byggesak og krav til blant annet søknad, 
godkjenning, ansvar og kontroll- og kvalitetssikring av prosjekter. I innhentet materiale 
forekommer det risiko og vesentlighet på området. Plan og bygningsloven er også endret. På 
bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesak, som nå skal følges opp, ser 
ikke sekretariatet behov for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i ny plan. 
 
Selvkost kan ses som et risikoområde på generelt grunnlag med utgangspunkt i ny forskrift 
og veileder. Kontrollutvalget kom med innspill i forhold til beregning av selvkost for vann og 
avløp spesielt og beregning av selvkost generelt. Vesentligheten vurderes som høy på 
bakgrunn av innspill både fra kontrollutvalg, regnskapsrevisjon, kommunedirektør og 
ordfører. Området er videre vesentlig for innbyggernes tillit til kommunen.  
 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på plan, miljø og teknikk: RF: 2 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området for selvkost. Dette på 

bakgrunn av nytt lovverk og veileder på området, samt at kommunen nylig er sammenslått. 

Videre vurderes området vesentlig på bakgrunn av flere innspill på området. 

 

4.4 Kommunedirektør med staber 

Staber er delt inn i: 

 Stab organisasjon som omfatter: 

 Anskaffelser 

 HR – internkontroll og kvalitet, lederstøtte, kompetanse og muligheter, lønn- og 

personaladministrasjon 

 IT – fellesfunksjoner, nettverk, klienter, support og serverdrift 

 Kommuneadvokat 
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 Renhold 

 Kommunikasjon – team politisk, administrativ støtte, dokumentasjons- og 

informasjonsforvaltning, innbyggertorg 

 Økonomi 

 

 Stab innovasjon som omfatter: 

 kompetansesenter og innovasjons- og organisasjonsutvikling 

I kommunens budsjett og økonomiplan 2021-2024 skrives det at stab/støtte og drift av 
fellesfunksjoner skal reduseres med over 10% av bemanningen i planperioden. Stab- og 
støttetjenestene er bidragsytere i omstillings- og effektiviseringsprosesser. Blant annet i 
prosjektledelse, tjenestedesign, digitalisering og innovasjonsarbeid.  

Stabene har som mål å utvikle en åpen, tilgjengelig og transparent kommune og utvikle 
helhetlige tjenester med standarder, systemer og prosesser på tvers av kommunalområdene. 
Kommunen skal forbedre arbeidsprosesser gjennom digitaliseringsarbeid og samarbeid med 
Digi Viken Øst. Videre satser kommunen på profesjonell lederstøtte i form av 
«internkonsulenter» (veiledning, opplæring og utvikling) og rådgivere for hele 
kommuneorganisasjonen. I tillegg vil satsningsområdene følge planer for 
arbeidsgiverstrategi, anskaffelsesstrategi, kommunikasjonsstrategi, IT-strategi og 
strategiplan for innovasjon og digital transformasjon. 

Driftsbudsjett for 2021 ligger på nærmere 260 millioner kroner. Det er planlagt å spare inn 
rundt 13 millioner kroner på bemanning og effektiviseringsprosesser. Videre er det planlagt 
investeringer for rundt 5,5 millioner kroner, blant annet til renholdsmaskiner, utskiftning 
tråløst, robot dokumentforvaltning og verktøy for internkontroll og behandling av 
personvernutstyr. 

Kommunenes plansystem er i dag bygget opp med bakgrunn i plan- og bygningslovens 
system med kobling til økonomiplanleggingen etter kommuneloven med handlingsplan og 
årsbudsjett. Ny planstrategi blir lagt fram for politisk behandling i 2020. 

Internkontroll: «Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året fra 2021, og det blir gjennomført første 
gang i årsberetningen 2021.» 

Kommunedelplan: «Kommunedelplan for klima og for levekår og livskvalitet i et 

livsløpsperspektiv, er to overordnede sektorovergripende planer som er til sluttbehandling og 

som vil legge føringer for annet planarbeid i perioden.» 

Økonomiske rammebetingelser: «Moss kommune har i 2020 og utover i 

økonomiplanperioden økonomiske utfordringer som gjør at det er viktig å ha fokus på 

omstillings- og effektiviseringsarbeid. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det 

fortsatt avvik i forhold til vedtatte handlingsregler. Arbeidet med å identifisere nye 

effektiviseringstiltak må derfor videreføres i 2021.» 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 viser et sykefravær på totalt 10,2%, der helse og 
mestring ligger høyest med 12,7% fravær. Kommunen har et samarbeid med NAV for å 
redusere sykefravær, samt opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging. 

Når det gjelder HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) beretter kommunen om 1027 meldte 
avvik, der helse og mestring scorer høyest med 730 meldte avvik.  
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Når det gjelder internkontroll beretter årsrapporten hva en internkontroll skal inneholde, men 
sier ikke noe konkret om hvor kommunens overordnede arbeid står i dag. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd11, 
viser et mindreforbruk på rundt 5 millioner kroner.  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder generelt for alle kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser? 
Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør 

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at de som folkevalgt får 
nødvendig informasjon i forhold til budsjettoppfølging. Både kontrollutvalget og de øvrige 
folkevalgte opplever i liten grad å være kjent med kommunens internkontrollsystemer. Videre 
opplever kontrollutvalget i liten grad å ha fått informasjon om kommunens overholdelse av 
personopplysningsloven. Det gis lav til middels skår på om kommunen er hensiktsmessig 
organisert og i middels grad at kommunen har rutiner som sikrer god økonomistyring. 

Kontrollutvalget og øvrige folkevalgte kom med innspill til risikoområder i 
spørreundersøkelsen som omhandlet kommunens ombudsrolle og sikre god informasjon og 
involvering i forhold til større saker som engasjerer borgerne. Det ble påpekt viktigheten med 
en mer aktiv og åpen kommunikasjon med kommunens innbyggere på alle områder. Videre 
kom det innspill om større fokus på overordnede mål og kontroll med kommunale foretak og 
interkommunale foretak. 

Kontrollutvalget kom ikke med innspill på området i sin workshop i juni. 

Aktuelle lovendringer: 

 Fra 01.01.2021 er det kapittel 25 i Kommuneloven som regulerer krav om 
internkontroll med kommuneplikter. Kapittelet omhandler kommunens internkontroll 
og omfatter en beskrivelse av virksomhetens oppgaver, mål og organisering. 
Internkontrollen skal inneholde nødvendige rutiner og prosedyrer og avdekke og følge 
opp avvik og risiko for avvik. Videre skal den dokumenteres og evalueres, noe som 
innebærer et kontinuerlig arbeid. 

 Endringer i Arbeidsmiljøloven med virkning fra 01.01.2021. Endringene tydeliggjør 
begreper i varslingsregelverket. Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i 
arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og varslingsbestemmelsenes virkeområde 
utvides til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere. Arbeidsgiver pålegges 
plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for det første sørge for at 
varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse at den som har varslet 
har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for 
økonomisk tap etter gjengjeldelse. 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Etterlevelse av rammeavtaler 2016 (Moss) 

 Sykefravær 2016 (Moss) 

 Røde flagg 2016 (Rygge) 

 Røde flagg 2017 (Moss) 

                                                
11 Tidligere regnskapsskjema 1B 

53



 

19 
 

 Refusjoner 2017 (Rygge) 

 Varsling 2017 (Moss) 

 Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav 2018 (Rygge) 

 Risikoområder i kommunesammenslåing del 1 - Dokumentforvaltning og arkiv 2020 

 Risikoområder i kommunesammenslåing del 2 – Anskaffelser 2020 

 Personvern og informasjonssikkerhet (leveres november 2021) 

 Antikorrupsjon (leveres 2022) 

 Refusjoner og tilskudd (restanse) 

Statlig tilsyn av «Offentlige oppdragsgivere - Tilsyn med lønns- og arbeidsavtaler i offentlige 
kontrakter» ble gjennomført i 2020 (videotilsyn – ikke lagt ut rapport) 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, ses 
overordnet internkontroll som et aktuelt tema, gjerne tidlig i planen. 

Når det gjelder varslingsrutiner er kommunen i en prosess med å etablere og implementere 
et system med gode rutiner på varsling. Kommunen opplever per i dag at det kan være uklart 
for både ansatte og innbyggere forskjellen på hva som skal varsles (kritikkverdige forhold) og 
hva som skal meldes fra om (gatelys som ikke virker). 

I forhold til refusjoner og tilskudd var kommunedirektør opptatt av at tilskudd ikke skulle være 
førende for kommunens prioriteringer, men at man først skulle prioritere områder, for så å se 
hvilke tilskudd som var mulige.  

Sekretariatets vurderinger: 

Internkontroll reguleres i Kommuneloven kapittel 25 med et overordnet ansvar hos 
kommunedirektør. Internkontroll gjennomføres i alle kommunalområdene og inneholder 
viktige rutiner og regler som gjelder for ulike tjenester kommunen yter. For å sikre nødvendig 
dokumentasjon og evaluering, kreves et kontinuerlig arbeid som det er viktig at de ansatte og 
folkevalgte kjenner til.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området generelt. Det er vesentlig at det overordnede 
internkontrollsystemet er godt for å sikre god internkontroll av tjenesteområdene. Svikt i 
internkontrollen kan få konsekvenser for enkeltpersoner og svekke tilliten til kommunen. 
Kommunedirektør er positiv til en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i kommunen, gjerne 
tidlig i planen. Sekretariatet vurderer at overordnet internkontroll kan være hensiktsmessig å 
vurdere i ny plan.. 
 
Varslingsbestemmelser reguleres i Arbeidsmiljøloven og inneholder krav i forhold til 
arbeidstakere og arbeidsgivere når det gjelder varslingsrutiner og oppfølging.  
 
Sekretariatet vurderer en generell risiko på området i forhold til implementering og 
overholdelse av varlingsbestemmelser etter endringer i Arbeidsmiljøloven. Loven skal sikre 
arbeidstakere et trygt og meningsfylt arbeidsmiljø, et godt ytringsklima og et inkluderende 
arbeidsliv. Kommunedirektør og ordfører informerte om uklarheter i forhold til 
varslingsreglement, risikoen vurderes kjent for kommunen og det er igangsatt arbeid med 
nytt varslingssystem. Varslingsrutiner kan ses som et aktuelt tema da det er vesentlig for alle 
ansatte i kommunen å ha tillit til at de kan varsle dersom det oppstår forhold de ser som 
kritikkverdige.  
 

54



 

20 
 

Anskaffelser reguleres av Anskaffelsesloven. Loven skal sikre at allmennheten har tillit til at 

offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte12. 
 
Sekretariatet vurderer risiko på området generelt. Det er vesentlig for kommunens økonomi 
og tjenestetilbud at prosessen med anskaffelser skjer på en kostnadseffektiv måte og sikrer 
god kvalitet i tjenesten. 
 
På bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon i 2020 vurderer sekretariatet at 
anskaffelser eventuelt bør vurderes som et forvaltningsrevisjonsområde sent i ny plan. 
 
Refusjoner og tilskudd er et restanseprosjekt i nåværende plan og bør vurderes i ny plan. 
Området var vurdert med høy risiko og vesentlighet i forrige risiko- og 
vesentlighetsvurdering: «En forvaltningsrevisjon som undersøker kommunens refusjons- og 
tilskuddsordninger kan rettes mot utvalgte enkelt-tildelinger eller enkelt-enheter innad i 
kommunen, gjerne med fokus på spesielle risikoområder». Området var også 
restanseprosjekt i tidligere Moss kommune i perioden 2018-2019. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Foreløpig risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunedirektør med staber: RF: 3 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på området overordnet internkontroll. 

Dette på bakgrunn av nye bestemmelser i kommuneloven og at det er vesentlig for 

kommunens innbyggere og ansatte at kommunen sikrer at lover og forskrifter følges. 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på området varslingsrutiner. Dette på 

bakgrunn av nytt lovverk og arbeid med nye varslingsrutiner. Det er vesentlig for kommunens 

ansatte og for innbyggerne at de kan ha tillit til varslingssystemene.  

Sekretariatet vurdere middels risiko og vesentlighet på området for offentlige anskaffelser. 

Dette på bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon i 2020. 

Videre vurderer sekretariatet middels risiko og høy vesentlighet på området refusjoner og 

tilskudd. Dette på bakgrunn av at prosjektet har stått som restanse i to tidligere planer og 

kan ses som vesentlig for kommunens økonomi og tjenestetilbudet til kommunens 

innbyggere. 

 

4.5 Kommunale foretak 

Kommunen har to kommunale foretak: 

MKEiendom KF 

Moss Kommunale Eiendomsselskap er et kommunalt foretak med eier, drifts- og 

vedlikeholdsansvar for Moss kommunes bygg. MKEiendom KF forestår også 

byggherreoppdrag på vegne av Moss kommune. 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 viser et driftsbudsjett på rundt 230 millioner 

kroner. Det er planlagt investeringer for rundt 145 millioner kroner i 2021. For planperioden 

2021-2024 gir investeringer totalt en sum på rundt 365 millioner kroner.  

«Lån tilknyttet eiendommer i Rygge kommune er per oktober ikke fordelt mellom Moss 

kommune og MKEiendom KF. Det vil bli fremmet egen sak om dette i løpet av 2020. 

                                                
12 §1 
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Budsjettmidler tilknyttet renter og avdrag på lån i Rygge kommune vil derfor ikke bli tilført 

MKEiendom KF sitt budsjett før låneportefølje er fordelt.» 

«For nye investeringer legges det til grunn en forvaltnings, drifts- og vedlikeholdskostnad 

(FDV) på kr 250 per kvm. pluss kr 50 per kvm. til utvikling. I tillegg til regulering av husleie, 

energi og lignende så er det i 2021 lagt inn følgende tiltak:  

 Avdrag i henhold til kommunelovens bestemmer gir reduserte kostnader på kr 23 mill. 

per år i perioden 2021-2024 

 Reduserte renteutgifter, i henhold til styringsrente på 0 prosent, gir reduserte 

kostnader på kr 8 mill. per år i perioden 2021-2024. Se også kommentarer under 

økonomiske rammebetingelser og renter 

 Reduserte drifts- og vedlikeholdsmidler kr 10 mill. i 2021» 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om et høyere merforbruk til drift og 

vedlikehold enn hva som opprinnelig var budsjettert. Dette grunnet tilførsel av boligmasse fra 

tidligere Rygge kommune, med stort etterslep på vedlikehold. Det ble derfor gjort 

budsjettendringer, men innenfor egne rammer. 

Finansforvaltningen viser at de må ligge fokus på likviditetsprognoser med tanke på større 

utbyggingsprosjekter i kommunen. Lån til investeringer i MKEiendom KF ble kr 29 millioner 

kroner i 2020. 

Når det gjelder konsolidert regnskap berettes som følger: «Moss kommune og MKEiendom 

KF overfører penger til og fra hverandre, dvs. kjøper og selger til hverandre. I 2020 har Moss 

kommune overført kr 225 mill. kroner til MKEiendom KF, herav i all hovedsak knyttet til 

husleie og strøm, mens MKEiendom KF har overført kr 15 mill. til Moss kommune, i all 

hovedsak knyttet til kjøp av tjenester fra plan, miljø og teknikk. Totalt er det overført kr 240 

mill. mellom selskapene.» 

Årsrapporten beretter om overførte anleggsverdier på rundt 931,1 millioner kroner til 

MKEiendom KF. Dette gjelder tidligere Rygge kommunes bygninger og tomter. MKEiendom 

KF legger fram egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

I spørreundersøkelsen svarer kontrollutvalget at de i liten grad opplever at kommunen har 

utarbeidet gode vedlikeholdsplaner og om de får nødvendig informasjon i forhold til 

kommunale byggeprosjekt. 

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder alle kommuner generelt når det 

gjelder vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. 

I Kontrollutvalgets workshop ble området vedlikehold av kommunale bygg drøftet som et 

aktuelt område for forvaltningsrevisjon 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

På bakgrunn av sammenslåing mellom Moss og Rygge kommuner i 2020 kan det ligge risiko 
i det kommunale foretaket knyttet til tilførsel av boligmasse fra Rygge. Det kommunale 
foretaket innehar høy andel av kommunens gjeld og det anses vesentlig at foretaket forvalter 
sine ressurser på en måte som kommer befolkningen til gode.  
 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området. MKEiendom er inne 
med prosjekter i mange av kommunens tjenesteområder som har betydning både for 
enkeltpersoners tjenestetilbud og for kommunens mulighet til å yte tilfredsstillende tjenester. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering av MKEiendom KF: RF: 2 / VF: 3 
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Moss Havn KF 

«Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 9. Havnen 

er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv, som 

igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.» 

«Moss Havn leverte i 2020 et overskudd i driftsregnskapet på kr 2,4 mill. Dette er kr 0,4 mill. 

bedre enn budsjettert resultat. Samlet gjeld for foretaket var pr. 31.12.2020 på kr 59,6 mill.» 

«Moss Havn hadde i 2020 et mindreforbruk i investeringsregnskapet på kr 7,8 mill. 

Virksomheten budsjetterte i 2020 med en investeringsramme på kr 33,6 mill. Regnskapet pr. 

31.12.2020 viser at Moss Havn sine investeringer for 2020 beløper seg til kr 25,8 mill.» 

Moss Havn KF legger fram egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF i 2019  

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet vurderer lav risiko og middels vesentlighet på området. Det er to år siden det 

ble gjennomført forvaltningsrevisjon av det kommunale foretaket.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss Havn KF: RF: 1 / VF: 2 

 

5 Covid-19  

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 viser at kommunen økonomisk har kommet 14,1 mill. 
bedre enn hva de reelle merutgiftene-/inntektsreduksjonene har vært. Pandemien har 
imidlertid ført til økt sykefravær begrunnet med omdisponeringer av personell og økt press 
på tjenestene. 

«Kommunen har vært hardt rammet og det har vært flere smittede brukere og ansatte. På 
våren var det et omfattende smitteutbrudd ved Orkerød sykehjem hvor 5 beboere døde. På 
sensommeren og høsten ble en omsorgsbolig rammet og 3 beboere døde. Helsehuset har 
løpende hatt 1-4 koronapasienter innlagt og også der har det vært et dødsfall. Belastningen 
på brukere, beboere, pårørende og ansatte har vært stor gjennom året, men utbrudd har 
gang på gang blitt slått tilbake gjennom en felles innsats.» 

«Etter kun får dagers planlegging ble koronalegevakten etablert 9. mars 2021 på Solli skole 
som et interkommunalt samarbeid med Moss som vertskommune. Formålet med å etablere 
koronalegevakten var å unngå overbelastning og smitte inn på fastlegekontorene og den 
ordinære legevakten. Etter få dagers drift på dagtid ble åpningstiden utvidet til døgndrift på 
grunn av stor pågang som følge av økende bekymring og engstelse i samfunnet. Fra medio 
april 2020 ble koronalegevakten flyttet til Peer Gynt helsehus da det var behov for fysisk 
nærhet til den ordinære legevakten. I samme periode ble det etablert korona døgnplasser på 
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Peer Gynt helsehus hvor også kommunene fra det interkommunale samarbeidet kunne 
kjøpe plasser. Etableringen av korona døgnplasser kom bl.a. som en følge av 
spesialisthelsetjenestens oppfordring og deres beredskap knyttet til sykehusinnleggelser og 
raske utskrivelser. Peer Gynt helsehus forberedte og rigget til å kunne ivareta vel 30 
koronasyke pasienter. I praksis har det stort sett vært 1-5 pasienter inneliggende til enhver 
tid. 

Fra september 2020 ble testing og enkel koronaveiledning på telefon tatt ut av 
koronalegevakten. Det ble etablert en egen avdeling på Rygge sivile flyplass for å ivareta 
testing i stor skala for kun innbyggere i Moss kommune. Samtidig ble organisering og 
administrering av smittesporing lagt til samme avdeling. 

Alle koronatiltakene i enhet Helsehus er skalert opp og ned etter utviklingen av pandemien.» 

«Enhet sykehjem og omsorgsboliger ble tidlig hardt rammet av Korona utbrudd på Orkerød 
sykehjem. Enheten var ikke godt nok forberedt på utbruddet. De ble iverksatt massiv 
kompetanseheving og flytting av ressurser. Etterhvert kom kompetanse og rutiner på plass 
og ved nye utbrudd har virksomheten raskt fått situasjonen under kontroll.» 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon fortalte 
kommunedirektør om at det er satt av 350 000 kroner til egen evaluering av pandemien, noe 
som gjør forvaltningsrevisjon på området mindre vesentlig. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer utover dette som gjelder for 
Moss kommune i denne sammenheng. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 
 

6 Selskaper 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 

fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 

for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 

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.» Planen ble 

behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12.2019 i sak 19/64 og ligger som vedlegg til denne 

saken. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 

vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 

heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene.  

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7 Kommunedirektørens uttalelse 

Kommunedirektøren har gitt følgende uttalelse i epost datert 17.11.2021: 

 

«Kommunedirektør har ikke noe å bemerke til risiko- og vesentlighetsvurderingen.» 

 

Med vennlig hilsen 
  

 
  
  
Hans Reidar Ness 
Kommunedirektør 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 263182/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/52 

 

Avslutning av nåværende forvaltningsrevisjonsplan 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Sekretariatet legger frem saken med to alternative forslag til vedtak og innstilling, se 
vurderinger. 

 
Fredrikstad, 15.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 21/38, den 20.09.2021, «Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 
2021». 
KU-sak 19/65, den 03.12.2019, «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» 
Kommunestyresak 020/20, den 13.02.2020 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 i sitt møte den 03.12. 
2019. Videre vedtok kommunestyret planen i sitt møte den 13.02.2020. Følgende områder 
for prosjekt ble vedtatt: 
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 
 
Prosjekt nummer 7 og 8 ble vedtatt som et restanseprosjekt, det vil si at de kun skulle 
gjennomføres hvis det var timer til det i planperioden, eventuelt hvis det var behov for 
endringer i planen. Disse prosjektet er ikke gjennomført i planperioden. Prosjekt nummer 6 
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ble vedtatt skulle gjennomføres. Dette er imidlertid ikke gjennomført av ulike årsaker. Østre 
Viken kommunerevisjon IKS har gitt tilbakemeldinger på at dette ikke kan leveres innenfor 
rammene i 2021. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at et kommunestyrevedtak er bindende og førende inntil et eventuelt 
nytt vedtak foreligger. 
 
For å unngå at revisjonen har et stadig etterslep på bestilte prosjekter i henhold til planverk, 
bør kontrollutvalget be kommunestyret om å avslutte plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2021. 
 
Kontrollutvalget bør deretter ta stilling til om prosjekt 6, 7 og 8 skal innarbeides i nytt 
planverk for 2022-2024. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan gi følgende vedtak og innstilling til 
kommunestyret: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De tre gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Refusjoner og tilskudd», 

«Brukerstyrt personlig assistent (BPA)» og «Tjenestenivået for beboere på 
sykehjem» blir vurdert inn i nytt planverk for 2022-2024. 

 
Hvis kontrollutvalget vurderer at disse tre prosjektene ikke skal inn i nytt planverk, kan 
vedtak og innstilling være følgende: 
1.Kontrollutvalget tar saken til orientering og gir følgende innstilling til kommunestyret: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 avsluttes.  
2. De tre gjenstående prosjektene i planverket, henholdsvis: «Refusjoner og tilskudd», 

«Brukerstyrt personlig assistent (BPA)» og «Tjenestenivået for beboere på 
sykehjem» skal ikke gjennomføres. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 59 
Løpenr.: 263185/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/53 

 

Informasjon fra kommunedirektøren - Oppfølging av vedtak i 
kontrollutvalgssak 21/24 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kommunedirektørens skriftlige informasjon vedrørende utarbeidelsen av 
kostnadsanalysen av kommunens innkjøp, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å legge frem  kommunedirektørens referatsak når 
den er behandlet i kommunestyrets møte 10. mai 2022. 

 
Fredrikstad, 16.11.2021 
 
 

Vedlegg 
E-post fra kommunedirektøren, datert 16.11 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU –møte 14.06 2021, sak 21/24 Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Risikoområder i kommunesammenslåing – Anskaffelser» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten i møte 14.06 2021. Revisor orienterte om 
resultatet om oppfølgingsrapporten. En av to anbefalinger var fulgt opp og den andre var 
under arbeid.  
 
I kontrollutvalgets vedtak i punkt 2.2 ble følgende vedtatt:  
 

2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen 
   anser at kostnadsanalysen av kommunens innkjøp/anskaffelser, er ferdig utarbeidet 

Vurdering 
Kommunedirektør har i epost informert om følgende: 
 

«Moss kommune avventer regnskapsavslutningen for 2021 for å sluttføre innkjøpsanalysen 
basert på regnskapene for 2020 og 2021. Det utarbeides en referatsak om innkjøpsanalysen 
til formannskapet 3. mai 2022 og kommunestyret 10. mai 2022.» 
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Sekretariat vurderer at kommunedirektøren har påbegynt arbeidet kostnadsanalysen og 
administrasjonen ønsker å sluttføre dette arbeidet etter regnskapsavslutningen 2021. Det 
informeres også om at det vil utarbeides en referatsak om saken til formannskap og 
kommunestyret i løpet av 1. halvår 2022.  
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget kan ta kommunedirektørens informasjon i 
saken til orientering. Sekretariatet bør også sørge for at kommunestyrets behandling av 
innkjøpsanalysen i mai 2022, fremlegges kontrollutvalget som en melding. 
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Hei 
Se nedenfor 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 
Hans Reidar Ness 
Kommunedirektør 
 
+47 928 96 735 
hans.reidar.ness@moss.kommune.no 
 
Rådhuset, Kirkegata 15,  
Postboks 175, 1501 Moss 
 
Organisasjonsnr. 920817521 
 
Fra: Are Hammervold Solvang <Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 16. november 2021 12:13 
Til: Hans Reidar Ness <Hans.Reidar.Ness@moss.kommune.no> 
Emne: SV: Saker til kontrollutvalget 29.11 2021 
 
Hei. 
 
Kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget innen 19. november 2021: 
 
Forvaltningsrevisjon anskaffelser 
Moss kommune avventer regnskapsavslutningen for 2021 for å sluttføre innkjøpsanalysen basert på 
regnskapene for 2020 og 2021. Det utarbeides en referatsak om innkjøpsanalysen til formannskapet 
3. mai 2022 og kommunestyret 10. mai 2022. 
 
Forvaltningsrevisjon ansettelser 
Moss kommune har nå gått igjennom og forbedret verktøy og prosedyrer for ansettelsessaker 
generelt, og begynner nå arbeidet med språk spesielt. Moss kommune vil tilstrebe å ha etablert 
tilfredsstillende system og praksis for testing av språkkunnskaper i ansettelsesprosesser i løpet av 2 
tertial. 2022 – som da er klart for implementering fra høsten 2022. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Are Hammervold Solvang 
Direktør organisasjon 
 
+47 908 22 233 
Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/102 
Dokumentnr.: 60 
Løpenr.: 264670/2021 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/54 

 

Informasjon fra kommunedirektøren - Oppfølging av vedtak i 
kontrollutvalgssak 20/36 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kommunedirektørens skriftlige informasjon vedrørende oppfølging av vedtak i KU-sak 

20/36,  tas til orientering 
 
Fredrikstad, 16.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Epost fra kommunedirektøren, datert 16.11 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU –møte 21.09 2020, sak 20/36 Oppfølgingsrapport Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Kommunens ansettelsesprosesser" 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapporten i møte 21.09 2020. Revisor orienterte om 
resultatet om oppfølgingsrapporten. I kontrollutvalgets vedtak i punkt 2.2 ble følgende 
vedtatt:  
 

2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
    har fått et tilfredsstillende system og praksis for testing av språkkunnskaper i 
    ansettelsesprosesser. 

Vurdering 
Kommunedirektør har i epost informert om følgende: 
 

«Moss kommune har nå gått igjennom og forbedret verktøy og prosedyrer for 
ansettelsessaker generelt, og begynner nå arbeidet med språk spesielt. Moss kommune vil 
tilstrebe å ha etablert tilfredsstillende system og praksis for testing av språkkunnskaper i 
ansettelsesprosesser i løpet av 2 tertial. 2022 – som da er klart for implementering fra 
høsten 2022.» 
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Sekretariat vurderer at kommunedirektøren har fulgt opp kontrollutvalgets vedtak i punkt 2 
gjennom den informasjonens som gir i eposten. Sekretariatet anbefaler derfor at 
kontrollutvalget kan ta kommunedirektørens redegjørelse vedrørende oppfølging av vedtak i 
KU-sak 20/36 tas til orientering. 
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Hei 
Se nedenfor 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
 
Hans Reidar Ness 
Kommunedirektør 
 
+47 928 96 735 
hans.reidar.ness@moss.kommune.no 
 
Rådhuset, Kirkegata 15,  
Postboks 175, 1501 Moss 
 
Organisasjonsnr. 920817521 
 
Fra: Are Hammervold Solvang <Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 16. november 2021 12:13 
Til: Hans Reidar Ness <Hans.Reidar.Ness@moss.kommune.no> 
Emne: SV: Saker til kontrollutvalget 29.11 2021 
 
Hei. 
 
Kommunedirektørens tilbakemelding til kontrollutvalget innen 19. november 2021: 
 
Forvaltningsrevisjon anskaffelser 
Moss kommune avventer regnskapsavslutningen for 2021 for å sluttføre innkjøpsanalysen basert på 
regnskapene for 2020 og 2021. Det utarbeides en referatsak om innkjøpsanalysen til formannskapet 
3. mai 2022 og kommunestyret 10. mai 2022. 
 
Forvaltningsrevisjon ansettelser 
Moss kommune har nå gått igjennom og forbedret verktøy og prosedyrer for ansettelsessaker 
generelt, og begynner nå arbeidet med språk spesielt. Moss kommune vil tilstrebe å ha etablert 
tilfredsstillende system og praksis for testing av språkkunnskaper i ansettelsesprosesser i løpet av 2 
tertial. 2022 – som da er klart for implementering fra høsten 2022. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Are Hammervold Solvang 
Direktør organisasjon 
 
+47 908 22 233 
Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/106 
Dokumentnr.: 103 
Løpenr.: 219183/2021 
Klassering: 3002-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/55 

 

Møteplan 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 

virksomhet i 2022: 
   7. februar 
   2. mai (regnskapsmøte) 
 13. juni 
 19. september 
 28. november 

 

Møtestart kl. 18.00 
 
Fredrikstad, 28.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjettforslag for 2022 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for et år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett for 
2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på inntil seks møter. I forslaget til møteplan 2022 
planlegges det med å avholde fem møter. Hvis saksmengden tilsier behov for ytterligere 
møter vil dette meldes kontrollutvalget fortløpende.  

Vurdering 
Sekretariatet foreslår at mandag blir opprettholdt som fast møtedag i 2022. Klokkeslett for 
møtestart foreslås fra kl. 18.00.  
I forbindelse med avholdelse av ordinære kontrollutvalgsmøter kan utvalget vurdere om det 
skal legges opp til virksomhetsbesøk / informasjonsmøter.  
 
Sekretariatet forslag er at kontrollutvalgets møter avholdes på følgende datoer for 2022: 

 7. februar, 2. mai, 13. juni, 19. september og 28. november 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 82 
Løpenr.: 234462/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/56 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 19.10.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.09 2021 
2. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 21.09.2021, sak 097/21, 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring" 
3. Saksprotokoll kontrollutvalgets møte den 21.09.2021, sak 098/21, 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Risikoområder i 
kommunesammenslåing - Anskaffelser" 

4. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 21.09.2021, sak 099/21, Revisjonsbrev 
1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging 

5. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 21.09.2021, sak 100/21, Revisjonsrapport - 
avslutning av byggeregnskap Hoppern skole og idrettshall 

6. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 02.11.2021, sak 106/21, 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesak 

7. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 02.11.2021, sak 107/21, 
Oppfølgingsrapport - risikoområder i kommunesammenslåing delrapport 1 - 
dokumentforvaltning og arkiv 

8. Saksprotokoll kommunestyrets møte den 02.11.2021, sak 108/21, Prinsippavklaring- 
valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 

9. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Avslutning av tilsyn med lærernormen - Bytårnet 
skole, datert 21.05.2021 

10. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Avslutning av tilsyn med lærernormen - Nøkkeland 
skole, datert 21.05.2021 

11. Epost datert 28.09.2021: MKEiendom Inngående brev prosess Grindvold 
omsorgsboliger - forventer svar 

12. Vedlegg til epost datert 28.09.2021: Grindvold omsorgsbolig - anskaffelsesprosess - 
utvalgskriterier og merkelig poengtildeling - ber om møte (L)(599817) 

13. Vedlegg til epost datert 28.09.2021: Prekvalifisering_Rangering av 
tilbydere_110821_Mercell TendSign_Revidert 230821 
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14. Vedlegg til epost datert 28.09.2021: Tilbakemelding på e-post av 19. august 
2021(30398316.1) 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
NKRF – Norges Kommunerevisorforbund 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.09 2021 ligger vedlagt til orientering 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 16.09.2021 Oppfølgingsrapport 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring". Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 16.09.2021 Oppfølgingsrapport 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Risikoområder i kommunesammenslåing - Anskaffelser". Til 
orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den 16.09.2021 Revisjonsbrev 1/2021 - 
Kontrollutvalgets oppfølging. Til orientering. 
 
Vedlegg 5: Kommunestyret behandlet den 16.09.2021 Revisjonsrapport - avslutning av 
byggeregnskap Hoppern skole og idrettshall. Til orientering. 
 
Vedlegg 6: Kommunestyret behandlet den 02.11.2021 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Byggesak. Til orientering. 
 
Vedlegg 7: Kommunestyret behandlet den 02.11.2021 Oppfølgingsrapport - risikoområder i 
kommunesammenslåing delrapport 1 - dokumentforvaltning og arkiv. Til orientering. 
 
Vedlegg 8: Kommunestyret behandlet den 02.11.2021 Prinsippavklaring- valg av 
revisjonsordning for Moss Havn KF. Til orientering. 
 
Vedlegg 9 og 10: Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt tilsyn med lærernormen ved 
Bytårnet og Nøkkeland skoler. Til orientering. 
 
Vedlegg 11 til 14: Epost med vedlegg fra Ove Skår AS angående anbudsprosess Grindvold 
omsorgsbolig. Til orientering. 
 
NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres 02.02.-03.02.2022 på The Qube, Gardermoen. 
Påmelding innen 16.12.2021. Til orientering. 

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

Kontrollutvalget Moss 
 
 
 
Møtedato: 20.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:15 
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen 
Fra – til saksnr.: 21/34 – 21/45   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder X 
 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland X 
 

Gunn Salbuvik X 
 

Hilde Pettersen X 
 

Helge G. Watndal Meldt forfall Lena Skjeldstadaune 

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 7 av 7  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker, konst. seksjonsleder Casper Støren og 
forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen. 
 
Administrasjonen: Kommunedirektør Hans Reidar Næss, direktør organisasjon Are 
Hammervold Solvang, direktør for plan, miljø og teknikk Torunn Årset, leder av 
dokumentforvaltning Britt Unni Baggerød og enhetsleder plan, bygg og geodata Anja 
Fagereng Leind  

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

PS 21/34 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/35 Valg av representant til å signerte protokoll  

PS 21/36 Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak"  

PS 21/37 Oppfølgingsrapport - risikoområder i kommunesammenslåing 
delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv 
 

 

PS 21/38 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Moss 
kommune 
 

 

PS 21/39 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for 2020  

PS 21/40 Revisjonsbrev nr. 1/2021 - Kommunedirektørens tilsvar  

PS 21/41 Overordnet revisjonstrategi 2021  

PS 21/42 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022  

PS 21/43 Prinsippavklaring - valg av revisjonsordning for Moss Havn KF  

PS 21/44 Referater og meldinger  

PS 21/45 Eventuelt  

 

PS 21/34 Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Ingen merknader til innkallingen eller sakslisten 
 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 

PS 21/35 Valg av representant til å signerte protokoll 

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

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Ole Gjølberg ble enstemmig valgt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Ole Gjølberg 
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PS 21/36 Forvaltningsrevisjonsrapport "Byggesak" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de 10 anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

 utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og 
organisering, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens 
nåværende kompetanse og fremtidig behov for kompetanse og ressurser. 

 gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle 
risikoutsatte deler av avdelingens virke. 

 ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 

 forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 

 sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 

 arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på 
dokumentasjon, tidsfrister for mottakskontroll og overholdelse av 
saksbehandlingsfrister. 

 oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens 
organisering og mål, samt forankre strategien politisk. 

 utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 

 følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette 
innebærer å gjennomføre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt 
rapportere på status på arbeidet med ulovlighetsoppfølging en gang i året til 
politisk nivå. 

 gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke 
ressurser som er nødvendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for 
kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid. 

 
 
2: Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Revisor orienterte om rapportens funn og om hvilke konklusjoner og anbefalinger som er gitt. 

Utvalgets medlemmer stilte enkelte spørsmål om rapportens funn, og kommunens 

administrasjon ga svar på spørsmålene i møte. Kontrollutvalget ønsket å legge til følgende 

fire punkter i vedtaket som oversendes kommunestyret.  

 sørge for at hjemmesiden for byggesak blir brukervennlig 

 tydeliggjøre ansvarsfordelingen i avdelingen når det gjelder 

ulovlighetsoppfølging/tilsyn 

 sikre sømløshet mellom avdeling VVA og byggesak som medfører at 

byggesaksbehandlingen overholder frister 
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 sørge for at dokumentasjon på at det blir gjennomført forhåndskonferanser 

utarbeides. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med tillegg av de fire kulepunktene som kontrollutvalget 
fremmet under behandling. 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 

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

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de 10 anbefalinger som fremkommer av rapporten og 
kontrollutvalgets 4 tilleggspunkter. Herunder skal kommunen: 

 utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og 
organisering, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens 
nåværende kompetanse og fremtidig behov for kompetanse og ressurser. 

 gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle 
risikoutsatte deler av avdelingens virke. 

 ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 

 forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 

 sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 

 arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på 
dokumentasjon, tidsfrister for mottakskontroll og overholdelse av 
saksbehandlingsfrister. 

 oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens 
organisering og mål, samt forankre strategien politisk. 

 utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 

 følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette 
innebærer å gjennomføre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt 
rapportere på status på arbeidet med ulovlighetsoppfølging en gang i året til 
politisk nivå. 

 gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke 
ressurser som er nødvendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for 
kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid. 

 sørge for at hjemmesiden for byggesak blir brukervennlig 

 tydeliggjøre ansvarsfordelingen i avdelingen når det gjelder 

ulovlighetsoppfølging/tilsyn 

 sikre sømløshet mellom avdeling VVA og byggesak som medfører at 

byggesaksbehandlingen overholder frister 

 sørge for at dokumentasjon på at det blir gjennomført forhåndskonferanser 

utarbeides.. 

2: 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. 

 
  

74



 

PS 21/37 Oppfølgingsrapport - risikoområder i kommunesammenslåing 
delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder 
i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om 
det pågående arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i 
arkivverkets tilsyn. 
 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Revisor orienterte om oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Risikoområder 
i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv», samt 
kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og 
arkiv», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om 
det pågående arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i 
arkivverkets tilsyn. 
 

 

PS 21/38 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 1. halvår 2021 - Moss 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 

 
2.  Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 
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Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021 
Sekretariatet og revisjonen orienterte om statusrapporten og om ressursutfordringer i 2021. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 1. halvår 2021, tas til orientering 

 
2.  Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon, tas til orientering 

 

PS 21/39 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 
orientering 

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Revisor orienterte om regnskapsrevisjonen i 2020. Innstillingen enstemmig vedtatt.. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

PS 21/40 Revisjonsbrev nr. 1/2021 - Kommunedirektørens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til 

orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes. 
 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Kontrollutvalget vedtak 20.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2021 til 

orientering. 
 

2. Revisjonsbrev nr. 1/2021 lukkes. 
 

PS 21/41 Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Revisor orienterte om revisjonsstrategien for 2021. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/42 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 940 160.-, 
godkjennes 
 

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

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Uttalelse/innstilling/vedtak 20.09.2021: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 940 160.-, 

godkjennes 
 

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

 

PS 21/43 Prinsippavklaring - valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Saken legges frem uten forslag til innstilling fra sekretariatet 

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Kontrollutvalget ble enige om å fatte følgende forslag som oversendes kommunestyret for 
videre behandling: 
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om en prinsippavklaring på hvorvidt kommunen skal 
opprettholde konkurranseutsetting av revisjonstjenesten for Moss Havn KF, eller om 
kommunen skal benytte seg av tjenester fra det interkommunale revisjonsselskapet hvor 
kommunen er medeier. Dette gjelder både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ber kommunestyret om enten iverksette ny anbudsrunde eller inngå ny 
oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 

Kontrollutvalgets innstilling 20.09.2021: 
1. Kontrollutvalget ber kommunestyret om en prinsippavklaring på hvorvidt kommunen skal 

opprettholde konkurranseutsetting av revisjonstjenesten for Moss Havn KF, eller om 
kommunen skal benytte seg av tjenester fra det interkommunale revisjonsselskapet hvor 
kommunen er medeier. Dette gjelder både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om enten iverksette ny anbudsrunde eller inngå ny 
oppdragsavtale med Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
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PS 21/44 Referater og meldinger 

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

 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 20.09.2021: 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 

PS 21/45 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 20.09.2021: 
 
Ingen saker 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
Lunderveien 491 
1593 SVINNDAL 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/7529 - 3 / LRWA 23.09.2021 

 
 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tilpasset opplæring" 
 
I kommunestyrets møte 21.09.2021, sak 097/21, ble det fattet følgende vedtak: 
 
Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Tilpasset opplæring», til etterretning 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
Lunderveien 491 
1593 SVINNDAL 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/7526 - 3 / LRWA 23.09.2021 

 
 

Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Risikoområder i 
kommunesammenslåing - Anskaffelser" 
 
I kommunestyrets møte 21.09.2021, sak 098/21 ble det fattet følgende vedtak: 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/7530 - 3 / LRWA 23.09.2021 

 
 

Revisjonsbrev 1/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging 
 
I kommunestyrets møte 21.09.2021, sak 099/21, ble det fattet følgende 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 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
Lunderveien 491 
1593 SVINNDAL 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/7522 - 3 / LRWA 23.09.2021 

 
 

Revisjonsrapport - avslutning av byggeregnskap Hoppern skole og idrettshall 
 
I kommunestyrets møte 21.09.2021, sak 100/21 ble det fattet følgende 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. 
 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/5683 - 5 / LRWA 08.11.2021 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Byggesak 
 
Kommunestyret har i møte 02.11.2021, sak - 106/21, fattet følgende vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» til etterretning, og ber 
administrasjonen følge opp de 10 anbefalinger som fremkommer av rapporten og 
kontrollutvalgets 4 tilleggspunkter. Herunder skal kommunen: 
 

· utarbeide virksomhetsplan som beskriver avdelingens hovedoppgaver, mål og 
organisering, samt kompetanseplan med informasjon om avdelingens nåværende 
kompetanse og fremtidig behov for kompetanse og ressurser. 

· gjennomføre systematiske risikovurderinger omhandlende eventuelle risikoutsatte 
deler av avdelingens virke. 

· ferdigstille og godkjenne aktuelle rutiner og prosedyrer. 
· forbedre og videreutvikle avdelingens avvikskultur. 
· sette evalueringen av avdelingens internkontroll i system. 
· arbeide med å forbedre saksbehandlingspraksis med hovedfokus på 

dokumentasjon, tidsfrister for mottakskontroll og overholdelse av 
saksbehandlingsfrister. 

· oppdatere strategiplan for tilsyn slik at den harmoniserer med kommunens 
organisering og mål, samt forankre strategien politisk. 

· utarbeide årsrapporter for utført tilsynsvirksomhet. 
· følge opp de prioriterte områdene i plan for ulovlighetsoppfølging 2020. Dette 

innebærer å gjennomføre ulovlighetsoppfølging av prioriterte områder, samt 
rapportere på status på arbeidet med ulovlighetsoppfølging en gang i året til 
politisk nivå. 

· gjennomføre en ressursanalyse som legges til grunn for vurderinger av hvilke 
ressurser som er nødvendig for å oppfylle målene som er lagt i planene for 
kommunens tilsyns- og ulovlighetsarbeid. 

· sørge for at hjemmesiden for byggesak blir brukervennlig 
· tydeliggjøre ansvarsfordelingen i avdelingen når det gjelder 

ulovlighetsoppfølging/tilsyn 
· sikre sømløshet mellom avdeling VVA og byggesak som medfører at 

byggesaksbehandlingen overholder frister 
· sørge for at dokumentasjon på at det blir gjennomført forhåndskonferanser 

utarbeides. 
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· Administrasjonen skal også inkludere en brukerundersøkelse hvor lokale 
næringsdrivende og innbyggere inviteres til å komme med sine innspill. Resultatet 
for brukerundersøkelsen skal følge oppfølgingsrapporten som sendes til 
kommunestyret. 
 
 

2. 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. 
 
 
 
Kommunestyret ber om en kort redegjørelse i neste kommunestyremøte på følgende: 
- hvordan er det tenkt at disse avvikene skal lukkes 
- fremdriftsplan for gjennomføringen 
 

 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 20/2552 - 18 / LRWA 08.11.2021 

 
 

Oppfølgingsrapport - risikoområder i kommunesammenslåing delrapport 1 - 
dokumentforvaltning og arkiv 
 
Kommunestyret har i møte 02.11.2021, sak - 107/21, fattet følgende vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Risikoområder i kommunesammenslåing – Delrapport 1 - Dokumentforvaltning og arkiv», 
til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget ny skriftlig informasjon våren 2022 om det 
pågående arbeidet, og ferdigstilling av anbefalinger og avvik som ble gitt i arkivverkets 
tilsyn. 
 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 
 
+47 69 24 80 00  
Org.nr.: 920817521 

 

 
 
 
Caroline Klæboe Roos 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/7973 - 3 / LRWA 08.11.2021 

 
 

Prinsippavklaring- valg av revisjonsordning for Moss Havn KF 
 
Kommunestyret har i møtet 02.11.2021, sak - 108/21, fattet følgende vedtak: 
 

Kommunestyret tar innstillingen fra kontrollutvalget til orientering. Kommunestyret ber 
om en sak hvorvidt kommunen skal opprettholde konkurranseutsetting, eller om 
kommunen skal benytte seg av tjenester fra det interkommunale revisjonsselskapet hvor 
Moss kommune er medeier. Uttalelser fra Moss havn og Moss kommunen skal legges 
ved.  

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Line Rustad Wallenborg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Moss kommune 
Postboks 175 
1501 MOSS 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Bytårnet skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Bytårnet skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
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Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
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E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  21.05.2021  2021/8669 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Rune Johansen Follestad,  
  
 
 
 
 
 
 

 

Moss kommune 
Postboks 175 
1501 MOSS 
 
 

  

 

Avslutning av tilsyn med lærernormen - Nøkkeland skole 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til varsel om tilsyn med lærernormen, sendt per e-post den 15. 
mars 2021. Hjemmelen for vår tilsynsvirksomhet er opplæringsloven § 14-1 første ledd og 
kommuneloven kapittel 30. Temaet for dette tilsynet var å kontrollere om kommunen følger kravet 
om forholdstall mellom lærer og elev i forskrift til opplæringsloven § 14A-1, også omtalt som 
lærernormen.  
 
Denne rapporten gjelder tilsynet ved Nøkkeland skole. 
 
Metoden i dette tilsynet er, som vi har beskrevet i varselet, enklere enn det dere kjenner til fra 
tidligere tilsyn. Det innebærer at dette brevet erstatter det som i mer omfattende tilsyn ville vært 
endelig tilsynsrapport. 
 
Rettslig grunnlag 
I opplæringsloven § 8-3 er det bestemt at departementet kan fastsette nærmere forskrifter om 
forholdstall mellom tallet på lærere og tallet på elever per skole eller per kommune. Dette er gjort på 
skolenivå i forskrift til opplæringsloven § 14A-1. Der er det bestemt at forholdet mellom tallet på 
lærere og elever i ordinær undervisning maksimalt skal være 15 elever per lærer på 1. - 4. årstrinn, 
20 elever per lærer på 5. - 7. årstrinn og 20 elever per lærer på 8. - 10. årstrinn. 
 
Bakgrunnen for tilsynet 
Bakgrunnen for åpning av tilsynet var at innsamlet data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 
per 1. oktober 2020 viste at lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. Forholdstallet som førte til 
mistanke om brudd på regelverket, er vist i varselbrevet av 15. mars 2021. 
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Vi ba om en tilbakemelding innen 9. april 2021 om de registrerte opplysningene skyldes 
feilregistreringer i GSI-systemet, eller om det er riktig at skolen per 1. oktober 2020 ikke oppfylte 
lærernormen. Dersom det stemte at skolen ikke oppfylte lærernormen, ba vi om at dere ga 
opplysninger om hvorvidt det er gjort noe for å utbedre forholdet, eller om situasjonen fortsatt er 
den samme ved skolen.  
 
Kommunens tilbakemelding 
I tilbakemeldingen har dere oppgitt at skolen har tilføyd ressurser i ettertid, hvilket gjør at skolen nå 
oppfyller lærernormen. 
 
Avslutning av tilsynet 
Vi legger til grunn opplysningene kommunen har gitt om tilføyde eller omfordelte ressurser på 
skolen etter 1. oktober 2020, og vurderer dermed at mistanken om lovbrudd ved skolen etter 
forskrift til opplæringsloven § 14A-1 ikke lenger foreligger. Vi avslutter dermed tilsynet. 
Statsforvalteren vil likevel følge opp skolens registreringer i Grunnskolens informasjonssystem per 1. 
oktober 2021. 
 
Informasjon om tilsynet er offentlig 
Vi gjør også oppmerksom på at informasjon om tilsynet er offentlig og publiseres på vår 
hjemmeside, jf. offentlighetsloven § 3. Vi ber dere også vurdere å gi informasjon til elever og foreldre 
om tilsynet, og hva dere har gjort for å oppfylle lærernormen etter 1. oktober 2020, slik at kravet nå 
er oppfylt. 
 
Mulighet til å uttale dere 
Ettersom vi ikke har konkludert med lovbrudd i dette tilsynet, har vi ikke fattet vedtak med pålegg 
om retting, og dere har følgelig heller ikke klagerett. Dere kan likevel uttale dere om innholdet i dette 
brevet som gjelder vår beskrivelse av fakta, forståelse av loven, vurdering og konklusjon. Dersom 
dere mener brevet inneholder feil, bør dere begrunne hvorfor. Dersom dere gir oss en 
tilbakemelding, vil vi kunne vurdere om det er grunnlag for å endre innholdet i brevet. Dere er også 
velkomne til å ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon og 
veiledning:   
 

 Rune Follestad, fmburjf@statsforvalteren.no, tlf. 32266954 
 Kjartan Stokke, fmbukns@statsforvalteren.no, tlf. 32266948 
 Ingrid Haraldsen, fmoaidh@statsforvalteren.no, tlf. 22003840 
 Iris Margareta Binder, fmoaimb@statsforvalteren.no, tlf. 22003828 

 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Hovde Parr 
avdelingsdirektør 

  
 
Kjersti Utnes Borgaas 
seksjonssjef 

Barnehage- og utdanningsavdelingen 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Aannerød Anita Dahl[rona@fredrikstad.kommune.no]
Sendt: 28.09.2021 10:45:01
Til: Postmottak for Østfold kontrollutvalgssekretariat[postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no]
Tittel: VS: MKEiendom: Inngående brev prosess Grindvold omsorgsboliger - forventer svar 

 
 
Fra: Pettersen Tage <tage.pettersen@stortinget.no> 
Sendt: tirsdag 28. september 2021 10:43
Til: Fredrik Martinsen <Fredrik.Martinsen@ove-skaar.no>
Kopi: Aannerød Anita Dahl <rona@fredrikstad.kommune.no>
Emne: Re: MKEiendom: Inngående brev prosess Grindvold omsorgsboliger - forventer svar
 
Hei igjen.
 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klagesaker. Kontrollutvalget 
kan heller ikke overprøve enkeltsaker som har vært til administrativ behandling. 
 
 
Men jeg legger frem korrespondansen for kontrollutvalget som en referatsak slik at de blir kjent 
med saken.
 
 
Mvh Tage Pettersen 
Mobil 90 47 07 53

28. sep. 2021 kl. 07:29 skrev Fredrik Martinsen <Fredrik.Martinsen@ove-skaar.no>:

 
Hei,
 
Viser til tidligere korrespondanse i saken. Til din orientering så vil tydeligvis ikke ordfører 
møte oss, se nedenfor. Vi som bedrift må vurdere videre hvorvidt vi forsøker andre kanaler.
 
Det er ingen tvil om at på økonomikriteriet har byggherren benyttet en ren lineær 
beregningsmodell hvor poeng tildeles helt linært utfra omsetning. Vi har pt ikke gjort 
utsjekk med jurist hvorvidt dette er innenfor anskaffelsesregelverket, men det er ingen tvil 
om at med den modellen så fjerner byggherren seg fra lokale, kortreiste entreprenører.
 
 
 
Med vennlig hilsen
 

Fredrik Martinsen
daglig leder
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+47 91 38 15 16
fredrik.martinsen@ove-skaar.no
 

 

Ove Skår AS
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg
+47 69 11 31 00 | ove-skaar.no | Facebook
 

 

 

Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.
Denne e-post er kun beregnet for den person/de personer den er rettet til og kan inneholde fortrolig informasjon.
Ved evt. feilsending, vennligst slett e-post og kontakt avsender.
 
 
 

Fra: Bengt Olimb <Bengt.Olimb@mkeiendom.no> 
Sendt: 27. september 2021 14:52
Til: Fredrik Martinsen <Fredrik.Martinsen@ove-skaar.no>
Kopi: Hans Reidar Ness <Hans.Reidar.Ness@moss.kommune.no>; Hanne Tollerud 
<Hanne.Tollerud@moss.kommune.no>; hans.jorn.ronningen@gmail.com; Bjørn Erik Haugmo 
<bjorn.erik.haugmo@mkeiendom.no>
Emne: MKEiendom: Inngående brev prosess Grindvold omsorgsboliger - forventer svar
 
Hei.
 
Det vises til e-post sendt Moss kommune 26.08.2021 "Grindvold omsorgsbolig - 
anskaffelsesprosess, utvalgskriterier og merkelig poengtildeling" ved ordfører Hanne Tollerud, 
samt deres purring den 17.09.2021.
For ordens skyld vedlegges deres e-post med tilsvarende påstander som deres e-post 
19.08.2021, samt vårt svar datert 24.08.2021.
 
Henvendelser vedrørende anskaffelser som gjennomføres av de kommunale foretakene, og er 
av administrativ art, besvares av de kommunale foretakene. 
Administrasjonen i Moss kommune har med bakgrunn i det videresendt deres e-post til oss i 
MKEiendom.
 
Vi beklager at deres siste henvendelsen ikke er besvart tidligere, men vi er av den oppfatning at 
vi med vår tidligere korrespondanse har besvart dette.
MKEiendom viser derfor til tidligere korrespondanse mellom Ove Skår AS og MKEiendom/Kluge 
Advokatfirma AS vedrørende saken, og henviser til at Ove Skår AS må følge klageadgangen i 
medhold av anskaffelsesforskriften.
 
 
Med vennlig hilsen
Bengt Olimb
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Bengt Olimb
Daglig leder
 

Mobil: +47 400 33 284
bengt.olimb@mkeiendom.no 
 

Moss Kommunale Eiendomsselskap KF.  Sentralbord +47 48 18 77 77
Besøksadresse: Værftsgata 7, 1511 MOSS. Postadresse: Postboks 175, 1501 MOSS
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Fra: Fredrik Martinsen <Fredrik.Martinsen@ove-skaar.no> 
Sendt: fredag 17. september 2021 08:41 
Til: Mottak Post 
Emne: Grindvold omsorgsbolig - anskaffelsesprosess, utvalgskriterier og merkelig 

poengtildeling 
Vedlegg: Konkurransegrunnlag-3.pdf; Grindvold, grafisk modell for poeng ift 

omsetning.pdf; Prekvalifisering_Rangering av tilbydere_110821_Mercell 
TendSign_Revidert 230821.pdf 

 
Hei, 
  
Det er nå over 3 uker siden vår henvendelse nedenfor til ordfører. Vi kan ikke se å ha fått 
tilbakemelding fra Tollerud, og videresender derfor vår henvendelse til post@moss.kommune.no for 
registrering og behandling. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  

Fredrik Martinsen 
daglig leder 
  
+47 91 38 15 16 
fredrik.martinsen@ove-skaar.no 

  

 

  
Ove Skår AS 
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg 
+47 69 11 31 00 | ove-skaar.no | Facebook 
  
  
  
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. 
Denne e-post er kun beregnet for den person/de personer den er rettet ti l og kan inneholde fortrolig informasjon. 

Ved evt. feilsending, vennligst slett e-post og kontakt avsender. 
  
  

Fra: Fredrik Martinsen  
Sendt: 26. august 2021 16:25 
Til: 'Hanne.Tollerud@moss.kommune.no' <Hanne.Tollerud@moss.kommune.no> 
Kopi: 'tage.pettersen@stortinget.no' <tage.pettersen@stortinget.no>; 
'tomas.c.archer@moss.kommune.no' <tomas.c.archer@moss.kommune.no> 
Emne: Grindvold omsorgsbolig - anskaffelsesprosess, utvalgskriterier og merkelig poengtildeling 
  
Hei, 
  
Innledning 
Vi ber om et konstruktivt- og forklarende møte med ordfører, gjerne også leder av kontrollutvalget 
(Tage Pettersen) samt leder av teknisk utvalg (Tomas Colin Archer). 
  
Dette for å orientere om konsekvensene ved byggherrens (MK Eiendom) sin svært merkelige metode 
for poengtildeling på sine utvelgelseskriterier for å finne sine fem kvalifiserte leverandører til å gi 
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tilbud på Grindvold omsorgsbolig. På økonomikriteriet har byggherren benyttet en ren lineær 
beregningsmodell. Se vedlagte grafiske modell. En metode som muligens er innenfor 
anskaffelsesregelverket, men som i praksis medfører at lokale, solide, erfarne- og mellomstore 
entreprenørbedrifter blir avskåret fra å inngi tilbud - når flere svært store entreprenører med flere 
titalls milliarder i omsetning melder seg på i konkurransen om prekvalifisering. Ønsker Moss 
kommune en slik utvikling, hvor kun de aller aller største slipper til i konkurransene…?  
  
Bakgrunn 
Totalentreprisekonkurransen på Grindvold omsorgsbolig ble publisert/offentliggjort på Doffin 
26.06.2021: https://www.doffin.no/Notice/Details/2021-329222 
Byggherre for anskaffelsen er Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (MKEiendom), et selskap heleid 
av Moss kommune. Byggeadresse, Bukkespranget 21. 
I korte trekk består byggeprosjektet av et nytt adekvat fire etasjes bygg med 48 omsorgsboliger, 
kontorer for ansatte, dagaktivitetssenter, produksjonskjøkken og parkering. Sum ca 7500m2 BRA.  
Vi har grovestimert verdien på totalentreprisen (selve byggeriet) til +/- 200 MNOK eks mva. Om man 
eksempelvis ser for seg byggetid på 1,5 år - vil det årlig være et byggevolum på ca 200/1,5 = 133 
MNOK. Etter vår vurdering vil dette volumet kunne passe ypperlig for bedrifter med årsomsetning fra 
ca 267 MNOK og oppover (133MNOK x 2), såfremt man har generell god byggerfaring å vise til. 
  
I konkurransegrunnlagets pkt 1.2.2 kan vi bl.a. lese: 

 
  
Åtte entreprenører leverte forespørsel om deltakelse til konkurransen, og vi ble ikke blant de fem 
inviterte leverandører. Det syntes vi er svært trist og uheldig. Objektivt sett mener vi inneha solid 
erfaring og rikelig kompetanse til å gjennomføre et slikt prosjekt. I tillegg har bedriften svært god 
økonomi og egenkapital - selv om vi ikke omsetter for over 54 milliarder kroner (som tilbyder nr 3).  
  
Til orientering - utvelgelseskriteriene jf. konkurransegrunnlagets pkt 1.4.6: 
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Med vennlig hilsen 
  

Fredrik Martinsen 
daglig leder 
  
+47 91 38 15 16 
fredrik.martinsen@ove-skaar.no 

  

 

  
Ove Skår AS 
Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg 
+47 69 11 31 00 | ove-skaar.no | Facebook 
  
  
  
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. 
Denne e-post er kun beregnet for den person/de personer den er rettet ti l og kan inneholde fortrolig informasjon. 
Ved evt. feilsending, vennligst slett e-post og kontakt avsender. 
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Selskap 1 - Poeng Begrunnelse Selskap 2 - Poeng Begrunnelse

Økonomi 20 %

Driftsresultat (50 %) 0,16                                          10 067 333                                                                            0,30                                           18 663 597                                                                           

Omsetning (50 %) 0,28                                          1 514 098 333                                                                      0,06                                           347 291 560                                                                         

BREEAM-sertifisering 40,0 % 3,5 1 gjennomført BREEAM sertifisert prosjekt, nivå Very 

Good, kontor 3.500 m2. 2 pågående prosjekter, hotell 

og bolig (omsetning ca. 400 MNOK).

2,0 1 sertifisert som Good, 1 gjennomført (helse) som 

Very Good hvor eier valgte å ikke sende inn søknad for 

sertifisering.

Oppføring bygg 40,0 % 5,0 5 prosjekter i størrelse fra 43-136 millioner eks. mva. 2 

stk. omsorgsboliger. Totalentrepriser. Oppført 

leiligheter/boenheter for demente. 

6,0 3 prosjekter i størrelse fra 175-246 millioner eks. mva. 

3  stk. innen helse og omsorg (5.300 m2 -7.200 m2) 

Totalentreprise, samspillskontrakt. BIM, sedumtak.

Total score 3,44 3,24

Rangering 4 5

Forholdsmessig formel ved evaluering av 

driftsresulatet og omsetning

NOTE: Tall under driftsresultat og omsetning er evaluert etter snittet av de 3 siste år

NOTE 23.08.21: Poeng og begrunnelse er endret for selskap 2. Oppdragsiver har evaluert selskap nr. 2 på nytt, noe som medfører lavere score enn evaluering av 11.08.21. Dette medfører endring av rangering mellom selskap 1 og 2, men endrer ikke tidligere resultat av de 5 selskaper som går videre etter utvelgelse. 
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Selskap 3 - Poeng Begrunnelse Selskap 4 - Poeng Begrunnelse Selskap 5 - Poeng

10,00 627 333 333                                                                               -0,08 -4 999 333 0,60

10,00 54 334 666 667                                                                          0,10 151 323 667                                                                          0,10

5,0 9 gjennomførte BREEAM prosjekter, 1 gjennomført med 

Svanemerket . 1 prosjekt med omsorgsboliger.

1,0 Levert dokumentasjon viser et bygg som er 

gjennomført som BREEAM, men er ikke sertifisert.  

BREEAM nivå er ikke nevnt.

3,5

9,0 5 prosjekter i størrelse fra 95,5-315 millioner eks. mva. 1 

stk. helsebygg. Minste prosjekt, hotell 5.000 m2. 

Omsorgsbygg psykiatrien 6.800 m2. 

Totalentrepriser/samspillskontrakter. Brukerinvolvering, 

BIM, fossilfri byggeplass, massivtre, storkjøkken.

5,0 5 prosjekter i størrelse fra 30-214 millioner eks. mva. 3 

stk. mindre prosjekter innen helse og omsorg. 

Totalentrepriser. Fossilfri byggeplass, massivtre, p-

kjeller.

4,0

7,60 2,40 3,07

2 8 6

NOTE 23.08.21: Poeng og begrunnelse er endret for selskap 2. Oppdragsiver har evaluert selskap nr. 2 på nytt, noe som medfører lavere score enn evaluering av 11.08.21. Dette medfører endring av rangering mellom selskap 1 og 2, men endrer ikke tidligere resultat av de 5 selskaper som går videre etter utvelgelse. 
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Begrunnelse Selskap 6 - Poeng Begrunnelse Selskap 7 - Poeng Begrunnelse

37 512 687 0,87 54 654 333                                                                             -0,28 -17 843 667 

524 569 208                                                                          1,88 10 218 074 667                                                                     0,16 894 197 333

1 gjennomført BREEAM prosjekt, nivå Excellent, kontor 

20.000 m2. Ingen pågående.

10,0 33 BREEAM prosjekter, hvorav 6 i prosjekteringsfase. 3 

sykehjem.

0,0 Levert dokumentasjon viser ingen gjennomføring av 

BREEAM sertifiserte bygg, eller tilsvarende merkekrav. 

Heller ingen pågående prosjekter.

5 prosjekter i størrelse fra 75-296 millioner eks. mva.  

Ingen innen helse og omsorg. Totalentrepriser. P-

kjeller.

10,0 5 prosjekter i størrelse fra 160-440 millioner eks. mva. 

4 stk. innen helse og omsorg. Minste prosjekt, skole 

160 MNOK. Totalentreprise, samspill. Fossilfri 

byggeplass, massivtre, sedumtak, systematisk 

ferdigstillelse, p-kjeller, produksjonskjøkken.  Oppført 

boenheter for demente.

7,0 5 prosjekter i størrelse fra 31-611 millioner eks. mva. 1 

stk. innen helse og omsorg. Minste prosjekt, 

barnehage 1.600 m2. Største bo- og aktivitetssenter 

for demente, 12.000 m2. Totalentrepriser. Massivtre, 

storkjøkken/produksjonskjøkken. Oppført boenheter 

for demente.

8,28 2,79

1 7
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Selskap 8 - Poeng Begrunnelse

0,09 5 873 000                                                                               

2,87 15 604 490 667                                                                     

9,0 29 gjennomførte BREEAM prosjekter, hvorav 17 i 

prosjekteringsfase.1  gjennomført med Svanemerket. 2 

under helse/omsorg.

9,0 5 prosjekter i størrelse fra 290 millioner til 1,2 milliard. 

4 stk. innen helse og omsorg (3 pågående). Minste 

prosjekt, helsehus 10.000 

m2.Totalentrepriser/samspill. Massivtre, 

brukermedvirkning, velferdsteknologi, 

produksjonskjøkken.

7,21

3
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Ove Skår AS
Klokkegårdveien 16
1711 Sarpsborg

Brevet er kun sendt med e-post

Vår ref.: 318533-011\30398316\v1
E-post: ronny.rosenvold@kluge.no
Ansvarlig advokat: Fredrik Aadahl Oslo, 24. august 2021

SVAR PÅ E-POST AV 19. AUGUST 2021 VEDRØRENDE UTVELGELSE

Det vises til e-post fra Ove Skår AS v/Fredrik Martinsen av 19. august 2021 vedrørende anbudskonkurranse 
på totalentreprise for bygging av Grindvold omsorgsbolig. 

Basert på tilbakemeldingen har Moss Kommunale Eiendomsselskap KF («MK Eiendom») gjennomgått 
evalueringen under utvelgelseskriteriene. Det er avdekket at det er lagt til grunn feil faktum ved 
vurderingen av selskap 2. Feilen beror på at det i forespørselen om deltakelse er oppgitt referanser som 
knytter seg til andre selskaper, enn selskapet som har innsendt forespørselen i konkurransen. 

Etter en fornyet evaluering, basert på korrekt faktum, har derfor MK Eiendom besluttet at rangeringen av 
leverandørene må endres, men det får ikke betydning for utvelgelsen. Dvs. at til tross for en fornyet 
evaluering er det de samme fem selskapene som oppnår høyest score i evalueringen under 
utvelgelseskriteriene. Vedlagt følger ny evaluering til orientering. 

Oppdragsgiver understreker at det trolig også vil være mulig å benytte seg av avklaringsadgangen i medhold 
av anskaffelsesforskriften § 23-5, og på den måten kunne en fornyet evaluering vært unngått. Ettersom 
utfallet av utvelgelsen uansett er uendret, har oppdragsgiver imidlertid ikke valgt å benytte denne 
adgangen. 

Med vennlig hilsen
Kluge Advokatfirma AS

Ronny Rosenvold
Advokat
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/104 
Dokumentnr.: 81 
Løpenr.: 234456/2021 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 29.11.2021 21/57 

 

Eventuelt 
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