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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/124 
Dokumentnr.: 53 
Løpenr.: 235122/2021 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/28 

 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

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. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/124 
Dokumentnr.: 52 
Løpenr.: 235115/2021 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/29 

 

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 09.12 2019 
skal det ved hvert møte settes opp en sak om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/122 
Dokumentnr.: 33 
Løpenr.: 256708/2021 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/30 

 

Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 

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

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   

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 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, 12.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022-juli 2024 
2. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Råde kommune, datert 12.11.2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll 200-2023– vedtatt i kommunestyret 02.04.2020  
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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 informasjonsaker, saker i media, samt 
lovendringer og nye reformer. 
 
Ut fra disse handlinger ser vi at det er tre kommunalområder som tilsier samlet middels 
risiko og høy vesentlighet, imidlertid skiller informasjonssikkerhet seg ut med både høyrisiko 
og vesentlighet: 
Kommunalområde
/ selskap: 

Risiko
: 

Vesentlighet
: 

Evt. kommentar: 

Kommunedirektør 
og staber 

2 3 Informasjonssikkerhet. (3/3) 
Planer og tiltak for antikorrupsjonsarbeid. 
(Kan sees opp mot byggesaksbehandling. 
Offentlige anskaffelser. 
 

Oppvekst og 
levekår 

2 3 Levekår/Sosialhjelpsmottakere/utenforskap. 

Covid-19 2 3 Generelt 
 
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 i sin helhet i kapittel 7 i vedlegg 2. 
Kommunedirektøren skriver blant annet:  

Kommunedirektøren støtter kontrollutvalgssekretariatet vurderinger knyttet til 
kommunens risikoområder. 
Når kommunedirektøren leser rapporten og Questback undersøkelsene som 
foreligger, vises det til et meget lite utvalg av respondenter, dette bør vurderes opp 
mot validiteten av undersøkelsen. Undersøkelsen kommer uansett på sporet av noen 
temaer som det er viktig å undersøke i det videre arbeidet.  

 

 
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 2-3 prosjekter i 
planperioden. Ressurser til oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for 
forvaltningsrevisjon. 
Sekretariatet vurderer at for hvert gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i planperioden 
bør det avsettes ca. 60 timer til oppfølgingsrapport, 2-3 prosjekter tilsier 120-180 timer til 
oppfølging.  
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. 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024

Plan for 
forvaltningsrevisjon

Råde kommune 
Januar 2022- juli 2024 
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side 1 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

Innhold 
1 Innledning og sammendrag ...............................................................................................2 

2 Om forvaltningsrevisjon .....................................................................................................2 

3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon ..............................................................................3 

3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter .......................................................................4 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 ......................................................5 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ....................................................................................5 

4.2 By/kommunestyrets vedtak ........................................................................................5 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon ................................................................6 

4.4 Delegering til kontrollutvalget .....................................................................................6 
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side 2 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

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 by/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 - xx kommune2, og er 
utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 22.11.2021, sak 21/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 by/kommunestyret for behandling.): 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
 
By/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  

 

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. 
 
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/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 

 
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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side 3 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

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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side 4 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

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 by/kommunestyret for behandling. 

3. By/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 by/kommunestyret 
for behandling5.  

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

7. Ca 1 år etter by/kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
by/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 de ti siste forvaltningsrevisjonsprosjekter som er blitt 
gjennomført/påbegynt i Råde kommune:  
 
Prosjekt Årstall for gjennomført 

prosjekt 
Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra 
omsorgsovertakelse 

Påbegynt - leveres 2022 

Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i 
omsorgstjenestene 

2021 

 
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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side 5 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

Forebyggende psykisk helse - barn og 
ungdom 

2019 

Internkontroll - avvikssystemet 2018 
Dokumenthåndtering  2017 
Dokumentasjon og likebehandling i byggesak 2017 
Mobbing - skolen psykososiale miljø 2016 
Funksjonshemmede brukere 2015 
Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn 
og unge 

2013 

Virkemidler i Råde kommunes rusomsorg 2012 
 

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 i sitt møte den 22.11.2021, sak 21/xx. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra dette skal det avholdes 2-3 prosjekter i 
kommende to og et halvt årsperiode i Råde kommune. 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  
3  

 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 12.11.2021 for omtale av prosjektområder. 

 
4.2 Kommunestyrets vedtak 
I bystyres sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  
3  

 
 
4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
by/kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet 2022 er ressurser til forvaltningsrevisjon 
spesifisert med et beløp som utgjør 360 timer, inkludert 60 timer til oppfølgingsrapport av 
tidligere prosjekt.  

 
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. 
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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side 6 
Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024

For hvert prosjekt som blir gjennomført i planperioden bør det bli avsatt gjennomsnittlig 60 
timer i ressurser til oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
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 bystyret/kommunestyret. Etter samme paragraf kan by/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.  
Bystyret/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.) 
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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 i samarbeid med Østre Viken kommunerevisjon IKS har 
utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Råde kommune, denne legges til grunn for 
plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 
 
Rolvsøy, 12.11 2021 
Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 
 

2. Sammendrag 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er tre områder som skiller seg ut og tilsier noe 
risiko/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: 

Kommunedirektør 
og staber 

2 3 Informasjonssikkerhet. (3/3) 
Planer og tiltak for antikorrupsjonsarbeid. 
(Kan sees opp mot byggesaksbehandling. 
Offentlige anskaffelser. 
 

Oppvekst og 
levekår 

2 3 Levekår/Sosialhjelpsmottakere/utenforskap. 

Covid-19 2 3 Generelt 
Tabell 1. 
  

3. Metode 
Sekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighets vurdering av Råde 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 
avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 

 
1 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
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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 sendt til 12 personer, og det var 9 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 75 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte sendt til 14 personer og det var 7 som besvarte 
undersøkelsen, svarprosenten utgjør 50 %.  

Undersøkelsen ble også sendt til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer 10 
personer, hvorav 5 svarte, 50%. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og kommunedirektørens 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 01.  

 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 7. juni 2021 

 Aktuelle lovendringer mm. 

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. 
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 Samtale/ møte med ordfører og kommunedirektør 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 10. november 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 i kapittel 7. 

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. 
 

4. Risiko- og vesentlighetsvurdering for tjenesteområdene 
Siden årsberetningen 2020 ble skrevet har rådmann fått ny stillingstittel til kommunedirektør 
og organisasjonen er også blitt noe omorganisert. Råde kommune er nå delt inn i tre 
tjenesteområder med underliggende virksomheter; 

- Kommunedirektør med stab økonomi, stab kompetanse og utvikling og miljø, plan, 
teknikk og eiendom.  

- Oppvekst og levekår,  
- Helse, omsorg og rehabilitering.  

 
Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko-vesentlighetsvurdering for 
hvert tjenesteområde. 
 
Organisasjonskartet til Råde kommune kan ses her: 
https://www.rade.kommune.no/tjenester/kommunen-var/om-rade-
kommune/organisasjonen/organisasjonskart/  
 
4.1 Kommunedirektør m/staber 
Tjenesteområdet omhandler: 

 Stab Økonomi: økonomi, regnskap, innfordring, innkjøp og lønn. 
 Stab Kompetanse og utvikling: HR, org. utvikling, kommunikasjon og servicetorg, 

dokumentforvaltning/arkiv, IKT, politisk sekretariat, internkontroll og kvalitetsarbeid, 
personvern og beredskap 

 Miljø, plan og teknikk og eiendom: næring, samfunnsplanlegging, naturvern, miljø, 
arealplan, kommuneplan, folkehelse, kart og oppmåling, VA, eiendomskontoret, 
vedlikehold og renhold. 

 
Aktuelle lovendringer: 
Nye regler for internkontroll (2021); 
Oppheve/endre internkontroll i sosialtjenestelova, barnevernloven, krisesenterloven, 
folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Fra 1. januar 2021 er det 
kommunelovens kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. 
Unntaket fra den samlede reguleringen er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr. 1250, som fremdeles skal gjelde. 
 
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. 
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Lov (21. juni 2019 nr. 24) om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) trådde i kraft 1. januar 
2020. 

 Lovendringene innebærer en lovfesting av innholdet i begrepene «kritikkverdige 
forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som er sentrale 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. 

Budsjettdokumentet gir informasjon om at kommunen har opprettet «Vi i Råde», et 
holdnings- og verdiskapende arbeid for å fremme innovasjon og nye arbeidsmetoder. Dette 
for å kunne opprettholde et godt tjenestenivå i årene som kommer. 
Kommunen har som mål å øke satsingen på innovasjon, som handler om å ta i bruk nye 
løsninger, for å forbedre og effektivisere tjenester på alle fagområder. Samtidig ønsker 
kommunen å være en attraktiv «bygd mellom byene». Arbeidsplasser, oppvekstmiljø og 
forebyggende arbeid, samt klimasatsinger og vei, vann og avløp er stikkord for 
satsningsområder. 
Kommunen satser på digitalisering og forenkling og forbedring av arbeidsprosesser. Råde 
kommune deltar sammen med kommunene i SmartKom i digitaliseringsprosjektet «Digi 
Viken Øst». Det kreves at kommunen er tilknyttet den nasjonale finansieringsordningen 
DigiFin. 
Planarbeid som videreføres i 2021 er Kommuneplan, Områdereguleringsplan Karlshus og 
Boligsosial handlingsplan. 

Budsjettdokumentet beskriver at kommunestyret har bedt kommunedirektør om å utrede 
bygging av flere store prosjekter, boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, boliger 
på Øvre Langbråten, Langhuset og helsebygg. Dette vurderes utfordrende knyttet til framtidig 
bærekraftig økonomi. Kommunedirektøren påpeker følgende: «Hvis kommunestyret ønsker 
denne byggetakten, må kommunen øke sine inntekter, ta ned utgifter eller skaffe kapital 
gjennom salg av eiendommer. Råde kommune vil få en økt utbygging de neste årene og det 
vil gi økte skatteinntekter, rammetilskudd og eiendomsskatt. Men det vil ikke utgjøre nok til at 
rådmannen kan anbefale et slikt låneopptak.». Kommunedirektør foreslår å retaksere alle 
kommunens skatteobjekter i 2022 for å kunne gjennomføre ønskede investeringer og 
samtidig opprettholde muligheten for en bærekraftig økonomi. 

Videre opplyses det i budsjettdokumentet at en av de sentrale planene for 2021 og årene 
fremover vil være gjennomføring av tiltak i hovedplan for vann og avløp. Dette er et 
omfattende arbeid som vil forbedre vannforskyvningen og avløpshåndteringen i kommunen. 
Videre står det at kommunen vil ta i bruk digitale løsninger, eByggesak og eBykkesøknad, 
ved plan- og byggesaksbehandling. 

I følge årsregnskap/ årsmelding så har koronapandemien og smittevernsutfordringene 
rundt denne, er helt klart vært den største utfordringen stabene har måttet håndtere i 2020. 

Kommunerevisjonen kom med følgende felles risiko for alle kommuner:  
- Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser?  
- Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  
- Selvkost, håndteres etter ny forskrift og veileder?  
- Internkontroll, hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør  
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- Styring av investeringsprosjekter  
- Vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen 

KOSTRA-analyser viser at det er lave netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per 
innbygger, men noe høye utgifter til vedlikehold per kvadratmeter. Videre viser analysen at 
det er høy gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist. Vedr. VA 
så viser KOSTRA at det er lavt årsgebyr for vannforsyning og for avløpstjenesten. Det er 
veldig lave utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater, og det er lave brutto 
investeringsutgifter til kommunale veier og gater.  
Utover dette tilsa KOSTRA-analyser lav risiko på det øvrige tjenesteområdet. 
 
I spørreundersøkelsen fremkommer det at virksomhetsledere opplever i middels grad at det 
er gjort omorganiseringer i kommunen de siste tre årene. Videre opplever de i middels grad 
at det er utarbeidet tydelige funksjonsbeskrivelser for sin stilling. De opplever i middels grad 
at de har tid til ledelse. Vedrørende antikorrupsjonstiltak opplever de i middels grad 
utarbeidet og/eller blir fulgt opp. 
På spørsmål om hvilke områder virksomhetslederne opplever høyest risiko for å ikke 
etterleve lov og forskrift var det flere som svarte beredskap og internkontrollarbeid.  
Andre områder som ble nevnt enkeltvis var:  

- Kontraktsoppfølging 
- Lov om off. anskaffelser. Opplever at ikke alle følger innkjøpsavtaler som er inngått 
- Innkjøp enkeltkontrakter - spesielt barnevern 
- Oppfølging og revurdering av enkeltvedtak til brukerne. 

De folkevalgte opplever i liten til middels grad at de er kjent med kommunens internkontroll. 
De folkevalgte opplever i liten grad å ha vært med på arbeidet med risiko- og 
sårbarhetsanalyser i kommunen (Krise og beredskapsplaner) videre fremkommer det at de 
folkevalgte i middels grad opplever at kommunen har en hensiktsmessig 
byggesaksbehandling og de opplever i liten til middels grad at det er utarbeidet gode 
vedlikeholdsplaner.  

På spørsmål om områder som de folkevalgte opplever kan ha risiko i sin kommune/ 
eventuelt andre kommentarer fikk vi følgende enkeltsvar (svarene er sitater og ikke 
nødvendigvis førende for hva majoriteten mener): 

- Nesten helt fravær av ulovlighetsoppfølging. 
- Liten kommune, uformelle bindinger/relasjoner mellom administrasjon/innbyggere, og 

mellom politikere og innbyggere påvirker saksbehandling og vedtak 
- Forskjellsbehandling i relativt like saker  
- Om det skulle skje en katastrofe som Leirraset i Gjerdrum undrer jeg på hvordan 

planene er for å ivareta ansatte som må jobbe med krisen. Alt fra ordfører til 
kommuneleger brannmannskaper ingeniører lærere osv osv. Alle er 24/7 mennesker 
og skal vi fungere må vi bli ivaretatt i fht. mat, hvile osv. 

I workshop med kontrollutvalget ble følgende områder vurdert som aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon: 

- Oppfølging av politiske vedtak 
- Informasjon fra kommunen – via kommunens hjemmeside, får alle nok kunnskap 

uansett språk 
- Ulovlighetsoppfølging generelt og spesielt i strandsonen 

Statlige tilsyn gjennomført i 2020/2021.  
Mattilsynet gjennomførte et tilsyn på vannforsyningssystemet i 2021. 
Det er planlagt et oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt i 2021. 
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Forvaltningsrevisjoner de siste ti årene på tjenesteområdet: 
- Dokumenthåndtering i 2017 
- Internkontroll – avvikssystemet i 2018  
- Dokumentasjon og likebehandling i byggesak i 2017 

 
Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør sa at informasjonssikkerhet er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. 
Dette er et komplekst område som det kan være utfordrende for kommunen å ha nok 
kunnskap og oversikt over. Er for eksempel systemet til kommunen godt nok, det er mye nytt 
på området. Ordfører støttet kommunedirektør i dette. 
 
Kommunedirektøren tenker at fremkommende enkelte tilbakemeldinger fra folkevalgte gir 
signaler det er viktig å undersøke, knyttet til kommunens habilitet i byggesaker. 
Kommunedirektør mente derfor det kunne være hensiktsmessig med et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt for å få gjort en vurdering på området. Det ble også sagt at det 
kunne være hensiktsmessig å se et slikt prosjekt opp mot antikorrupsjonsplaner og tiltak 
generelt. Ordfører sa at tilgjengelighet /tilbakemeldingstid og saksbehandlingsmetodikk ved 
byggesak også kunne være nyttig å se på.  

 
Kommunedirektøren sier hva man legger i benevnelsen tid til ledelse, er avgjørende. 
Kommunedirektør opplyste at de startet opp et høyskoletilbud/program i 2019 som heter 
Ledelse av prosesser for alle kommunens ledere samt noen ressurspersoner, dette ble satt 
på pause under covid-19, men er nå i gang igjen, med mål om å være ferdig våren 2022.   
 
Kommunedirektør opplyser at de er midt i arbeidet med ny ROS-analyse, det er noe usikkert 
hvordan prosessen blir opp mot folkevalgte, men de tenker å mulig ha et 
informasjonsmøte/workshop med folkevalgte, hvor de kan komme med eventuelle innspill.  
Siden de er midt i prosessen med dette arbeidet ser de det ikke som hensiktsmessig med 
forvaltningsrevisjon tidlig i planperioden, men kanskje i 2024. 
 
Ordfører kom med innspill på at en revisjon på offentlige anskaffelser kan være nyttig, 
kommunedirektøren er enig da dette alltid er aktuelt. 
 
Kommunedirektøren trakk også frem oppfølging av politiske vedtak som et aktuelt område 
for forvaltningsrevisjon.  
 
Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det kan fremkomme noe risiko vedrørende offentlige anskaffelser, 
brudd på regelverket om offentlige anskaffelser kan få store økonomiske konsekvenser. 
Sekretariatets vurdering er: RF2/VF3. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko på området for generell internkontroll, spesielt 
sett opp mot tid til ledelse og tydelige funksjonsbeskrivelser. Imidlertid arbeider kommunen 
med et prosjekt angående ledelse og prosesser for tiden. Når det gjelder internkontroll 
generelt så vil vesentligheten for området være høy både fra et økonomisk perspektiv, fra 
brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt samfunns- og miljøperspektiv. Imidlertid 
vurderer sekretariatet at vesentlighetsgrensen blir lavere så lenge kommunen er kjent med 
ulike utfordringer og arbeider med dette. Sekretariatets vurdering er: RF2/VF2. 
 
Sekretariatet vurderer at det kan foreligge noe risiko vedrørende byggesaksbehandling. Her 
ble det imidlertid gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2017. Kommunen har også planlagt å 
ta i bruk nye digitale løsninger på området. Kommunedirektør og ordfører sier at byggesak 
kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Det kan også sees risiko ved planer og 
tiltak for antikorrupsjonsarbeid. Ut fra kommunedirektør og ordførers ønske kan det være 
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hensiktsmessig å ha et forvaltningsrevisjonsprosjekt som går på planer og tiltak for 
antikorrupsjon generelt, og spesielt opp mot byggesaksbehandling. Vesentligheten er høy 
både sett fra et økonomisk perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt 
samfunns- og miljøperspektiv. Sekretariatets vurdering er: RF2/VF3. 
 
Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum 
revideres en gang per år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for 
oppdateringen av planen og når planen sist er oppdatert. Det kan vurderes risiko ved at de 
folkevalgte i liten grad har deltatt ved risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant av 
beredskapsplan. Men kommunen er midt i arbeidet med dette nå og risikoen settes derfor 
lavere. Hvis det skulle være aktuelt med et forvaltningsrevisjon av området så bør dette 
legges til slutten av planperioden. Vesentligheten for området er høy både fra et økonomisk 
perspektiv, fra brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv samt samfunns- og miljøperspektiv, 
på grunn av pågående prosesser vurderer sekretariatet vesentligheten til middels høy. 
Sekretariatets vurdering er: RF2/VF2. 
 
Informasjonssikkerhet er en generell risiko for norske kommuner. Spesielt sett opp mot nye 
systemer og skybaserte løsninger. Det er stort fokus på dette området for tiden, særlig med 
tanke på konsekvenser det kan få. I Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse 
kommer det fram at 37,4 prosent av kommunene har vært utsatt for en eller annen form for 
datakriminalitet i perioden 2020–2021. For å beskrive faren kan Østre Toten kommunes 
dataangrep være et eksempel på hvor galt det kan gå dersom sikkerheten ikke er godt nok. I 
januar i år tok hackere seg inn bak brannmurene til Østre Toten kommune. De slettet alle 
sikkerhetskopier og krypterte alle data. Sensitiv informasjon ble lagt ut på det «mørke 
nettet». Dette har foreløpig kostet Østre Toten kommune over 30 mill. kroner. Dette området 
anses generelt å ha høy vesentlighet, både i forhold til konsekvenser dette kan få for 
enkeltpersoner dersom personsensitiv informasjon forsvinner eller lekkes ut, men også for 
kommunens økonomi og troverdighet. Kommunedirektør og ordfører mente også dette var et 
viktig område å se nærmere på. Sekretariatets vurdering er: RF3/VF3. 
 
Videre fremkommer det noe risiko vedrørende vedlikeholdsplaner. 
Det fremgår også risiko på kommunens vann og avløpsnett. Imidlertid vurderer sekretariatet 
at dette er en kjent risiko for kommunen og at dette arbeides med. Sekretariatets vurdering 
er: RF2/VF2 
 
Et aktuelt område kan også være oppfølging av politiske vedtak. Dette gjelder generelt. 
Sekretariatets vurdering er RF2/VF2 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det er flere områder som kan være aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon i planperioden herunder; Informasjonssikkerhet, Antikorrupsjonsplaner 
og tiltak, Byggesaksbehandling og Offentlige anskaffelser.  
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2 og VF 3 
 
4.2 Tjenesteområde Oppvekst og levekår 
Området omhandler fem virksomheter: 

 Oppvekst Karlshus: med Karlhus skole og SFO, samt Klokkergården barnehage. 
 Oppvekst Saltnes: med Spetalen skole og SFO, samt Saltnes barnehage. 
 Råde Ungdomsskole: med ungdomsskolen og kulturskolen 
 Virksomhet Familie: med helsesøster og jordmortjeneste, PPT, barneverntjeneste, 

psykisk helse og rustjenester, bibliotek, frivillighet, kulturkonsulent og fritidsklubb. 
 Nav: arbeid og sosiale tjenester, arbeid og helse, kvalifiseringsprogrammet og 

flyktningetjenesten. 
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Aktuelle lovendringer: Barnehageloven ble endret med virkning fra 01.01.2021. De 
viktigste endringene i loven omhandler det psykososiale barnehagemiljøet, internkontroll i 
barnehagen, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private barnehager 
og at utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Nye 
læreplaner ble tatt i bruk fra 2020. Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående 
opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket er også ny. 

Barnevernsreform 2022 (oppvekstreformen) Kommunene får et større ansvar for 
barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle samarbeidet må styrkes. Formålet er at 
barn som trenger det, skal få hjelp til rett tid. 
 
Budsjettdokumentet beskrev at Barnevern-reformen forventes innført fra 2022. Da vil det 
kommunale barnevernet overta ansvar fra BUFetat med veiledning og oppfølging av 
fosterhjem. Videre står det: «I tillegg vil kommunen overta det økonomiske ansvaret fullt ut 
for dette. Råde kommune er så langt i dialog med kommunene i SmartKom Østfold, for å se 
på muligheter for samarbeid om dette. Arbeidet med en gjennomgang av familiehuset med 
særlig fokus på barnevern er i oppstartfasen i 2020 og videreføres inn i 2021.» 

Dokumentet gir også opplysning om at Råde kommune har vedtatt å jobbe med Bedre 
Tverrfaglig Innsats (BTI) som grunnlag for å tidligst mulig avdekke og forebygge 
skjevutvikling for barn og ungdom. Det står: «Samhandlingsmodellen innføres for alle som 
jobber med barn og unge i Råde, inkludert private barnehager. Dette vil også kunne fungere 
som en handlingsverktøy for lag og foreninger som opplever å ha bekymringer om barnet 
eller dens familie. Det er søkt om eksterne tilskuddsmidler for innfasingen av prosjektet.» 

Videre merker sekretariatet seg følgende fra budsjettdokumentet på tjenesteområdet: «For å 
forebygge fravær i grunnskolen og drop-out fra videregående skole, vil det etableres en 
prosjektstilling som ungdomslos i Råde kommune. Ungdomslosen vil jobbe på systemnivå og 
være en pådriver for å etablere arbeidsmetoder for å forhindre skolefravær. Den skal bidra til 
å holde ungdom aktive sosialt, samt bidra til å etablere trygge og gode overganger i 
skoleløpet.» 

Årsregnskap/ årsmelding, her finner vi opplysning om at kommunen i 2020 har landet nye 
vedtekter for barnehagene, vedtatt retningslinjer knyttet til maksgrense for livsopphold og at 
det er utredet muligheten for å gjennomføre voksenopplæring og introduksjonsprogram i 
egen kommune. Årsmeldingen nevner blant annet følgende utfordringer på tjenesteområdet i 
2020: 

- «Råde kommune har flere saker enn de kommunene vi sammenligner oss med 
innenfor barneverntjenesten. Sakene er mer komplekse og omfattende, og det er 
behov for en gjennomgang av hvordan vi jobber med utsatte barn. For å møte denne 
utfordringen har Råde søkt og fått tilskudd til å sette ytterligere fokus på tidlig innsats 
for utsatte barn og unge ved å ta i bruk “BTI-modellen” (bedre tverrfaglig innsats).» 

- «Vi ser en lav score på nasjonale prøver på 8.trinn, og de samme prøvene viste at 
årets 9.trinn hadde mindre framgang enn ønsket.» 

- «Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange meldinger inn til barnevernet fører til 
stort press på tjenesten. I perioder har lavterskeltilbud som Allaktivitetshuset, bibliotek 
og åpen helsestasjon vært stengt som følge av Covid-19.» 

- «Antallet arbeidssøkere økte fra ca 3 % i januar 2020 til på det meste å være på over 
11%. Mot slutten av året var det registrert ca 4 %. Fra høsten har alle flyktninger 
gjennomført introduksjonsprogrammet, men det er utfordringer med å få enkelte i 
arbeid eller arbeidsrettet tiltak bl.a. pga manglende språkkunnskaper. En annen 
utfordring har vært at det er enkelte brukere som ikke er digitale.» 
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- «På barneskolene ser vi et økende behov for å måtte sette inn ekstra ressurser 
knyttet til atferdsproblematikk og krav om tett oppfølging. Familiehuset har merforbruk 
innenfor området barnevern.» 

Kommunerevisjonen hadde ingen innspill på risikoområder innenfor tjenesteområdet 

KOSTRA-analyser viser: 
- Høy innflytting i kommunen. Det er en noe høy andel registrerte arbeidsledige, samt 

noe høy andel innvandrerbefolkning.  
- Høy andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp.  
- Høye netto driftsutgifter til barneverntjenesten. Andelen barn med barnevernstiltak er 

høy. Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barneverntjenesten er noe høy. 
Andelen barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er høy. 

- På område skole, noe høy andel årstimer til særskilt norskopplæring per elev med 
særskilt norskopplæring. Videre er det få elever som får spesialundervisning. Andelen 
elever med mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver i lesing og regning 8. trinn er lav. 

- Innenfor psykisk helse og rus, at det både er veldig lave brutto og netto driftsutgifter til 
personer med rusproblemer. Videre at det er veldig høy andel årsverk av personer 
med videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. 

- Veldig lave driftsutgifter på området Kultur- barne- og ungdomstiltak. Det er også lave 
investeringsutgifter til kultursektoren. Få barn går i kommunens kulturskole. 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at de folkevalgte kun i middels grad opplever at 
det, innenfor barnevern, er gode tjenestetilbud i kommunen. Det samme gjelder opplevelsen 
av om kommunen gir et hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming. 

På spørsmål om hvilke områder virksomhetslederne opplever høyest risiko for å ikke 
etterleve lov og forskrift på, fikk vi følgende enkeltsvar:  

- Innkjøp enkeltkontrakter - spesielt barnevern.  
- Oppfølging og revurdering av enkeltvedtak til brukerne. 

Workshop med KU, det fremkom ingen risiko på tjenesteområdet. 

Forvaltningsrevisjoner de siste ti årene på området: 
- Virkemidler i Råde kommunes rusomsorg i 2012 
- Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge i 2013 
- Mobbing - skolen psykososiale miljø i 2016 
- Forebyggende psykisk helse - barn og ungdom i 2019. 

Det er også planlagt en forvaltningsrevisjon på Barnevern/hjelpetiltak/hjelp i hjemmet kontra 
omsorgsovertagelse som er estimert ferdig i 2022.  

Møte med ordfører og kommunedirektør: 
Kommunedirektør informerer om at Råde nå har igangsatt et samarbeid med Våler om felles 
PPT, (pedagogisk- psykologisk tjeneste). 
 
Kommunen er i gang med et prosjekt som heter Helhetlig oppfølging av flyktninger. 
 
Ordfører sier at utenforskap/levekår generelt kan være en utfordring. Ikke minst med tanke 
på andel eldre og aleneboende i kommunen, men også sett opp mot eksempelvis 
innvandrergrupper, og flyktninger. Det blir sagt at det eventuelt kan vurderes opp mot 
prosjektet «Leve hele livet» som kommunen har igangsatt. Det kan derfor være 
hensiktsmessig med en forvaltningsrevisjon i slutten av planperioden hvis dette blir aktuelt.  
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Sekretariatets vurderinger: 
Sekretariatet vurderer at det er risiko på barnevernsområdet, andelen barn med 
barnevernstiltak er høy. Imidlertid er det påbegynt en forvaltningsrevisjon på området i 2021.  
 
Videre vurderes det høy risiko i forbindelse med levekår og arbeidsledighet i kommunen. 
Kommunen har igangsatt flere prosjekter vedrørende disse utfordringene. Ordfører og 
kommunedirektør mente at et forvaltningsrevisjonsprosjekt kunne være hensiktsmessig, men 
i såfall bør dette være i slutten av planperioden på grunn av pågående prosjekter.  
 
Vesentlighetsvurderingen ved disse områdene vil alltid bli satt høyt. Dette i hovedsak grunnet 
brukerperspektivet og at enkeltindivid kan bli hardt rammet hvis kommunen svikter på 
området. Fra et økonomisk perspektiv kan det også vurderes som vesentlig tatt i betraktning 
at det kan komme oppreisningskrav, erstatningssaker etc hvis kommunen svikter. 
Kommuneområdet tar også en stor andel av budsjett.  
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 
Sekretariatets vurderinger er at det er flere tjenesteområder som kan tilsi risiko og 
vesentlighet. Disse områdene kan være tverrfaglige og henge sammen. Sekretariatet 
vurderer at det derfor bør vurderes om det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon på 
følgende: Levekår/Sosialhjelpsmottakere/utenforskap. 
 
Samlet risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF 2/VF3 
 
 
4.3 Tjenesteområde helse, omsorg og rehabilitering 
Tjenesteområdet omhandler fem virksomheter: 

 Virksomhet Helsehuset Råde: lang og korttidsplasser, kjøkken, matombringing, 
vaskeri, dagtilbud, frisør, hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenester, fysio-/ergoterapi 
tjenester, samt hverdagsrehabilitering. 

 Tildelingskontoret  
 Virksomhet Tjenester for funksjonshemmede: Nor-gård, dagsenter, avlastning, BPA, 

omsorgslønn og støttekontakt.   
 Ankomstsenter: helsetjenester, endrede/utvidede kommunale tjenester pga. økt 

oppholdstid.  
 Kommuneoverlege.  

Aktuelle lovendringer og annet: Helse og omsorgstjenester (2020). Kommunene får plikt til 
å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar etter loven. 
Fra 1. januar 2018 har kommunene allerede hatt plikt til å ha knyttet til seg lege, sykepleier, 
fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier. 
For å oppfylle sitt sørge for ansvar får kommunene også en lovfestet plikt til å tilby 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. 
 
Budsjettdokumentet, her beskriver kommunedirektøren at det har vært en omfattende vekst 
av kommunes utgifter de senere årene, blant annet til helse og omsorgstjenester og 
barnevern. 
«Kommunen har en dekningsgrad på heldøgnplasser til personer over 80 år på 14,2%. Her 
ligger Råde med en lavere dekningsgrad enn våre nabokommuner. Det skal gjøres en 
utredning av nytt Helsehus, her vil det sees på framtidens omsorgsbehov opp mot 
dekningsgrad.» 
 
Årsregnskap/ årsmelding: kommunedirektøren skriver «Vi ser ett økende behov for både 
planlagt og akutt helsehjelp, dette gjør det krevende i balansen mellom daglig drift og 
utvikling. Vi opplever høyt sykefravær på noen av våre tjenester og det er særlig utfordrende 
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å rekruttere helsepersonell i kortere vikariater» videre står det å lese «Ankomstsenteret har 
vært preget av en ny helseavtale og overordnet økonomiavtale mellom Råde kommune og 
UDI, med en betydelig redusert budsjettramme. Helsetjenesten startet året 2020 med 
nedbemanningsprosesser. Fra 1. juli har det vært dagtidsdrift og helsetjenesten har ikke 
kunnet tilby oppsøkende virksomhet som tidligere» 

KOSTRA-analyser viser at det er lave driftsutgifter til kommunehelsetjenesten, men høy 
andel avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

I spørreundersøkelsen fremkommer det at de folkevalgte opplever i liten til middels grad at 
det er nok sykehjemsplasser i kommunen.  

I workshop med kontrollutvalget ble følgende områder vurdert som aktuelle for en 
forvaltningsrevisjon:  

- Blir Stortingsmelding nr. 15 i 2017 og 2018 Leve hele livet overholdt?  
- Beskyttelse av ansatte ved fysiske overgrep. 

Det er ingen innspill fra kommunerevisjonen på tjenesteområdet.  

Forvaltningsrevisjoner de siste ti årene på området: 
- Funksjonshemmede brukere i 2015 
- Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i omsorgstjenestene i 2021 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 
Sekretariatet vurderer at det kan være risiko ved flere av tjenesteområdene, herunder 
heldøgnplasser/sykehjemsplasser til personer over 80 år, samt rekruttering av ansatte/ 
sykepleiere. Videre vurderer sekretariatet risiko i forbindelse med høyt sykefravær. 
Imidlertid er det gjennomført en forvaltningsrevisjon på Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i 
omsorgstjenestene i 2021, dette trekker ned risikoen noe.  
 
Sekretariatets samlede vurdering for området er: RF2/VF2 
 
 

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.  
 
I workshopen med kontrollutvalget ble følgende områder i forbindelse med covid-19 vurdert 
som aktuelle for en forvaltningsrevisjon:  

- Koronapandemien - hvordan har kommunen håndtert dette? Hvordan har personer 
med utenlandsk opprinnelse blitt ivaretatt og gitt nødvendig informasjon. 

- Konsekvenser ved koronapandemien for eldre og unge herunder psykisk helse, 
tannhelse, ernæring for eldre. 

 
Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer som gjelder for Råde 
kommune i denne sammenheng utover det som står i årsmeldingen om at det i perioder har 
vært utfordrende å gjennomføre spesialundervisningstimer. Det kan likevel være 
hensiktsmessig å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-
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situasjonen, ikke minst for å kunne ha en evaluering og lære hvis det oppstår lignende 
situasjoner i fremtiden.  
 
Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:3 
 

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 
vedtatt i kommunestyret 02.04.2020, og ligger som vedlegg til denne saken. 
 
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 
 

7. Kommunedirektørens uttalelse 
Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse til risiko- og vesentlighetsvurderingen. Denne 
uttalelsen ligger i sin helhet i dette kapitelet: 
 
Uttalelse fra kommunedirektøren til Høringsutkast Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Råde 
kommune 2021 
 

Forvaltningsrevisjon er en viktig ressurs for å ivareta kommunens egenkontroll. Dette arbeidet sikrer 
at vi kontinuerlig ser over oss selv, og er en viktig del av kommunes kontinuerlige forbedringsarbeid. 

Kommunedirektøren støtter kontrollutvalgssekretariatet vurderinger knyttet til kommunens 
risikoområder. 

Når kommunedirektøren leser rapporten og Questback undersøkelsene som foreligger, vises det til 
et meget lite utvalg av respondenter, dette bør vurderes opp mot validiteten av undersøkelsen. 
Undersøkelsen kommer uansett på sporet av noen temaer som det er viktig å undersøke i det videre 
arbeidet.  

Informasjonssikkerhet er et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Dette da også spesielt knyttet 
med GDPR. Kommunen har arbeidet godt med å innføre rutiner på området, men GDPR er fortsatt et 
relativt nytt område, og konsekvensene ved brudd er store. Informasjonssikkerhet er et komplekst 
område som det kan være utfordrende for kommunen å ha nok kunnskap og oversikt over.  

Kommunedirektøren vurderer også at det kan være hensiktsmessig å se planer og tiltak for 
antikorrupsjonsarbeid sammen med byggesaksbehandling, jf. Risikovurderingen under 
sammendraget. Dette for å sikre at likebehandling ivaretas. Dette området har stor betydning for 
kommunens omdømme og troverdighet. 
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Offentlige anskaffelser er et annet sentralt område for revisjon. Det er viktig for administrasjonen at 
vi har tydelige rutiner i dette komplekse arbeidet. Det har vært gjennomført en styrket 
kompetansehevning på området for å sikre at regelverk ivaretas. 

Under tjenesteområdet oppvekst og levekår arbeides det kontinuerlig med forebyggende arbeid, 
som for eksempel BTI(Bedre Tverrfaglig Innsats), men også utenforskap som for eksempel prosjektet 
“Helhetlig oppfølgning av flytninger” (oppstart høsten 2021). For at forvaltningsrevisjon skal være 
nyttig, bør dette arbeidet ha pågått i noe tid, slik at kommunedirektøren ser det som mest 
hensiktsmessig med en eventuell forvaltningsrevisjon her sent i perioden. 

Tjenesteområde helse, omsorg og rehabilitering er i gang med arbeidet med reformen “leve hele 
livet”. Det har vært i iverksatt tiltak ved Helsehuset, og det er nedsatt en arbeidsgruppe for å 
utarbeide en gjennomføringsplan for reformen. Planen skal vedtas i første kommunestyremøte i 
2022. Arbeidsgruppen er representert av eldreråd, utvalgsleder for HOV, innbyggerrepresentanter og 
administrasjon. Videre er helse, omsorg og rehabilitering i gang med et prosjekt på heltidskultur, 
dette vil kunne få innvirkning både på rekruttering, men også sykefravær. Prosjektet er i samarbeid 
med KLP og har varighet ut 2023. 

Som beskrevet innledningsvis støtter kommunedirektøren kontrollutvalgsekreteriatets vurderinger 
knyttet til skisserte hovedområder for revisjon. 

Råde 12.11.21 

Inger K Skarpholt Fjeld 

Kommunedirektør i Råde kommune 
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Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/31 

 

Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlighetsvurdering 

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

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

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

 
Fredrikstad, 04.11.2021 
 
 

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

forvaltningen 2021 – Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering - Råde kommune, 
datert 04.11 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommuneloven § 24-9 
 Revisjonsstandard 301 (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 Råde 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: 
 Offentlige anskaffelser – System og kontroll for å overholde lovverk 
 Finansforvaltning – Rapportering ifølge vedtatt reglement 
 Selvkost – Overholdelse av regelverk 
 Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner 
 Skille drift/investeringsregnskap – Overholdelse av KRS 4. 
 Tilskudd private barnehager 
 
Basert på risiko og vesentlighetsanalysen har revisjonen valgt følgende område for forenklet 
etterlevelseskontroll for 2021: «Offentlige anskaffelser». 
 
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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/125 
Dokumentnr.: 30 
Løpenr.: 220099/2021 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/32 

 

Reglement for kontrollutvalget - endringsforslag 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget foreslår følgende forslag til endring av kontrollutvalgets eget reglement 

punkt 6,1 andre avsnitt.  
 Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minimum ett av 

medlemmene skal være medlem av kommunestyret. Valgene gjøres på 
kommunestyrets konstituerende møte. 

 
2. Saken oversendes ordfører for videre behandling. 

 
Fredrikstad, 29.09.2021 
 
 

Vedlegg 
Reglement for organisering av politiske møter og saksbehandling i folkevalgte organer 
kapitel 6 - Reglement for Kontrollutvalget 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyret 17.06 2021 sak 033/21 - «Reglement for organisering av politiske møter og 
saksbehandling i folkevalgte organer» 
 

Saksopplysninger 
I kontrollutvalgets møte 27.09 2021 under sak 21/27 - Referater og meldinger, ble 
kontrollutvalget oppmerksomme på mulig feil i kontrollutvalgets eget reglement punkt 6,1 
andre avsnitt.  
 Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. 

Minimum ett av medlemmene skal være medlem av kommunestyret, og alle skal velges 
blant kommunestyret medlemmer og varamedlemmer. Valgene gjøres på 
kommunestyrets konstituerende møte. 

 
Kontrollutvalget i Råde som ble valgt i 2019 for perioden 2019 – 2023 består av fem faste 
medlemmer med fem varamedlemmer. Av faste medlemmer er ett medlem valgt blant 
kommunestyrets medlemmer.  
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I henhold til Kommunelovens kapitel 23-1 som regulerer «Kontrollutvalget» blir følgende 
regler gitt: «Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre 
løpende kontroll på deres vegne. Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en 
nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være 
medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha 
minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller 
fylkestingets medlemmer.» 
 
Valg av kontrollutvalget i Råde kommune er i henhold til kommunelovens bestemmer i 
kapitel 23-1. I henhold til kommunestyrets vedtatte reglement for kontrollutvalget, er 
kontrollutvalget ikke sammensatt i tråd med vedtatt reglement fordi det er et krav om at alle i 
utvalget skal velges blant kommunestyret medlemmer og varamedlemmer. 
 

Vurdering 
I henhold til forskrift for revisjon og kontrollutvalg og veileder omfatter kontrollutvalgets 
kontrollansvar ikke kommunestyret selv. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg dersom 
kommunestyret for eksempel har truffet eller er i ferd med å treffe et vedtak som vil være feil 
eller ulovlig. 
 
Slik kontrollutvalget er sammensatt i dag er det i strid med kommunes eget reglement for 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget stiller spørsmål om kommunens reglement om valg til 
kontrollutvalget bør endres og tilpasses kommunelovens bestemmer i kapitel 23-1 om minst 
ett medlem skal velges blant kommunestyret. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å oversende følgende forslag til endring av 
kontrollutvalgets eget reglement punkt 6,1 andre avsnitt.  
 Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minimum ett av 

medlemmene skal være medlem av kommunestyret. Valgene gjøres på kommunestyrets 
konstituerende møte. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/125 
Dokumentnr.: 27 
Løpenr.: 219414/2021 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/33 

Møteplan for 2022 

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

virksomhet i 2022: 
 14. februar 
   9. mai (regnskapsmøte) 
 20. juni 
 26.september 
  5.desember 

 

Møtestart er kl. 17.30 
 
Fredrikstad, 05.11.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjett for 2022 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett for 
2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på fem møter. I løpet av første halvår 2022 
planlegges det med å avholde tre møter, henholdsvis i februar, mai og juni og september og 
desember for andre halvår. Vedrørende forslag til møtedato for behandling av årsregnskapet 
(9. mai) kan formannskapets behandling av årsregnskapet være avgjørende om 
kontrollutvalget må eventuelt endre sin foreslåtte dato.  

Vurdering 
Det foreslås mandag som fast møtedag, med møtestart kl. 17.30. I budsjettet for 
kontrollutvalget 2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på 5 møter. I første halvår foreslås 
det tre møtedatoer og to i andre halvår. Med forbehold om endringer, foreslår sekretariatet at 
kontrollutvalget fastsetter følgende møtedager for sin virksomhet for 2022: 

 14. februar, 9. mai (regnskapsmøte), 20. juni, 26.september og 5.desember 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/124 
Dokumentnr.: 54 
Løpenr.: 235133/2021 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 22.11.2021 21/34 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
Fredrikstad, 01.11.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.09 2021 
2. Henvendelse fra Kjell Løkke til ordfører om KU – sitt reglement.  
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 28.10.2021, sak 65/21, Informasjonsskriv 

om forvaltningsrevisjon og overføring av ubrukte midler - Råde kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.09 2021 og epost fra ku-leder til ordfører vedr. feil i ku 
sitt reglement er vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 28.10.2021 Informasjonsskriv om 
forvaltningsrevisjon og overføring av ubrukte midler - Råde kommune. Til orientering. 
 

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

Kontrollutvalget Råde 
 
 
 
Møtedato: 27.09.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:35 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/20 – 21/27  

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) X  

Jarle Tranøy (A) X  

Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Bjørnar Eriksen   
 
Administrasjon: Ingen 
 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Kjell A Løkke, leder  Terje Beck, nestleder 
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Saksliste 
Saksnr. 
 

Innhold  

PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

PS 21/21 Valg av representant til å signere protokoll 
 

 

PS 21/22 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde  
Kommune 
 

 

PS 21/23 Prosjektplan "Barnevern" 
 

 

PS 21/24 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for 
regnskapsåret 2020 
 

 

PS 21/25 Overordnet revisjonstrategi 2021 
 

 

PS 21/26 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2022 
 

 

PS 21/27 Referater og meldinger  

 

PS 21/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Ingen merknader til innkalling eller sakslisten 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
Innkallingen og saksliste godkjennes 

 

PS 21/21 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Terje Beck enstemmig valgt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Terje Beck 
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PS 21/22 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å få overført ubrukte timer til 
forvaltningsrevisjon i 2021 til 2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av 
barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal 
vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023).  

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet orienterte kort om saksfremlegget. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets innstilling og vedtak 27.09.2021: 
 

1. Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune, tas til orientering 
 

2. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om å få overført ubrukte timer til 
forvaltningsrevisjon i 2021 til 2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av 
barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal 
vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023).  

 

PS 21/23 Prosjektplan "Barnevern" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Prosjektplan "Barnevern", godkjennes 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om prosjektplan, revisjonskriterier og metode. Kontrollutvalget stilte 
enkelte oppfølgingsspørsmål rundt temaet. Kontrollutvalget uttrykte spesielt at de er opptatt 
av om kommunen prioriterer hjelpetiltak i hjemmet kontra omsorgsovertakelser. 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig forslag til innstillingen. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Prosjektplan "Barnevern", godkjennes 

 

PS 21/24 Revisors orientering om utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 
2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om gjennomført revisjonsarbeid i 2020.  Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 
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Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020, tas til 

orientering 
 

PS 21/25 Overordnet revisjonstrategi 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Revisor orienterte om revisjonsinndelingen og revisjonsstrategien for 2021. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2021, tas til orientering 

 

PS 21/26 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. 1 447 120.-, 
godkjennes 
 

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

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Sekretariatet og revisjonen presenterte sine respektive budsjett for Råde kommune. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2022 med en kostnadsramme på kr. 1 447 120.-, 

godkjennes 
 

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

 

PS 21/27 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

Kontrollutvalget Rådes behandling 27.09.2021: 
Kontrollutvalget merket seg en feil i kontrollutvalgets eget reglement punkt 6,1 andre avsnitt. 
Sekretariatet følger dette opp. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Kontrollutvalgets vedtak 27.09.2021: 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
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RÅDE KOMMUNE 
Sakspapir 

 
SAKSGANG 

 

Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr 

Kommunestyret 28.10.2021 065/21 

 

Saksbeh. 
NIJO 
Saksansv. Inger K. Skarpholt Fjeld 

Arkiv  Arkivsaknr. 
19/2937 

 
 
 

Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon og overføring av ubrukte 
midler - Råde kommune 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
Kommunestyret overfører til kontrollutvalget ubrukte timer fra forvaltningsrevisjon i 2021 til 
2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til 
forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023). 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret overfører til kontrollutvalget ubrukte timer fra forvaltningsrevisjon i 2021 til 
2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til 
forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023). 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.september informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon i 
Råde kommune, og gjorde i samme møte en innstilling om å få overført ubrukte timer til 
forvaltningsrevisjon i 2021 til 2022 budsjettet. 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 
 
Vurdering: 
I informasjonsskrivet redegjør revisjonen for det arbeidet som gjenstår jf. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 og oppfølging av disse, samt utførte og gjenstående 
eierskapskontroller (jf. Plan for eierskapskontroll 2020-2023). 
 
Oversikt over prosjekter 2020-2021: 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt  Status  Kommentar  

Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i 
omsorgstjenestene  

Behandlet i KS 25.03 
2021 

 

Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i  Prosjektplan behandles Rapport til behandling i 
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hjemmet/kontra omsorgsovertagelse i KU 27. sept februar 2022? 

 
Sekretariatet vurderer at leveransene er i henhold til vedtatte planverk.  
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern – hjelpetiltak – hjelp i hjemmet/kontra 
omsorgsovertagelse» er estimert at prosjektplan behandles i kontrollutvalget 27. september 
og at rapporten leveres til behandling i første møte i 2022, det vil medgå noen timer til 
prosjektet i 2022.   
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen (jf. vedtak i kommunestyret) er i rute med levering av 
oppfølgingsrapporter.  
 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har levert eierskapskontroll i tråd med plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er levert. Revisjonen 
informerer om at MOVAR IKS vil gjennomføres i løpet av 2022.  
 
Råde kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon i 2021. Revisjonen 
estimerer at de vil benytte seg av ca 330 timer i 2021.  
 
Vi viser til vedlagte informasjonsskriv for ytterligere detaljer.  
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at informasjonsskrivet om forvaltningsrevisjon tas 
til orientering. For å ikke binde opp timene i ny plan for forvaltningsrevisjon på etterslep fra 
2021, anbefaler sekretariatet at utvalget ber kommunestyret om å få overflyttet de resterende 
30 timene i budsjett for 2021, til neste år for å ferdigstille barnevernsprosjektet.  
 

Saksdokumenter som ikke er vedlagt: 

· Kommunestyre sak 09/20, den 13.02.2020 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 
· KU-sak 20/25, den 14.09.2020 – Endring i FR-plan 2020-2021 og godkjenning av 

prosjektplan Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i omsorgstjenestene 
· Kommunestyre sak 03/20, den 02.04.2020 – Plan for eierskapskontroll 2020-2023  

 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 28.10.2021: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Kommunestyret 28.10.2021: 
Kommunestyret overfører til kontrollutvalget ubrukte timer fra forvaltningsrevisjon i 2021 til 
2022 budsjettet. Dette for at ferdigstilling av barnevernprosjektet ikke skal tas av timene til 
forvaltningsrevisjon i 2022 (det skal vedtas ny Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023). 
 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 21.10.2021 Særutskrift PS 21-22 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde 
kommune 

2. 21.10.2021 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon - Råde kommune 
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