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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 4476/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
 
Fredrikstad, 07.01.2022 
 
 

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.: 2022/113 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 4480/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/2 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

 
 
Fredrikstad, 07.01.2022 
 
 

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.: 2022/111 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 13690/2022 
Klassering: 3017-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/3 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 - Råde kommune 

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

 
 
Fredrikstad, 17.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Statusrapport Utført forvaltningsrevisjon 2021- Råde kommune, datert 14.01.2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forvaltningsrevisjonsplan for Råde kommune 2020/2021 
 Kontrollutvalget, sak 20/25, 14.09.2021, Endring i FR-plan 2020-2021 og godkjenning av 

prosjektplan Kvalitet, ledelse og kvalitetssikring i omsorgstjenestene 
 Kontrollutvalget, sak 21/23, 27.09.2021, Prosjektplan "Barnevern" 
 Kommunestyret, sak 65/21, 28.10.2021, Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon og 

overføring av ubrukte midler - Råde kommune 
 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for arbeid som er gjennomført 
i 2021. Leveransen er i henhold til vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2020 – 
2021. I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike oppgavene slik at 
kontrollutvalget får en oversikt over hvordan timene er brukt. 
 
Råde kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon, 
oppfølgingsundersøkelser og eierskapskontroll i 2021. Revisjonen har 
levert 284 timer per 31. desember 2021. Dette utgjør 79 % av budsjetterte timer. 
Kommunestyret i Råde kommune vedtok i sak 65/21, den 28.10.21, at ubrukte timer fra 
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2021 skulle overføres til budsjett for 2022. Dette for at ferdigstilling av barnevernprosjektet 
ikke skal tas av timene til forvaltningsrevisjon i 2022. 
 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. 
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2021 tas til orientering. 
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Statusrapport  
Utført forvaltningsrevisjon 2021 

Råde kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar til 31. desember 2021. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 2020 2021 Prosjekt totalt Estimerte timer 

Administrasjon   30  30 

Kvalitet og ledelse i om-
sorgstjenestene 

262 68 330 300 +/- 10 % 

Barnevern*  186  300 +/- 10 % 

Sum  284   

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2020» viser hva som er rapportert i 2020 på prosjekter som ble på-

begynt det året. Timene tas med for å kunne gi et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike prosjek-
tene. Kolonnen «Estimerte timer» angir timeantall som er estimert i vedtatt prosjektplan. 
*Ikke ferdigstilt (revisjonen registrerer timer på prosjektene frem til kommunestyrebehandlingen). 

 

Administrasjon 

Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre arbeidsoppga-

ver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av statusrapporter og 

lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt. Timeantallet er stipulert ut i fra tidligere 

erfaringstall, hvor alle slike oppgaver ble ført i egne kategorier i vårt timeregistreringssystem, 

og bygger på et gjennomsnitt over flere år. 

 

Kvalitet og ledelse i omsorgstjenestene 

Plan for denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 14. september 2020. Her 

ba kontrollutvalget revisjonen undersøke om kommunen har etablert og implementert et sty-

ringssystem for omsorgstjenesten som sikrer tilfredsstillende kvalitet og ledelse i tjenesteut-

øvelsen. Revisjonen har brukt 330 timer på prosjektet totalt. Rapport fra prosjektet ble be-

handlet politisk i 1. kvartal 2021. 

 

Barnevern  

Plan for forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 27. september 2021. 

Kontrollutvalget uttrykte spesielt at de er opptatt av om kommunen prioriterer hjelpetiltak i 

hjemmet kontra omsorgsovertakelser. Revisjon estimerer at rapport fra forvaltningsrevisjonen 

vil bli behandlet i kontrollutvalgets møte den 9. mai 2022. 
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Total leveranse 

Råde kommune har budsjettert med 360 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsundersøkel-

ser og eierskapskontroll i 2021. 284 av timene er levert per utgangen av 2021. Dette utgjør 79 

% av budsjetterte timer. Råde kommunestyre vedtok i sak 65/21 (28.10.21) at ubrukte ti-

mer/midler fra 2021 skulle overføres til budsjett for 2022. 

 
 

Rolvsøy, 14. januar 2022 
 

Casper Støten (sign.) 
konstituert fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/114 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 13673/2022 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/4 

 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 

 
 
Fredrikstad, 17.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Oppdragsansvarlig revisor, daglig leder, Jolanta Betker, datert 18.01.2022 
2. Oppdragsansvarlig revisor, konst. fagleder for forvaltningsrevisjon, Casper Støten, datert 

18.01.2022 
3. Oppdragsansvarlig revisor, Inger-Marie Karlsen-Moum, datert 17.01.2022 
 

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

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

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

   

 

www.ovkr.no 

  

 

 

 

 

Til kontrollutvalget i Råde kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Råde kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Side 2 av 2 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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Råkollveien 103 
1664  Rolvsøy 

   

 

www.ovkr.no 

  

 

 

Til kontrollutvalget i Råde kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Råde kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Side 2 av 2 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 18.01.2022 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 2524/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/5 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

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

 
2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 05.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte- og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar vedlagte årsmelding for 2021 tas til orientering. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering 
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Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2021 

RÅDE KOMMUNE 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 - 1 - 
 

Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i kommuneloven 

LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-2018-06-22-83. Det 

fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg som skal føre 

løpende kontroll på deres vegne.  

 

Figuren under viser at det fra kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. Den ene går fra 

kommunestyret/bystyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for gjennomføringen av 

kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 

kontrollutvalget.  

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt 

nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har tre primære tilsyns- og kontrolloppgaver:  

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

 Påse at kommunen fører kontroll med sine interesser i selskaper mm. 

 Etterlevelses kontroll 

 

 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at regnskapsrevisjonen fungerer på en betryggende måte 

ivaretas blant annet gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I 

tillegg blir kontrollutvalget informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
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Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontrollen. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  

 

Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 

inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte revisjonen.  

 

Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller inngå 

avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til dem som skal velges som 

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

medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til den nye kommuneloven (2019) bestå av minimum fem 

medlemmer. Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere 

medlemmer.  Kommunestyret i Råde har for perioden 2019-2023 vedtatt av kontrollutvalget skal 

ha fem medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer. 

 

Medlemmer 2019-2023 
Kjell A. Løkke, leder (Ap) 

Terje Yngvar Beck, nestleder (H) 

Jarle Tranøy (Ap) 
Rikke Cassandra Maske (MDG) 

Lillian Elvestad (Sp) 

 
Varamedlemmer 2019-2023 
Ove Mauseth (Ap) 

Kjell Olav Gammelseter (KrF) 

Wenche Falmark (Ap) 

Stine C. Blichfeldt-Ærø (MDG) 

Åse Marie Rusaanes (KrF) 

 

Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Østfold kontrollutvalgssekretariat har utført sekretariatstjenesten i 2021.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik at møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller 

er blitt behandlet og utformet på tilnærmet samme måte som for øvrige politiske organ. 

Møteinnkallinger og sakskart er sendt elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører og rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på sekretariatets 

hjemmeside: www.fredrikstad.kommune.no/okus. Siden er også lenket til kommunes hjemmeside. 
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Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter. Covid-19 situasjonen har preget utvalgets møter i 

den forstand av to av fem møter har foregått digitalt via Teams. Til sammen har det behandlet i alt 

34 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2021 2020 2019 2018 

møter 5 5 5 4 

saker 34 38 36 30 

 

Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at ordfører fortløpende får 

tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den 

uformelle kontakten med den politiske ledelse i kommunen. 

 

Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2020 var økonomisjef invitert til møtet for å 

redegjøre for årets regnskap og resultat.  

 

Administrasjonen ble invitert til utvalget i november møtet i forbindelse med kontrollutvalgets 

behandling av Plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 – til juli 2024.  

 

Behandlede saker i 2021 

I 2021 er regnskapsrevisjon, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon utført av Østre Viken 

kommunerevisjon IKS.  

 

Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2021 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonstrategi for regnskapsrevisjonen 

 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2022 

 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 til juli 2024 

 

Regnskapsrevisjon 
Rapporter vedrørende investeringsprosjekter 

I henhold til reglement skal kontrollutvalget avgi innstilling til kommunestyret for hvert av 

kommunens avsluttede investerings-prosjekt som har en totalkostnad på over 2 millioner kroner. 

Kontrollutvalget avgir innstilling på grunnlag av revisjonens kontroller. 

 

Kontrollutvalget har ikke behandlet noen investeringsregnskap i løpet av 2021. 

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2020 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom 

revisjons-beretningen.  

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 

Kontrollutvalget har i 2021 avgitt uttalelse til kommunestyret om  Råde kommunes årsregnskap 

for 2020.   

 

Revisjonsbrev 

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket 

gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til rådmannen. 

Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte brev" og notater.  Forskrift for 
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kontrollutvalg og revisjon § 3 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i 

nummererte brev. Det er i 2021 ikke blitt behandlet revisjonsbrev. 

 

Årsrapport om utført regnskapsrevisjon for 2020 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen og 

påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og forskrift. 

 

Revisjonen utarbeider et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2020.  Formålet med 

dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte revisjonshandlinger, og 

resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2020.  

Tidligere (i 2020) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget for å 

vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Råde kommune og hvordan 

ressursene er fordelt. Det vises til sak 20/30 i kontrollutvalget den 14.09 2020.  Det ble i den 

redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering 

samt spesifikke fokusområder 

 

Etterlevelses kontroll: 

I følge kommunelovens § 24-9 skal regnskapsrevisor se etter om kommunens eller 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 15.02 2021 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering samt 

valg av kontrollområde. Kontrollområdet var «Budsjettvedtak – Overholdelse av regelverk og 

egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer» 

 

I møte 07.06 2021 behandlet kontrollutvalget revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020. Revisjonens konklusjon er basert på de 

utførte handlingene og innhentede bevis, var at Råde kommune i alt vesentlige har etterlevd 

regelverk og interne rutiner for håndtering av etterlevelse for budsjettvedtak. Kontrollutvalget tok 

etterlevelseskontrollen til orientering. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 22.11 2021 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for 

etterlevelseskontrollen 2021 samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet for 2021 er 

«Offentlige anskaffelser». Resultatet av denne kontrollen foreligger i 2022. 

 

Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapport i 2021: 

 

Kvalitet og ledelse i omsorgtjenestene 

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen lagt følgende problemstillinger til grunn: 

Har kommunen etablert og implementert et styringssystem for omsorgstjenesten som sikrer 

tilfredsstillende kvalitet og ledelse i tjenesteutøvelsen? 

Delproblemstilling 1:  

 Har kommunen etablert og implementert et styringssystem for omsorgstjenesten som 

sikrer at tjenesten planlegges i samsvar med lov og forskrift?   

Delproblemstilling 2:  

 Har kommunen etablert og implementert et styringssystem for omsorgstjenesten som 

sikrer at tjenesten gjennomføres i samsvar med lov og forskrift?   

Delproblemstilling 3:  

 Har kommunen etablert og implementert et styringssystem for omsorgstjenesten som 

sikrer at tjenesten evalueres i samsvar med lov og forskrift?   
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Delproblemstilling 4:  

 Har kommunen etablert og implementert et styringssystem for omsorgstjenesten som 

sikrer at tjenesten korrigeres i samsvar med lov og forskrift?  

 

Etter revisjonens undersøkelse av de fire delproblemstillingene konkludert revisjonen med at 

kommunen i stor grad har etablert og implementert et styringssystem for omsorgstjenesten som er 

egnet til å sikre tilfredsstillende kvalitet og ledelse i tjenesteutøvelsen. Revisjonen fant likevel 

forbedringspunkter og ga følgende anbefalinger:  

- kommunen i større grad synliggjør planlegging og gjennomføring av risiko- og 

sårbarhetsanalyser på flere områder i omsorgstjenesten 

- planen om å utarbeide stillingsbeskrivelser i de hjemmebaserte tjenestene gjennomføres 

- arbeidet med å etablere prosedyre for ernæringskartlegging og -oppfølging blant hjemmeboende 

tjenestemottakere fullføres 

- det utarbeides og legges inn i Kvalitetslosen prosedyrer for hjemmesykepleie og praktisk 

bistand på de områdene som er særskilte for disse tjenestene, og som ikke dekkes av de øvrige 

prosedyrene ved Helsehuset Råde 

- alle prosedyrer som er i bruk dokumenteres i Kvalitetslosen  

- det legges til rette for at de ansatte i større grad selv blir i stand til å finne de prosedyrene de 

trenger Kvalitetslosen, og de ansatte gjøres kjent med endringer i prosedyrer gjennom 

eksempelvis leselister 

- medarbeiderne oppfordres til å komme med forslag til forbedringer både når de melder avvik 

og ellers 

- planlagte interne revisjoner gjennomføres 

- rådmannen vurderer å gjenoppta rapportering av avvik til kommunestyret 

- prosedyrene i Kvalitetslosen gjennomgås og revideres etter oppsatt plan 

 

Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge bestemmelsen 

innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. Kommuneutvalget har i 2020 behandlet og 

vedtatt plan for eierskapskontroll for perioden 2020 – 2023. Følgende to selskaper ble prioritert i 

planperioden: 

 Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 MOVAR IKS 

 

I 2020 ble Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF kontrollert og kontrollutvalget og 

kommunestyret har behandlet rapporten. MOVAR IKS var ikke påbegynt i 2021. 

 

Henvendelser til kontrollutvalget           
Kontrollutvalget kan også behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 

har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn under 

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres.  

 

Kontrollutvalget har ikke mottatt henvendelser i 2021. 
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Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

 Rapporter om utført forvaltningsrevisjon (ressursforbruk). 

 Overordnet revisjonstrategi 2021 – Råde kommune 

 Revisors uavhengighetserklæringer 

 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

 Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon i 2020 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 

 Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon – Råde kommune 

 Prosjektplan «Barnevern» 

 Reglement for kontrollutvalget - endringsforslag 

 

Saker som kontrollutvalget har fått informasjon om: 

 Kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget  

 Orientering om NKRF og FKT sin kontrollutvalgsskonferanse/fagdager i 2022. 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 31. januar 2022. 

 

 

 

Kjell A. Løkke (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/114 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 1728/2022 
Klassering: 3017-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/6 

 
 

Møtedatoer for kontrollutvalget 2022 

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

virksomhet i 2022: 
 

 Onsdag 04.05.2022 (regnskapsmøte) 
 Onsdag 08.06.2022 
 Onsdag 14.09.2022 
 Onsdag 30.11.2022 

 
 
Fredrikstad, 04.01.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Protokoll kontrollutvalgets møte den 22.11.2021, sak 21/33, Møteplan for 2022. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet «Møteplan for 2022» i sitt møte den 22.11.2021 som følger: 
«Kontrollutvalget ønsket at første møte i 2022 er 31. januar 2022. Utvalget ønsker en ny 
revidert møteplan i januarmøte hvor alternative ukedager settes opp på nytt for året 2022. 
Forslaget enstemmig vedtatt.» 
 
Sekretariater har innhentet en oversikt over møter i kommunestyret og formannskapet fra 
kommunen slik at ikke alternative ukedager kommer i konflikt med disse møtene. 
 
Kommunestyremøter og formannskapsmøter avholdes på torsdager, henholdsvis kl.17.30 
og kl.16.30. Med unntak at to kommunestyremøter som starter kl.16.00. 
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Vurdering 
På bakgrunn av innhentede opplysninger foreslås onsdag som fast møtedag, med møtestart 
kl. 17.30. I budsjettet for kontrollutvalget 2022 er det innarbeidet en møtefrekvens på 5 
møter. Det foreslås tre møter i første halvår og to møter i andre halvår.  
 
Med forbehold om endringer, foreslår sekretariatet at kontrollutvalget fastsetter følgende 
møtedager for sin virksomhet for 2022:  
 

 Onsdag 04.05.2022 (regnskapsmøte) 
 Onsdag 08.06.2022 
 Onsdag 14.09.2022 
 Onsdag 30.11.2022 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/113 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 4484/2022 
Klassering: 3017-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Råde 31.01.2022 22/7 

 

Referater og meldinger 

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

 
 
 
Fredrikstad, 07.01.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.11.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 28.10.2021, sak 065/21, «Informasjonsskriv 

om forvaltningsrevisjon og overføring av ubrukte midler - Råde kommune» 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.12.2021, sak 078/21, «Plan for 

forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024» 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 09.12.2021, sak 079/21, «Reglement for 

kontrollutvalget» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 22.11.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 28.10.2021, sak 065/21, «Informasjonsskriv om 
forvaltningsrevisjon og overføring av ubrukte midler - Råde kommune». Vedtak enstemmig 
som innstillingen. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 09.12.2021, sak 078/21, «Plan for 
forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024». Vedtak enstemmig som innstillingen. Til 
orientering. 
 
Vedlegg 4: Kommunestyret behandlet den 09.12.2021, sak 079/21, «Reglement for 
kontrollutvalget». Vurdering: «Ordfører støtter seg til bestemmelsene i kommunelovens 
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kapitel 23-1, og anbefaler kommunestyret å endre reglementet slik at det blir i tråd med 
kommunelovens bestemmelser.» Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. Til orientering. 

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

Kontrollutvalget Råde 

 
 
 
Møtedato: 22.11.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:00 
Møtested: Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 21/28 – 21/34   

 
Frammøteliste: 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Kjell A Løkke, leder (A) X  

Terje Beck, nestleder (H) X 
 

Rikke Cassandra Maske (MDG) Meldt forfall Meldt forfall 

Jarle Tranøy (A) X  

Lillian Elvestad (SP) Meldt forfall Åse Marie Rusaanes 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 
Møtende fra revisjonen: Konst. seksjonsleder Casper Støten og revisor Inger Marie Karlsen 
 
Administrasjon: Kommunalsjef oppvekst og levekår Thomas H. Meyer og Chatrine Retvedt 
kommunalsjef helse, omsorg og rehabilitering 
 
 
 
 
 

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

 
Saksnr. Innhold 

 
 

PS 21/28 Godkjenning av innkalling og protokoll  

PS 21/29 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/30 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024  

PS 21/31 Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

 

PS 21/32 Reglement for kontrollutvalget - endringsforslag  

PS 21/33 Møteplan for 2022  

PS 21/34 Referater og meldinger  

PS 21/28 Godkjenning av innkalling og protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Protokoll skal erstattes med saksliste i saksoverskrift. Inger merknader utover dette til 
innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

PS 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….. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Terje Beck ble enstemmig valgt 

Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

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

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 

resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 

2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Innholdet i informasjonen som blir 

gitt er også viktig. Er det forståelig for publikum og mottakere? Dette bør også hensyntas i 

prosjektplanene for punkt 2 og 3. 

Kontrollutvalget kom frem til følgende prioriteringer: 
 

 Informasjonssikkerhet 

 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

 Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak  

 

Forslaget til prioritering ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets innstilling 22.11.2021: 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
6. 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 Informasjonssikkerhet 

2 Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 

3  Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak 

 
7. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 360 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
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8. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 
forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
9. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

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

 
10. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

PS 21/31 Etterlevelseskontroll 2021 - Risiko- og vesentlihetsvurdering 

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 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

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 

 

PS 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. 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 
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Kontrollutvalgets innstilling 22.11.2021: 

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. 

 

PS 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 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Kontrollutvalget ønsket at første møte i 2022 er 31. januar 2022. Utvalget ønsker en ny 
revidert møteplan i januarmøte hver alternative ukedager settes opp på nytt for året 2022. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 Kontrollutvalgets vedtak 22.11.2021: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for din 

virksomhet i 2022: 

 31. januar 
 

Møtestart er kl. 17.30 

 

PS 21/34 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 

Kontrollutvalgskonferansen 2022 (med link til program): 
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NKRF:  www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2022  og  
FKT:  www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/  sendes ut sammen 
med referatet, slik at medlemmene i utvalget kan vurdere om noe er interessant .  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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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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Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 
 
Kommunestyret - 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).  

 
 

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. 

 

 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
1. Det skal i perioden januar 2022 til juli 2024 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold 
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til kontrollutvalgets forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022- til juli 2024» (jf. 
pkt. 4.1 i planen).  

 
 

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. 

 

 
 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
Kontrollutvalget behandlet saken i møte 22.november 2021 i sak 21/30: 
 
Kontrollutvalget Rådes behandling 22.11.2021: 
Sekretariatet redegjorde innledningsvis for overordnet risiko- og vesentlighetsvurderingen og 
resultatet og til hvilke områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 
2022- 2023. Kontrollutvalget diskuterte aktuelle områder. Innholdet i informasjonen som blir 
gitt er også viktig. Er det forståelig for publikum og mottakere? Dette bør også hensyntas i 
prosjektplanene for punkt 2 og 3. 

Kontrollutvalget kom frem til følgende prioriteringer: 
 
· Informasjonssikkerhet 
· Levevilkår, sosialhjelpsmottakere, utenforskap 
· Byggesaksbehandling/ antikorrupsjonsplaner og tiltak  

 
Forslaget til prioritering ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
I henhold til Kommuneloven 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. 
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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.  

 
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. 
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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. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Plan for eierskapskontroll 200-2023– vedtatt i kommunestyret 02.04.2020  
 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 09.12.2021: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
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Kontrollutvalgets instilling ble enstemmig vedtatt.   
 
Vedtak - Kommunestyret 09.12.2021: 
  
 

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).  

 
 

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. 

 

 
 
 

 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 29.11.2021 Særutskrift PS 21-30 Plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024 
2. 29.11.2021 Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024 
3. 29.11.2021 Risiko og vesentlighetsvurdering Råde kommune 2021 
 
 

42



 
 

 

RÅDE KOMMUNE 
Sakspapir 

 
SAKSGANG 

 

Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr 

Kommunestyret 09.12.2021 079/21 

 

Saksbeh. 
NIJO 
Saksansv. Nina Johansen 

Arkiv  Arkivsaknr. 
18/1626 

 
 
 

Reglement for kontrollutvalget 
 
Kommunestyret - Vedtak: 
  

 I Kontrollutvalgets reglement - vedtatt av kommunestyret 17.juni 2021 - gjøres 
følgende endring av kontrollutvalget i 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. 

  

 
 
 
Ordførers forslag til vedtak:  

 I Kontrollutvalgets reglement - vedtatt av kommunestyret 17.juni 2021 - gjøres 
følgende endring av kontrollutvalget i 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. 

  

 
 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
Kontrollutvalget har i sak 21/32 gjort ordfører oppmerksom på mulig feil i kontrollutvalgets 
eget reglement punkt 6,1 andre avsnitt, som ble vedtatt av kommunestyret 17.juni 2021: 
· 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 behandlet saken i møte 22.11.2021. 
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Saksopplysninger: 
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.  
 
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 derfor i henhold til kommunelovens bestemmer i 
kapitel 23-1.  
 
I forhold til bestemmelsene i kommuneloven er derimot ikke kommunens vedtatte reglement 
korrekt. Kontrollutvalget foreslår derfor følgende endring, slik at reglementet blir i tråd med 
kommunelovens bestemmelser: 
 
  
· Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minimum ett av medlemmene 

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

 
 
Vurdering: 
Ordfører støtter seg til bestemmelsene i kommunelovens kapitel 23-1, og anbefaler 
kommunestyret å endre reglementet slik at det blir i tråd med kommunelovens 
bestemmelser. 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Kommunestyret 09.12.2021: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Kommunestyret 09.12.2021: 
  

 I Kontrollutvalgets reglement - vedtatt av kommunestyret 17.juni 2021 - gjøres 
følgende endring av kontrollutvalget i 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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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Tittel 

1. 29.11.2021 Særutskrift PS 21-32 Reglement for kontrollutvalget - endringsforslag 
2. 29.11.2021 Kontrollutvalgets regelement 
 
 

45


	Forside 
	Saksliste 
	PS 22/1 Godkjenning av innkalling og saksliste
	Case drafts

	PS 22/2 Valg av representant til å signere protokoll
	Case drafts

	PS 22/3 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2021 - Råde kommune
	Case drafts
	Vedlegg
	Statusrapport utført forvaltningsrevisjon 2021 Råde kommune


	PS 22/4 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisorer
	Case drafts
	Vedlegg
	Jolanta Betker - Råde kommune Uavhengighetserkl oppdragsansv 2022
	Casper Støten - Råde kommune Uavhengighetserkl oppdragsansv
	IMKM - Råde kommune Uavhengighetserkl oppdragsansv 2022


	PS 22/5 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
	Case drafts
	Vedlegg
	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021


	PS 22/6 Møtedatoer for kontrollutvalget 2022
	Case drafts

	PS 22/7 Referater og meldinger
	Case drafts
	Vedlegg
	Protokoll 22.11 2021.DOCX
	Fra KS - Informasjonsskriv om forvaltningsrevisjon og overføring av ubrukte midler - Råde kommune
	Fra KS - Plan for forvaltningsrevisjon 2022-2024
	Fra KS - Reglement for kontrollutvalget



