
 

Møteinnkalling 

Kontrollutvalget Skiptvet 
 
 
 
Møtested:      Rådhuset, møterom Kommunestyresalen 
Tidspunkt: 09.02.2023 kl. 08:30 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, telefon 900 86 740, e-post 
rona@fredrikstad.kommune.no  
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Dersom du ønsker å få vurdert din habilitet, send nødvendig informasjon til sekretariatet på 
epost: postkontrollutvalg@fredrikstad.kommune.no 
 
 
 
Skiptvet, 27.01.2023 
 
Hermann Foss 
Leder(s.) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/229 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 16542/2023 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/1 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

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.: 2023/229 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 16552/2023 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/2 

 

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, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak: «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 
For å kunne rullere hvem som signerer protokoll, følger en liste over hvem som har signert 
de fire siste møtene og hvem som står for tur i dette møtet: 
12.05.2022 Pål E. Simensen 
16.06.2022 Ann Anthony 
29.09.2022 Trine Strand Ludvigsen 
24.11.2022 Pål E. Simensen 
 
Til å signere i dette møtet 09.02.2023 Øistein Svae 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/219 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 19997/2023 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/3 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 - 
Skiptvet kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:  

 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 27.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 – Skiptvet 

kommune, datert 24.01.2023. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyret 14.12.2021, sak 21/131 «Forvaltningsrevisjonsplan 2022 – 2024» 
• Kommunestyret 15.12.2020, sak 20/133 «Forvaltningsrevisjonsplan 2020 – 2021» 

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

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de forvaltningsrevisjons 
prosjekt som er gjennomført i 2022. Leveransene er delvis i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2022 – 2024. I statusrapporten har revisjonen vist 
fordelte timer på de ulike prosjektene slik at kontrollutvalget får en bedre oversikt over 
hvordan timene er forbruket.  
 
Skiptvet kommune har budsjettert med 450 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. Revisjonen 
har levert 460 timer per 31. desember 2022. Dette utgjør et merforbruk på 10 timer jf. 
budsjett.  
 
Merforbruk avregnes mot regnskapsrevisjon. Eventuelt mindreforbruk blir tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer.  
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Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
2022 

Skiptvet kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll på vegne 

av kontrollutvalget i kommunen. Revisjonen utfører også oppfølginger av tidligere forvalt-

ningsrevisjoner (oppfølgingsrapporter), disse utføres etter bestilling fra kontrollutvalg og 

kommunestyre, og påbegynnes vanligvis ett år etter at kommunestyrevedtaket ble fattet. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i 2022. 

 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte timer Mer-/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  30  

Barnevern 242 126 369 300 +/- 10 % +38 

Skole - Kvalitet i un-
dervisningen* 

 230    

Eierskapskontroll 
Deltagruppen AS 

66 8 74 60 +/- 10 % +8 

Oppfølgingsrapport 
kommuneplanar-
beid og byggesaks-
behandling 

6,5 23 29,5 50-80 -20,5 

Oppfølgingsrapport 
Boligsosiale tjenes-
ter og økonomisk 
sosialhjelp 

 16  50-80 -34 

Oppfølgingsrapport 
Pleie og omsorg 

 27  50-80 -23 

Sum  460    

Merknader: Kolonnen «Rapportert 2021» viser hva som er rapportert i 2021 på forvaltningsrevisjoner, 

eierskapskontroller og oppfølgingsrapporter som ble påbegynt det året. Timene tas med for å kunne gi 
et bedre bilde av totalforbruk knyttet til de ulike revisjonsprosjektene. Kolonnen «Estimert» angir time-
antall som er estimert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolon-
nen «Mer-/mindreforbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjek-
tene (feilmarginen er tatt høyde for ved beregningen av evt. mer/mindreforbruk).  
*Ikke ferdigstilt (det registreres timer på prosjekt 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. 
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Barnevern  

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 23. september 

2021. I 2021/22 er det påløpt 369 timer til arbeidet, som betyr et merforbruk på 39 timer i 

forhold til budsjett. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 12. 

mai, og i kommunestyret 1. november 2022.  

 

Skole - Kvalitet i undervisningen 

Prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalget 16. juni 2022. Så 

langt har det påløpt 230 timer til arbeidet. Det har oppstått noen forsinkelser underveis, men 

revisjonen anslår at rapporten vil behandles i kontrollutvalgets møte 23. mars 2023. 

 

Eierskapskontroll Deltagruppen AS  

Prosjektplan for eierskapskontroll «Deltagruppen» ble behandlet i kontrollutvalget 26. novem-

ber 2020, men arbeidet med eierskapskontrollen ble først startet opp et stykke ut i 2021. Rap-

port fra eierskapskontrollen ble behandlet i kontrollutvalget møte 17. februar, og i kommune-

styret 5. april 2022. Det har påløpt 74 timer til eierskapskontrollen i 2021/22, som betyr et 

merforbruk på 8 timer i forhold til estimert ramme. 

 

Oppfølgingsrapport Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp» ble behand-

let i kommunestyret 20. april 2021. Arbeidet med oppfølgingsrapporten startet våren 2022, og 

rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 16. juni, samt i kommunestyret 1. november 2022. 

Det har påløpt 16 timer til arbeidet med rapporten, som innebærer et mindreforbruk på 34 

timer i forhold til estimatet. 

 

Oppfølgingsrapport Kommuneplanarbeid og byggesaksbehandling 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommuneplanarbeid og byggesaksbehandling» ble behand-

let i kommunestyret 15. april 2020. Revisjonen startet oppfølgingsundersøkelsen i desember 

2021. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 12. mai, samt i kommunestyret 1. 

november 2022. Det har påløpt 29,5 timer til arbeidet med rapporten, som innebærer et mind-

reforbruk på 20,5 timer i forhold til estimatet. 

 

Oppfølgingsrapport Pleie og omsorg 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg» ble behandlet i kommunestyret 15. desem-

ber 2020. Revisjonen startet oppfølgingsundersøkelsen i juni 2022. Oppfølgingsrapporten ble 

behandlet i kontrollutvalget 24. november, samt i kommunestyret 6. desember 2022. Det har 

påløpt 27 timer til arbeidet med rapporten, som innebærer et mindreforbruk på 23 timer i for-

hold til estimatet. 

 

Total leveranse 

Skiptvet kommune har budsjettert med 450 timer til forvaltningsrevisjon, oppfølgingsundersø-

kelser og eierskapskontroll i 2022. 460 timer har påløpt per utgangen av 2022. Dette innebæ-

rer et merforbruk på 10 timer ift. budsjett. I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal 

kommunen faktureres for medgått tid etter et selvkostprinsipp. I denne sammenhengen vil 

merforbruket på forvaltningsrevisjon bli avregnet mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 

 
Rolvsøy, 24. januar 2023 

 
Casper Støten (sign.) 

fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/229 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 16585/2023 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/4 

 

Orienteringssak - Budsjett 2023 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Rådmannens redegjørelse for budsjett 2023, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Budsjett 2023, vedtatt av kommunestyret, sak 22/139 i møte 13.12.2022– du finner det her: 
Budsjett - Skiptvet kommune 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere rådmann til kontrollutvalgets første 
møte i 2023 for å gi en orientering om årets vedtatte budsjett. Utvalget skal ikke behandle 
selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi mye nyttig informasjon som kontrollutvalget 
kan ta med seg i sitt arbeide. 
 
Følgende invitasjon er sendt: 

«Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmann til sitt møte 09.02.2023 for å gi en 
informasjon om hvilke utfordringer og muligheter administrasjonen ser ved det 
vedtatte budsjettet for 2023. Dette kan være nyttig informasjon for kontrollutvalget 
bl.a. for å få en oversikt over områder de bør ha et ekstra øye på, sett opp mot risiko- 
og vesentlighetsanalyse i forkant av ny forvaltningsrevisjonsplan med mer. Vi anser 
at ca 20-30 minutter vil være nok inkludert spørsmål fra utvalget.» 

 

Vurdering 
Budsjett for 2023 er behandlet og vedtatt av kommunestyret. Utvalget vil ikke få en 
gjennomgang av hele budsjettdokumentet, men det er ønskelig at administrasjonen gir en 
gjennomgang av de utfordringer og muligheter budsjettet gir. Aktuelle 
spørsmål/problemstillinger kan være: 

- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere 
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- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende 
året, eks om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet 

- er det virksomheter som kommer ekstra godt ut av det i 2023 
 
Sekretariatet anbefaler at informasjonen fra rådmann tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/219 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 1826/2023 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/5 

 
 

Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 27.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kontrollutvalgssak 22/20 den 12.05 2022 – Oppfølgingsrapport 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kommuneplanarbeid – byggesaksbehandling». 
• Kontrollutvalget sak 20/3, den 12.03.2020, «Forvaltningsrevisjonsrapport 

"Kommuneplanarbeid Byggesaksbehandling"» 
• Kommunestyret sak 20/028, den 15.04.2020, «Forvaltningsrevisjonsrapport 

kommuneplanarbeid byggesaksbehandling» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling» i mai 2022.  
 
Kommunestyrets opprinnelige vedtak var at kommunen skulle:  
• sikre at byggesaker blir kontrollert og godkjent av den som har fullmakt til dette, og at det er 

to som signerer vedtakene. 
• vurdere skriftlige rutiner for byggesaker. 
• informere innbyggere på kommunens hjemmeside om hvordan de går frem når de skal levere 

en byggesøknad. 
 
Revisjonen kontrollerte i sin oppfølgingsrapport hvorvidt de tre anbefalingene var fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon var følgende: 
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«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
20/028 er fulgt opp. Revisjonens konklusjon er at kommunestyrets vedtak i stor grad er fulgt 
opp. 
Vedtaket om at to skal signere vedtakene er oppfylt, samt at vedkommende som signerer har 
formell myndighet til dette. Men vi registrerer at det ikke foreligger noen rutiner for 
vedtakskontrollen. 
Kommunen har heller ikke startet det generelle arbeidet med å skriftliggjøre rutiner. 
Kommunen bør derfor prioritere arbeidet med å utarbeide skriftlige rutiner, herunder også 
rutiner for kontrollfunksjonen.  
Kommunens nettside gir god veiledning til innbyggerne og vi mener at det ikke er 
behov for ytterligere oppfølging av denne utover løpende oppdatering for å sikre at 
informasjonen er korrekt.» 

 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til kommunestyret, kommunestyret vedtok 
innstillingen: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Kommuneplanarbeid - Byggesaksbehandling», til etterretning. 
2. Rådmann skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtatt punkt er fulgt opp 
og ferdigstilt. Senest januar 2023. 

• utarbeidet skriftlige rutiner, herunder også rutiner for kontrollfunksjonen. 
 
Kontrollutvalgssekretariatet har etterspurt skriftlig dokumentasjon på at vedtatt punkt er 
ferdigstilt, men har ikke mottatt dette. Rådmann har gitt bekreftelse på at han møter i 
kontrollutvalgets møte den 9. februar og gir informasjon.  
  

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det ikke er gjort nye kontrollhandlinger. Kontrollutvalgssekretariatet 
har heller ikke mottatt noe skriftlig fra rådmann og kan derfor ikke gjøre vurderinger i saken 
på hvorvidt vedtaket er fulgt opp eller ikke. 
Kontrollutvalget må derfor ta stilling til dette i møtet, etter at informasjonen er gitt. 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta den muntlige informasjonen 
fra rådmann til orientering, og gjøre et valg på om saken kan ansees som ferdigstilt, eller om 
den krever ytterligere oppfølging. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/219 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 1899/2023 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/6 

 
 

 

Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Boligsosiale tjenester" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Den foreløpige informasjonen tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 03.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Særutskrift av saksfremlegg kommunestyresak 22/125, den 6. 12 2022 – sak 
«Søknad om utsettelse av frist – oppfølgingsrapport «Boligsosiale tjenester og økonomisk 
sosialhjelp» 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 22/43, den 24.11 2022 – «Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale tjenester». 
KST-sak den 01.11 2022 – Oppfølgingsrapport «Boligsosiale tjenester og økonomisk 
sosialhjelp». 
Kontrollutvalgssak den 16.06 2022 – Oppfølgingsrapport «Boligsosiale tjenester og 
økonomisk 
sosialhjelp». 
KST- sak 21/025, den 20.04.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp». 

Saksopplysninger 
Da kontrollutvalget behandlet saken i november 2022 skrev sekretariatet følgende under 
saksopplysninger: 
 
«Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp» den 16. juni 2022. Ingen av punktene fra 
kontrollutvalgets og kommunestyrets vedtak da de behandlet forvaltningsrevisjonsprosjektet 
var fulgt opp. Kontrollutvalget fattet derfor følgende vedtak: 
«Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Boligsosiale 
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tjenester og økonomisk sosialhjelp», samt rådmannens redegjørelse til etterretning. 
Kontrollutvalget ser alvorlig på at kommunestyrets vedtak ikke er fulgt opp av 
administrasjonen.» 
Videre ga kontrollutvalget følgende innstilling til kommunestyret: 
 
«1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp», til etterretning. 
2. Kommunestyret forventer at deres vedtak i saken blir fulgt opp. Rådmann skal gi skriftlig 
redegjørelse om at så er gjort til kontrollutvalgets møte 24. november 2022.» 
 
Kommunestyret behandlet oppfølgingsrapporten 1. november i 2022, vedtak ble som 
kontrollutvalgets innstilling. 
De punkter som ble vedtatt skulle følges opp, (kommunestyrevedtak 21/025) er: 
 
Administrasjonen skal: 
a) Etablere de rutiner og den praksis som er nødvendig, for at internkontroll og 
saksbehandling ved tildeling av boliger er tilfredsstillende. Herunder skal kommunen 
etterse at regelverket vedr. dokumentasjon og arkivering i forbindelse med 
saksbehandling overholdes. 
b) Vurdere om det er hensiktsmessig å inngå kvalitetsavtaler med leverandører av 
midlertidig botilbud. 
c) Etablere de rutiner og den praksis som er nødvendig for at søknader om økonomisk 
sosialhjelp dokumenteres i tilstrekkelig grad, og er så godt opplyst som mulig. For 
eksempel bør kommunen innhente dokumenter som lønnslipp, husleiekontrakt, 
saldoutskrift og ligning i alle saker om økonomisk sosialhjelp, eventuelt må 
kommunen dokumentere at dette er innhentet tidligere. 
d) Etablere de rutiner og den praksis som er nødvendig for at vedtak om økonomisk 
sosialhjelp for unge sosialhjelpsmottakere møter kravene om at vedtaket skal: 
• Vise at det er satt vilkår og hva vilkåret er. 
• Hva som kreves for at vilkåret anses som oppfylt og hva konsekvensene vil 

være ved brudd på de oppsatte vilkår. 
Kontrollutvalgssekretariatet har sendt rådmann påminning om å få oversendt en skriftlig 
redegjørelse for hvordan vedtaket nå i ettertid er fulgt opp. Kontrollutvalgssekretariatet 
mottok e-post fra Rådmann den 17.11 2022, hvor Rådmann ber om utsettelse på frist for 
levering. E-posten ligger som vedlegg 1 til saken. Rådmannen viser til at saken skal 
behandles i formannskapet i møtet den 29. november 2022 og i kommunestyret i møtet den 
6. desember 2022. Rådmann vil stille i møtet den 24. november for å gi kontrollutvalget 
ytterligere informasjon, hvis ønskelig.» 
 
Videre skrev sekretariatet i sin vurdering følgende: 
«Siden kontrollutvalgssekretariatet mottok tilbakemelding fra rådmann samme dag som 
sakspapirer skal sendes ut har vi ikke kunnet gjøre vurderinger utover det som fremkommer 
av saksopplysninger. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta informasjonen fra rådmann til orientering. Videre 
bør kontrollutvalget be om at saken blir lagt frem for dem i første møte i 2023.» 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til etterretning. 
2. Saken legges frem på nytt 1. møte i 2023, med ny redegjørelse fra rådmann. 

 
I etterkant av kontrollutvalgets møte ba rådmann formannskap (sak 22/172) og 
kommunestyre (22/125) om utsettelse av fristen for å følge opp 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Se vedlegg 1 til saken.  
Kommunestyret fattet den 6.desember 2022 følgende vedtak: 
 

«1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester og 
økonomisk sosialhjelp» utsettes til 01.05.2023.  
2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet inne 09.02.2023.» 
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Rådmann har bekreftet at han stiller i møtet for å gi kontrollutvalget informasjon om 
framdriften i arbeidet. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at informasjonen som skal gis i møtet den 9. februar er en foreløpig 
informasjon om framdriften i arbeidet. Fristen for å lukke «avvikene» har kommunestyret i 
vedtak satt til 01.05 2023.  
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta den foreløpige informasjonen til 
orientering. 
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SKIPTVET KOMMUNE 

 
 

 

Saksframlegg 
 

 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Per Egil Pedersen FE-033 
 

20/405 

 
Søknad om utsettelse av frist - Oppfølgningsrapport "Boligsosiale tjenester og økonomisk 
sosialhjelp" 
 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

22/127 Formannskap PS 29.11.2022 

22/125 Kommunestyret PS 06.12.2022 
 
 
Forslag til vedtak: 
  

1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester 
og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 30.062023. 

2. Rådmannen orienterer kontroll utvalget om framdriften i arbeidet inne 01.04.2023. 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn: 
Kommunestyret behandlet i PS  22/109 oppfølgningen av denne 
forvaltningsrevisjonsrapporten og fattet følgende vedtak: 
  
I saken framgår følgende kommentar: 
«Rådmannen melder at administrasjonen er forsinket ift. sin plan om å følge opp disse 
anbefalingene. De vil primært bli fulgt opp som en del av det øvrige arbeidet med en 
forbedret internkontroll bl.a. gjennom å ta i bruk den nye programvaren Samsvar fra Sikri AS. 
Programvaren er installert, opplæring og introduksjon pågår og arbeidet generelt vil være 
godt i gang innen sommeren 2022. Rådmannens vurdering er at ovenstående anbefalinger 
derfor vil bli innarbeidet i løpet av 2022. Årsakene til dette er generelt koronaepidemien som 
i praksis har forsinket og begrenset utviklingsarbeidet i 2020 og 2021. Fra februar 2022 har 
relevante ressurser dessuten vært disponert til forberedelse til å ta imot flyktninger fra 
Ukraina. Dessuten har det vært utskiftninger på ledersiden: kommunalsjef gikk av med 
pensjon sommeren 2021, ny virksomhetsleder i administrasjon, kultur og service fra august 
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2021 og ny virksomhetsleder for pleie og omsorg fra januar 2022. Samtidig har det vært 
gjennomført to store organisatoriske endringer. Fra sommeren 2021 ble det etablert et 
vertskommunesamarbeid NAV Skiptvet Marker der Marker kommune er vertskommune. 
Samtidig startet rådmannen arbeidet med en evaluering av organiseringen av Skiptvet 
kommune der kommunestyret i februar 2022 sluttet seg til prinsippene for organiseringen. 
Rådmannen arbeider nå med å gjennomføre ny organisering og målet er at dette skal være 
gjennomført sommeren 2022. Oppsummert er konklusjonen at det ikke har vært nok 
kapasitet til å følge opp anbefalingene innen et år. Rådmannen vurderer at dette kan 
aksepteres siden det ikke var avdekket avvik ved denne forvaltningsrevisjonen." 
Under behandlingen framkom bl.a. kritikk mot rådmannen som i tilfeller der avvik ikke kan 
lukkes innen fastsatte frister, så skal rådmannen søke kommunestyret om fristforlengelse. 
Denne saken dreier seg dette. 
  
Rådmannen gjentar for ordens skyld at identifiserte avvik som hovedregel skal lukkes innen 
fastsatte frister. Dessuten ligger det mange kilder til forbedringsarbeidet og mye læring i 
forvaltningsrevisjonsrapporter. Når det gjelder denne konkrete rapporten har oppstått ikke 
forutsigbare hindringer som forsinker arbeidet. 
  
Årsakene til at rådmannen søker om fristforlengelse til 30.06.2023 er følgende hendelser i 
2022: 

 Ny programvare for å bedre internkontrollen: Programvaren Samsvar fra Sikri AS ble 
anskaffet ved årsskiftet 2021/2022 og gradvis tatt i bruk i 1. kvartal 2022. 
Programvaren er omfattende og skal dekke alle hovedfunksjoner i internkontrollen. 
Siden tidligere avvikssystem KF Avviksbehandling ikke lenger ble oppdatert av 
leverandøren og et velfungerende avvikssystem er kritisk for driften, valgte 
rådmannen å prioritere innføre avviksmodulen som nå er innført. 

 Controllerstillingen: Rådmannen opprettet en stilling som controller og stillingen ble 
besatt senhøsten 2021. Controlleren ledet arbeidet med å innføre programvaren og 
skulle arbeide videre med å forbedre internkontrollen. Controlleren sa opp sin stilling 
innen utløp at prøveperioden den 31.05.2022 og fratrådte stillingen til ferien. I 
forbindelse med endringene i den administrative organiseringen har rådmannen 
besluttet at ansvaret for internkontrollen skal tillegges Fagleder for politisk 
sekretariat. Stillingen utlyses i disse dager og antas besatt senest 01.04.2022. 

 Lederskifter i NAV: NAV Skiptvet Marker ble etablert fra sommeren 2021 og ny NAV 
leder tiltrådte i august 2021. Fokus i det første driftsåret har vært å samle 
organisasjonen og innarbeide nye måter å jobbe på. Prinsippet er at begge 
kontorlokasjonene i hhv. Meieribyen og Ørje skal opprettholdes og at innbyggere og 
brukere i Skiptvet som hovedregel fra Meieribyen. Kontrollutvalget fikk nylig en 
orientering fra NAV leder i juni 2022 om planene framover der bl.a. kvalitetssikring av 
rutiner og prosedyrer i forbindelse med saksbehandlingen. NAV lederen sa opp sin 
stilling i august 2022 og fratrer 30.11.2022. Ny NAV leder er tilsatt, men i skrivende 
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stund er ikke tiltredelsestidspunktet avklart ennå. I perioden 01.12.2022 og til ny NAV 
leder tiltrer, vil NAV leder i Våler kommune være fungerende leder for NAV Skiptvet 
Marker. 

 Administrativ organisering av Skiptvet kommune: Ny administrativ organisering i 
Skiptvet kommune vil tre i kraft fra 01.01.2023. Ansvaret for NAV legges da i 
virksomhet tverrfaglige tjenester innen kommuneområde Oppvekst. 

  
I sum medfører dette at det ikke har vært mulig å lukke disse avvikene.  
  
Imidlertid har det vært avholdt møte med eieren av utleieboliger med kommunal 
tildelingsrett; Accept Eiendom AS. I møtet ble manglende vedlikehold av utleieboligene tatt 
opp. Dette har gått ut over boligtilbudet til vanskeligstilte. Dette har medført at eieren har 
iverksatt oppgraderinger av leilighetene med det resultatet at boligtilbudet til denne 
gruppen har en tidsriktig standard. 
Med de tiltak som er redegjort for ovenfor mener rådmannen at avvikene kan lukkes i løpet 
av 1. halvår 2023. 
Rådmannen ber derfor om utsettelse av fristen med å lukke avvikene til 30.06.2023 og 
ønsker å rapportere om framgangen i arbeidet til kontrollutvalget innen 31.03.2023. 
  
  
 
 
Formannskap - 22/127 
 
FS - behandling: 
Lars Svartedal (Ap) foreslår følgende: 

1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester 
og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 01.05.2023. 

2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet inne 09.02.2023. 
  
Svartedal sitt forslag enstemmig vedtatt.  
 
FS - vedtak: 

1.  Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester 
og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 01.05.2023. 

2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet inne 09.02.2023. 
 
Kommunestyret - 22/125 
 
KS - behandling: 
Innstilling fra formannskap enstemmig vedtatt. 
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KS - vedtak: 

1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester 
og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 01.05.2023. 

2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet inne 09.02.2023. 
 
 
 
 

19



 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/219 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 19836/2023 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/7 

 
 

Informasjon fra rådmann om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
"Pleie og omsorg" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
 
Fredrikstad, 24.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyresak 22/153, den 06.12. 2022 (Oppfølgingsrapport «Pleie og omsorg») 
• Kontrollutvalgssak 22/44, den 24.11 2022 (Oppfølgingsrapport «Pleie og omsorg») 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og omsorg» i 
november i 2022. Det fremkom av rapporten at revisjonen konkluderte med at ingen av 
punktene var fulgt opp fullt ut, fire av seks punkter var delvis fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende innstilling til kommunestyret, kommunestyret vedtok 
innstillingen: 
 

«1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Pleie og omsorg», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 
15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i 
gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på 
velferdsteknologiområdet. 
Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023» 
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Kontrollutvalgssekretariatet har etterspurt skriftlig dokumentasjon på at vedtatte punkter er 
ferdigstilt, men har ikke mottatt dette. Rådmann har gitt bekreftelse på at han møter i 
kontrollutvalgets møte den 9. februar og gir informasjon.  
  

Vurdering 
Sekretariatet viser til at det ikke er gjort nye kontrollhandlinger. Kontrollutvalgssekretariatet 
har heller ikke mottatt noe skriftlig fra rådmann og kan derfor ikke gjøre vurderinger i saken 
på hvorvidt vedtaket er fulgt opp eller ikke. 
Kontrollutvalget må derfor ta stilling til dette i møtet, etter at informasjonen er gitt. 
Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta den muntlige informasjonen 
fra rådmann til orientering, og gjøre et valg på om saken kan ansees som ferdigstilt, eller om 
den krever ytterligere oppfølging. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/230 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 19872/2023 
Klassering: 3015-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/8 

 

Forslag til retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar fremlagte retningslinje for håndtering av henvendelser til 

kontrollutvalget til orientering, og slutter seg til denne. 
 
Fredrikstad, 24.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• KU-sak 22/49 Referat og meldinger 
• KU-sak 22/50 Eventuelt  

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk under referater og meldinger i møte 29. september 2022 forelagt en 
veileder fra Forum for Kontroll og tilsyn. Veilederen gjaldt håndtering av henvendelser til 
kontrollutvalget. Med bakgrunn av denne ønsket kontrollutvalget i samme møte at 
sekretariatet kunne legge frem retningslinjer som gjelder for kontrollutvalget i Skiptvet 
kommune vedrørende saksbehandling ved eksterne henvendelser. 
 

Vurdering 
Sekretariatet har til møtet fremmet et forslag til en retningslinje for håndtering av 
henvendelser som bygger på Forum for Kontroll og tilsyn sin veileder. Kontrollutvalget kan i 
møte ta en diskusjon på fremlagte forslag og eventuelt supplere / korrigere tekst.  
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Retningslinje for håndtering av henvendelser til kontrollutvalget. 
 

1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer 

Henvendelser til leder av kontrollutvalget eller kontrollutvalgets medlemmer må snarest 
sendes sekretariatet for journalføring og saksbehandling. 
 

2. Muntlige henvendelser 

Muntlige henvendelser må skriftligjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av 
sekretariatet. 
 

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte 
 

Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutinen for journalføring og 
arkivering. 
 
Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets 
mandat, «trafikklysmodellen» (se vedlegg 1) og vanlig krav til saksforberedelse. 
 
Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet 
avsender i tråd med punkt 4, og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til 
orientering. 
 
Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om 
nødvendig kan sekretariatet gjøre enkelte avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til 
behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal settes 
opp som sak på sakslisten. 
 
For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i 
henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres, i 
tråd med vanlig saksforberedelser. 
 

4.    Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer 

På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og 
eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp. 

Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om 
henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle 
problemstilling. 
 

5.   Kontrollutvalgets handlingsalternativer 

Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være: 

a) Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og tar 
henvendelsen til orientering. Saken avsluttes. 
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b) Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon. Utvalget 
kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte. Utvalget kan 
også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon. 

c) Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling. 
 

6.   Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling 

Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget bør 
se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende: 

- Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken, nå 
eller senere? 

- Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal 
gjennomføres kontroll? 

- Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes 
indirekte til å indikere risikoen på et område? 

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan saksfeltet 
settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages ny plan eller 
planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller problemstillinger i en 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles. 

Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse. Følges 
vanlig prosedyrer for dette, jf. pkt. 7. 
 

7.   Videre behandling 

Dersom videre forløp i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrer i tråd med 
bestiller/utfører – modellen, tilsvarende som for forvaltningsrevisjon. 
 

8.  Tilbakemelding til avsender 
 
Alle som henvender seg til kontrollutvalget skal få tilbakemelding fra sekretariatet om at den 
er mottatt og blir vurdert. Om nødvending gis det veiledning om hva som er rett instans for 
henvendelsen. 
 

9.   Partsrettigheter 

Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget. 
Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå 
videre med saken. 

 

 

 

Utarbeidet 28.11 2022 
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Vedlegg1. 

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen» 
 
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge 
opp henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan 
tale for å følge opp henvendelsen 

 
 

Ja 

 
 

Delvis 

 
 

Nei 

 
 

Ukjent 

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet 
vedtak? 
 

    

Dreier henvendelsen seg om en klage på et 
enkeltvedtak som kommunen har fattet 
 

    

Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende 
etterlevelse av kommunale rutiner eller manglende 
oppfølging av kommunale vedtak? 
 

    

Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, 
rutiner, praksis i kommunen mer generelt innenfor et 
område? 
 

    

Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert 
hendelse? 
 

    

Er henvendelsen under annen behandling i et organ? 
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, 
klageorgan i kommunen, varslingskanal) 
 

    

Er det annen naturlig behandlingsvei for henvendelsen 
(ref. organene nevnt over) 
 

    

Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, 
bidra til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens 
saksbehandling av type saker? 
 

    

Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget 
allerede har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin 
risiko- og vesentlighetsanalyse? 
 

    

Foreligger området som et tema i plan for 
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll? 
 

    

Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring? 
 

    

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte 
oppgaver? 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/219 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 20107/2023 
Klassering: 3015-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/9 

 
 

Utsettelse av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Skole - kvalitet i undervisningen" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 

 
2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Skole – kvalitet i 

undervisningen» blir levert til kontrollutvalgets møte den 23.03. 2023. 
 

3.  
Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften 
forøvrig i plan for forvaltningsrevisjon januar 2022 til juli 2024. 

 
Fredrikstad, 24.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Notat fra revisjonen - Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – kvalitet i 
undervisningen», dater 24.01 2023 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/36, den den 29.09 2022 – Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for 
august 2022 til juli 2024. 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 29.09 2022 en bestilling av forvaltningsrevisjoner fra 
august 2022 til juli 2024. Det ble der vedtatt at prosjekt «Skole – kvalitet i undervisningen» 
skulle leveres og behandles i kontrollutvalgsmøtet 09. februar 2023.  
Kontrollutvalget vedtok at dersom det senere skal gjøres endringer i bestillingen, eller 
revisjonen ikke kan levere i henhold til bestilling, settes dette opp som egen sak i møte i 
kontrollutvalget. 
 
Sekretariatet har mottatt et notat fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS hvor de informerer 
om at de ikke får levert forvaltningsrevisjonsprosjektet «Skole – kvalitet i undervisningen» til 
oppsatt tid. Dette blant annet grunnet fristoverskridelser i kommunen, se vedlegg 1 til saken. 
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Vurdering 
Sekretariatet påpeker at plan for forvaltningsrevisjon januar 2022- juli 2024 er vedtatt av 
kommunestyret. Planverket er slik sett bindende, og det må rapporteres til kommunestyret 
hvis ikke planverket blir fulgt. Imidlertid er det forventet at prosjektet blir levert til 
kontrollutvalgets møte 23. mars 2023. Det forutsettes at den sene leveransen ikke vil påvirke 
timesbudsjett som er satt for forvaltningsrevisjonen i 2023 og planverk generelt. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta informasjonen fra revisjonen til orientering. 
Videre bør kontrollutvalget be revisjonen levere prosjektet ved neste møte den 23.03 2023. 
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Notat  
Utsatt behandling av forvaltningsrevisjonsrapport «Skole – kvalitet i 

undervisningen» 
 
Kontrollutvalget i Skiptvet kommune vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Skole – kvalitet i 
undervisningen» 16. juni 2022. Ifølge prosjektplanen skulle forvaltningsrevisjonsrapporten behandles 
i kontrollutvalgets møte 9. februar 2023. På grunn av forsinkelser i arbeidet må rapporten behandles 
noe senere enn forutsatt, blant annet har vi hatt utfordringer med fristoverskridelser, samt 
utfordringer knyttet til å avtale intervjuer på grunn av sykdom i kommunen. Revisjonen tar sikte på å 
levere rapporten i tide til behandling i kontrollutvalgets møte 23. mars. Vi er ferdige med innsamling 
av fakta, men det gjenstår å ferdigstille rapport samt gjennomføre en høringsrunde med kommunens 
administrasjon før politisk behandling.  
 
 
 

Rolvsøy 24.01.2023 
 
 

Casper Støten (sign.)     Jolanta Betker (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor    daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/230 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 16381/2023 
Klassering: 3015-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/10 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes  
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
 

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Kontrollutvalgets årsmelding 2022- utkast 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller i 2022 

 

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 viser for øvrig til årsmeldingen. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2022 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 
kommuneloven LOV-1992-09-25-107. Bestemmelsene er videreført i ny kommunelov LOV-
2018-06-22-83. Det fremgår av kapittel 23, § 23-1 at «Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne». 
 
Figuren under viser at det fra kommunestyret går to styringslinjer. Den ene går fra 
kommunestyret 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.  
 

1 

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret. Kommunaldepartementet har i forskrift om kontrollutvalg og revisjon FOR-
2019-06-17-904, gitt nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets saksbehandling og 
oppgaver.  
 
Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget skal påse at: 

• kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
• det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen har eierinteresser i 
• det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
• vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
 

 
1 Kontrollutvalgsboken 2. utgave 
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Oppfølging av regnskapsrevisjonen 
Kontrollutvalget får seg forelagt revisjonsplaner, resultater etter kvalitetskontroller i revisjonen 
og uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir kontrollutvalget 
informert om spesielle forhold og funn som revisjonen har gjort.   
 
Plan for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Plan for og gjennomføring av eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 
eierskapskontroll. Kommunestyret skal vedta planen. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller som er gjennomført og resultatet av disse.  
 
Budsjettbehandling for kontrollarbeidet 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 
skal inneholde kostnadene til drift av kontrollutvalget, utvalgets sekretariat og den valgte 
revisjonen.  
 
Innstilling på valg av revisor og revisjonsordning 
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i IKS eller 
inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 

Kontrollutvalgets sammensetting 

Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon angir bestemte krav til de som skal 
velges som medlemmer til kontrollutvalget. Det heter blant annet at medlem av kontrollutvalg 
ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet 
eller ansatt i kommunen. 
 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven (2018) bestå av minimum fem medlemmer. 
Det er opp til kommunestyret å bestemme om kontrollutvalget skal ha flere medlemmer enn 
lovens minstekrav.  Kommunestyret i Skiptvet 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 
Herman Foss, leder (Frp) 
Pål E. Simonsen, nestleder (Ap) 
Trine Strand Ludvigsen (Ap) 
Øistein Svae (Sp) 
Ann Anthony (H) 
 
Varamedlemmer 2019-2023 
Jorunn Lilleng (Sp) 
Lisbet Narvestad Grenanger (H) 
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Kontrollutvalgets møte- og informasjonsaktivitet 

Østfold kontrollutvalgssekretariat Kommunalt oppgavefellesskap (ØKUS KOF) har utført 
sekretariatstjenesten i 2022. Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal 
påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal 
også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt. 
 
Møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller er blitt behandlet og utformet på tilnærmet 
samme måte som for øvrige politiske organ. Møteinnkallinger og saksdokumenter er sendt 
elektronisk til utvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og oppdragsansvarlig revisor.  
 
Kontrollutvalgets møteplan og møtedokumenter blir løpende publisert på kommunes 
hjemmeside. 
 
Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 5 møter.  
Til sammen har kontrollutvalget behandlet 50 saker.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 
 2022 2021 2020 2019 
Møter 5 5 5 4 
Saker 50 42 39 27 

 
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget ved at ordfører fortløpende får 
tilsendt utvalgets saksdokumenter og protokoller. Ordfører er også til stede i møter når hun 
har mulighet. 
 
Kontrollutvalget har bestemt at rådmann inviteres til enkeltsaker i kontrollutvalgsmøter. 
 
Leder av kontrollutvalget står for den uformelle kontakten med den politiske ledelse i 
kommunen. 
 
Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2021, 12.05 2022, hadde ingen i kommunens 
administrasjon mulighet til å stille for å redegjøre for årets regnskap og resultat. Sekretariatet 
og revisjonen redegjorde i saken. 
 
I mai var barnevernsleder til stede i møtet for å redegjøre for statlig tilsyn med 
barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser i Skiptvet kommune 2021. 
 
I juni ga rådmannen en orientering til kontrollutvalget om hvordan kommunen håndterer og 
dokumenterer forhåndskonferanser i henhold til plan- og bygningsloven. 
 
I september fikk kontrollutvalget en informasjon fra NAV-leder om organiseringen av den 
kommunale NAV-tjenesten i Skiptvet. 
 
I november ga rådmannen informasjon om kommunens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp». 
Kontrollutvalget ba om en ny informasjon i 2023 når alle punkter var ferdigstilt. 
 

Behandlede saker i 2022 

I 2022 er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll utført av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS (ØVKR).  
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Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2022 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

• Møteplaner for kontrollutvalget  
• Overordnet revisjonsstrategi 2022 
• Budsjett for kontroll- og tilsyn 2022 
• Bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

 
Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 
Kontrollutvalget har i 2022 avgitt uttalelse til kommunestyret om Skiptvet kommunes 
årsregnskap for 2021.   
 
Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 
Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret 
gjennom revisjonsberetningen.  
 
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.  
Kommuneloven § 24-7 til §24-9, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 gir 
bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres. 
Det er i 2022 behandlet ett nummerert revisjonsbrev. 
 
Revisjonsbrev nr. 1/2022 
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 12.05.2022 
Revisjonsbrev nr. 1/2022 viser til følgende merknader:  
 

• Det er solgt råtomt på Fjellshagen uten budsjett og nødvendig vedtak i 2021. Vedtak 
på salg av tomt er gjort tidligere. Det fremkommer av kommuneloven § 14-5 at 
«årsbudsjettet er bindende for kommunestyret». Vedtak fra tidligere år er ikke gyldig i 
2021. 

 
Kontrollutvalget tok revisjonsbrevet til orientering og ba rådmann om å sørge for at 
revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak. Kontrollutvalget ba rådmannen 
om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er iverksatt, til kontrollutvalgets møte 29.09 2022. 
Kontrollutvalget fikk tilbakemeldingen først i november 2022. 
Kontrollutvalget tok kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 1/2022 til 
orientering i sitt møte den 24.11.2022 og revisjonsbrev nr. 1/2022 ble lukket. 
 
 
Etterlevelseskontroll: 
I følge kommunelovens §24-9 skal regnskapsrevisor «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. 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. 
 
«Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse»  
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 12.05.2022.  
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Revisjonens konklusjon, basert på de utførte handlingene og innhentede bevis, mener 
revisjonen at Skiptvet kommune har etterlevd §7-1 og §10-5 i forskrift om offentlige 
anskaffelser. 
 
Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
 
I møtet i november 2022 behandlet kontrollutvalget «overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll.» 
 
Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har behandlet én forvaltningsrevisjonsrapport i 2022. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernets hjelpetiltak» 
Behandlet i kontrollutvalgets møte den 12.05.2022. 
Prosjektet hadde en problemstilling: 

• «Har barneverntjenesten et system og en praksis for oppfølging og evaluering av 
iverksatte hjelpetiltak som oppfyller barnevernlov og krav til internkontroll?» 

 
Revisjonen anbefalte kommunen å: 
 
a) Beskrive barneverntjenestens mål, oppgaver og organisering i kvalitetssystemet Sikri 
Samsvar. 
b) Beskrive risiko for avvik i barneverntjenesten i kvalitetssystemet. 
c) Benytte kvalitetssystemets avvikshåndteringsmodul til å melde og behandle avvik. 
d) Utarbeide tidsavgrenset tiltaksplan i alle saker med hjelpetiltak. Planlagt 
evalueringsdato bør utfylles, og tiltaksplan bør sendes til foreldre. 
e) Etablere rutine som sikrer kvartalsvis evaluering av hjelpetiltak. 
f) Etablere rutine som sikrer at evaluering av hjelpetiltak og annen oppfølging 
dokumenteres.» 
 
Kontrollutvalget tok forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernets hjelpetiltak», samt 
rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning, og sluttet seg til 
revisjonens anbefalinger. Rapporten med anbefalinger ble sendt til kommunestyret for videre 
politisk behandling. Kommunestyret behandlet saken 01.11.2022. Kontrollutvalget følger opp 
vedtaket med en oppfølgingsrapport ett år etter. 
 
 
Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av 
administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Kontrollutvalget har behandlet to oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
Oppfølgingsrapport «Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling»: 
Formålet med oppfølgingsrapporten fra revisjonen er å vurdere om kommunen 
administrasjon har fulgt opp oppfølging av kommunestyrets tidligere vedtak ved behandling 
av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommuneplanarbeid - byggesaksbehandling». 
 
Kommunestyret ba administrasjonen den 01. 11 2022 å følge opp følgende anbefalingene i 
vedtaket. Rådmann skal gi skriftlig informasjon til kontrollutvalget når vedtatt punkt er fulgt 
opp og ferdigstilt. Senest januar 2023:  
«Kommunen skal utarbeide skriftlige rutiner, herunder også rutiner for kontrollfunksjonen.» 
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Oppfølgingsrapport «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp» 
Formålet med oppfølgingsrapporten fra revisjonen er å vurdere om kommunen 
administrasjon har fulgt opp oppfølging av kommunestyrets tidligere vedtak ved behandling 
av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp». 
 
Kommunestyret ba administrasjonen den 01. 11 2022 å følge opp vedtaket. Kommunestyret 
skrev at de forventer at deres vedtak i saken blir fulgt opp og ba Rådmann gi skriftlig 
redegjørelse om at så er gjort til kontrollutvalgets møte 24. november 2022. 
I møtet den 24. november ga rådmann muntlig informasjon om at han ville be 
kommunestyret om utsettelse av saken. Kommunestyret behandlet forespørselen om 
utsettelse i sitt møte 6.desember 2022 og fattet følgende vedtak: 
 
«1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester  
og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 01.05.2023. 
2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet inne 09.02.2023.»  
 
Kontrollutvalget behandlet oppfølgingsrapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Pleie og 
omsorg» i sitt møte den 24. november 2022. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak og 
innstilling til kommunestyret: 
 
«1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og 
omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser 
alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt to år etter at 
vedtaket er fattet. 
 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Pleie og omsorg», til etterretning. 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 
15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i 
gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på 
velferdsteknologiområdet. 
Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023». 

 
Eierskapskontroll 
Formålet med eierskapskontroll fremkommer av § 23-4 i kommuneloven. Ifølge 
bestemmelsen innebærer en eierskapskontroll å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for 
hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen vedtas av kommunestyret selv. 
 
Kontrollutvalget har behandlet en eierskapskontroll i 2022. 
 
Kontrollutvalget har den 17.02 2022, behandlet eierskapskontroll med «Deltagruppen AS».  
Kontrollen var gjennomført med utgangspunkt i følgende problemstilling:  
Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring? 
 
Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp 
mot lover, forskrifter og kommunale vedtak. Revisjonen har også lagt til grunn anbefalinger 
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fra KS2. Revisjonen har gjennomført kontrollen ved å innhente dokumentasjon fra det 
interkommunale selskapet, både administrativt og fra styret. I tillegg har de hentet inn 
opplysninger fra kommunen og gjennomgått politiske saksprotokoller. Representantene fra 
kommunen og selskapet har også fått anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. 
 
Basert på revisjonens vurderinger er konklusjon den at kommunen i hovedsak utøver sitt 
eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen 
anbefalte at kommunen bør: 
a) Kommunens eierskapsmelding bør vise kommunens prinsipper for eierstyring, gi en 
samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydeliggjøre kommunens formål med 
eierskapene. 
b) Kommunen bør, i samarbeid med de andre eierkommunene, oppdatere Eierstrategi for 
Deltagruppen AS (2016) i 2022. 
 
Kontrollutvalget tok rapporten til etterretning og sluttet seg til revisjonens anbefalinger. Videre 
ba de om at kommunens representant i selskapet skal informere kontrollutvalget når 
vedtaket er gjennomført. Rapporten ble oversendt kommunestyret til behandling. 
Kommunestyret behandlet eierskapskontrollen med Deltagruppen AS den, 05.04 2022. 
 
I møte den 24. november 2022 behandlet kontrollutvalget endring i vedtatt plan for 
eierskapskontroll. Siden Skiptvet kommune ikke lenger er eier i Skiptvet digital AS fattet 
kontrollutvalget dette vedtaket: 
«1. Skiptvet Digital AS utgår fra Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023. 
2. Valg av nytt selskap for eierskapskontroll gjøres i forbindelse med kommende plan for 
eierskapskontroll 2024 – 2027.» 
 
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 mottatt en henvendelse angående gjenoppbygging av Meierigården etter 
brann. Kontrollutvalget fikk med bakgrunn i henvendelsen en generell informasjon fra 
rådmann om hvordan kommunen håndterer og dokumenterer forhåndskonferanser i henhold 
til plan- og bygningsloven, i junimøtet. 
 
Andre saker og informasjon 
 
Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 
• Godkjenninger av protokoller 
• Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
• Uavhengighetserklæringer fra ansvarlige revisorer 
• Statusrapport utført forvaltningsrevisjon 
• Orientering om finansieringsmodell og forvaltningsrevisjonsprosjekter som er berørt av 

sammenslåing av to revisjonsenheter til ØVKR IKS 
• Orientering om forvaltningsrevisjon i Indre Østfold kommune – Indre Østfold brann og 

redning IKS 
• Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Skiptvet 

kommune 
• Workshop i forbindelse med bestilling av forvaltningsrevisjoner 
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 8 - 
 

• Orientering fra rådmann og NAV-leder angående NAV – samarbeid med andre 
kommuner 

• Møteplaner/datoer 
• Prosjektplan «Skole – kvalitet i undervisningen» 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering etterlevelsesrevisjon 
 
Kontrollutvalget har også blitt forelagt referatsaker og korte meldinger/orienteringer 
som tas til orientering i samlesaker. Som eksempel nevnes kontrollutvalgets 
protokoller og kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget, samt statlige 
tilsynsrapporter
  
Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 9.februar 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

    Herman Foss 
Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/230 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 16749/2023 
Klassering: 3015-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/11 

 

Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar opplysninger om utført kvalitetskontroll i Østre Viken 

Kommunerevisjon IKS til orientering. 
 

 

2. Kontrollutvalget ber om en oppdatering fra ØVKR IKS når ny kontroll i 2023 er 
gjennomført 

 

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Resultat av forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2022 i Østre Viken 
kommunerevisjon IKS, datert 23. november 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
Kvalitetskontrollkomiteen til «NKRF – kontroll og revisjon i kommunene», har i 2022 
gjennomført kvalitetskontroll i Østre Viken kommunerevisjon IKS. 
 
Sekretariatet har mottatt kopi av vedtak i kvalitetskontrollkomiteen. 
 
I vedtaket fremgår det av kontrollen at utførelsen av regnskapsrevisjonen i ØVKR IKS ikke 
ble godkjent. Det presiseres at kontrolløren ikke fant vesentlige mangler eller avvik på 
kontroll av kommuneoppdraget. Det ble imidlertid avdekket mangler i revisjonen av 
menighetsoppdraget. (Se vedlegg 1). Det vil derfor bli gjennomført en oppfølgingskontroll i 
2023.  
 
Det fremgår videre at vedtaket etter årets kontroll av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll er godkjent. 
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Vurdering 
I henhold til kommunelovens § 23-2, a, b, c og d skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, påse at regnskaper blir vurdert på en betryggende måte og at det utføres 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i henhold til gjeldende bestemmelser og 
retningslinjer. 
 
Utførelsen av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ble godkjent.  
Selv om regnskapsrevisjonen fikk ikke godkjent på utførelsen av sitt arbeid, vurderer 
sekretariatet at regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet ble godkjent. Det er i hovedsak 
dette som er kontrollutvalgets oppgave å påse. Kontrollutvalget kan ta opplysninger om 
utført kvalitetskontroll i Østre Viken Kommunerevisjon IKS til orientering. Videre vurderer 
sekretariatet at kontrollutvalget kan be om en oppdatering fra revisjonen når ny kontroll i 
2023 er gjennomført.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/230 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 16398/2023 
Klassering: 3015-192 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/12 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

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

 
Fredrikstad, 19.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer  

• Daglig leder Jolanta Betker, datert 17.01.2023 
• Forvaltningsrevisor Casper Støten, datert 17.01.2023 
• Regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum, datert 16.01 2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg og revisjon  
• Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) – sine 

veiledere for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel.  
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3 i forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon. Herunder §19 som sier at oppdragsansvarlig revisor skal gi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget hvert år, og ellers ved behov. 
 
Oppdragsansvarlige revisorer har avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet i brev 
til kontrollutvalget i Skiptvet kommune. 
 

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 og NKRF sin veileder.  
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Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er 
ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæringer fra 
oppdragsansvarlige revisorer tas til orientering. 
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Til kontrollutvalget i Skiptvet kommune 

 

Vurdering av daglig leders uavhengighet for Skiptvet 
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 daglig leder hvert år, og ellers ved behov, gi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen følger 
nedenfor. 

 

Daglig leders vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Daglig leders egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er 
organisert som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Daglig leders 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, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 
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Til kontrollutvalget i Skiptvet kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Skiptvet kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 17.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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Til kontrollutvalget i Skiptvet kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Skiptvet kommune 
 

Innledning 

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

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

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

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

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

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

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

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

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

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

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

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

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

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

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

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

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

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

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

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

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for kommunen. 

 

 

Rolvsøy, 16.01.2023 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

Inger Marie Karlsen-Moum (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/229 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 13432/2023 
Klassering: 3015-191 
Saksbehandler: Rania Matramawi 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/13 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 24.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.11.2022 

 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 06.12.2022, sak 22/152 og sak 22/153 sak 

22/152 «Søknad om utsettelse av frist - Oppfølgningsrapport Boligsosiale tjenester og 
økonomisk sosialhjelp og sak 22/153 sak «Oppfølging av forvaltningsrevisjon Pleie og 
omsorg». 

 
 

3. Notat fra rådmann til kontrollutvalget i sak 22/43 «Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester"» 
 

4. Rapport fra ØVKR IKS Eierskapskontroll i Indre Østfold datert 28.10.2022 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 24.11.2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Utklipp av møteprotokoll for kommunestyret den 06.12.2022, sak 22/152 og sak 
22/153. Til orientering. 
 
Vedlegg 3: Det fremkommer av protokollen fra KUs møte 24.11.2022 at notatet skal legges 
med referater og meldinger i dagens møte. 
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Vedlegg 4. Kontrollutvalget ønsket å få fremlagt eierskapskontroll i Arbeids- og 
inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS, utført for 
Indre Østfold kommune. Til orientering 
 

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

Kontrollutvalget Skiptvet 

 
 
 
Møtedato: 24.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 08:30 til kl. 10:15 
Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund 
Fra – til saksnr.: 22/41 -  22/50  

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer innkalt/møtt 

Herman Foss, leder X  

Pål E. Simensen, nestleder X  

Trine Strand Ludvigsen X 
 

Øistein Svae Forfall  Jorunn Lilleng møtt 

Ann Anthony Forfall   

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og 
rådgiver Anita Marie Rovedal  
 
Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor 
Casper Støten og regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen sak 22/43, 22/44 og 22/50  
 
Ordfører var til stedet under hele møtet. 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Herman Foss, leder  Pål E. Simensen 

   
 
 

 

Merknader 

Sakene rådmann skal redegjøre for tas i starten av møtet, for øvrig følges dagorden. 
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PS 22/41 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 

PS 22/42 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 Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken og foreslo Pål E. Simensen 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Pål E. Simensen 
 
 

PS 22/43 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
"Boligsosiale tjenester" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering. 
2. Saken legges frem på nytt 1. møte i 2023, med ny redegjørelse fra rådmann. 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Rådmann redegjorde for saken. Utvalget fikk i dag før møtet oversendt et notat «Søknad om 
utsettelse av frist – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester og 
økonomisk sosialhjelp"» fra rådmann. Notatet var et saksfremlegg til formannskapet og 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
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1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester 
og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 30.06.2023 

2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet innen 01.04.2023 
 
Videre redegjøres det i notatet for årsaken til at administrasjonen ber om utsettelse. Notatet 
legges med referater og meldinger til neste møte i utvalget. 
 
Utvalget drøftet saken. 
Vedtak enstemmig som innstilt med bytte av ordet orientering til etterretning. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til etterretning. 
2. Saken legges frem på nytt 1. møte i 2023, med ny redegjørelse fra rådmann. 

 
 

PS 22/44 Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Pleie og omsorg", Skiptvet 
kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og 

omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser 
alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt to år etter at 
vedtaket er fattet.  
 

 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Pleie og omsorg», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 
15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i 
gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. 
Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023 

 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Rådmann redegjorde for saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Utvalget drøftet saken, herunder generell arbeidsmengde for administrasjonen og generell 
oppfølging av kommunestyrets vedtak. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 24.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og 
omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser 
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alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt to år etter at 
vedtaket er fattet.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Pleie og omsorg», til etterretning. 
 
2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de 
har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 
15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i 
gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. 
Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023 

 
 

PS 22/45 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering 
og budsjettjusteringer», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av 
kontrollområde «Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering 
og budsjettjusteringer», til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2023 

 

 

PS 22/46 Endring i vedtatt plan for eierskapskontroll for perioden 2022 - 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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1. Skiptvet Digital AS utgår fra Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023. 
 

2. Valg av nytt selskap for eierskapskontroll gjøres i forbindelse med kommende plan for 
eierskapskontroll 2024 – 2027. 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

1. Skiptvet Digital AS utgår fra Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023. 
 

2. Valg av nytt selskap for eierskapskontroll gjøres i forbindelse med kommende plan for 
eierskapskontroll 2024 – 2027. 

 
 

PS 22/47 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Rådmannens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering 

 
2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes 

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes 
 

 

PS 22/48 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2023: 

 Tor 09.02. kl. 08.30 

 Tor 01.06. kl. 08.30 

 Tor 28.09. kl. 08.30 

 Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl. 09.00 

 Tor 23.11 kl. 09.00 
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Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Leder foreslo å legge inn et møte 23. mars 2023. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med møte 23 mars. 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2023: 

 Tor 09.02. kl. 08.30 

 Tor 23.03. kl. 08:30 

 Tor 01.06. kl. 08.30 

 Tor 28.09. kl. 08.30 

 Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl. 09.00 

 Tor 23.11 kl. 09.00 
 

 

PS 22/49 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 

 

PS 22/50 Eventuelt 

Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022: 

Følgende punkter ble tatt opp under eventuelt: 
 Kontrollutvalget ba i møtet 12.05.2022 om kopi av statusrapport i etterkant av møte 

med statsforvalteren vedr. Statlig tilsyn barnevern. Rådmann redegjorde kort om 
saken og opplyste at de er med i et veiledningsprogram som Bufdir (Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet) gjennomfører for flere kommuner. Statsforvalter 
kommer ikke med ny tilbakemelding før programmet er ferdig om to år. Rådmann 
sender over et notat om redegjørelsen som legges ved referater og meldinger i neste 
møte.  
 

 Utvalget ønsker en orientering om budsjett 2023 på nyåret. Hvilke 
utfordringer/muligheter gir det vedtatte budsjettet Skiptvet kommunen? 
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 Utvalget ønsker ytterligere synlighet på kommunens hjemmesider og leder ber 
servicekontoret om å legge inn en link til ØKUSs sider over Innsyn/møteplan på 
kommunens nettside etter eksempel fra Sarpsborg. 
 

 Saken utvalget ba om i forrige møte om retningslinjer for henvendelser til utvalget 
legges frem for alle ØKUSs kommuner når sekretariatet har et eget domene for 
hjemmesiden (ligger nå under Fredrikstad som gir noen begrensninger) 

 
 

59



Utklipp av møteprotokoll for kommunestyret den 06.12.2022, sak 22/152 og sak 22/153 
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1 Sammendrag 

Innledning 

Norske kommuner er ofte medeiere i en rekke selskaper. Formålet med selskapsorganisering er gjerne 

interkommunalt samarbeid på områder der hver kommune er for liten til å utføre tjenesteproduksjonen 

alene, eller å gi en profesjonell ledelse mulighet til å ivareta forretningsmessige eller faglige hensyn på 

en bedre måte. 

 

Selskapene forvalter store verdier på vegne av sine eiere. Kommunene har imidlertid ikke direkte sty-

ringsmulighet over selskapene, slik de har over sin kommuneadministrasjon. Kommunens interesser i 

selskapene utøves gjennom eierstyring, først og fremst gjennom selskapets eierorgan (generalforsam-

ling i AS, representantskap i IKS) og styringsdokumenter (vedtekter i AS, selskapsavtale i IKS, samt 

eierstrategi) og kommunens eierskapsmelding.   

 

Eierstyring innebærer at kommunen som eier sikrer klarhet i roller, herunder hvem som representerer 

kommunen i eierorgan, profesjonalitet i selskapsledelse og kontroll og oppfølging av at driften er i sam-

svar med kommunens mål og interesser. Eierskapspolitikken skal sikre kommunestyret innsyn i og sty-

ring med selskapene som kommunen har eierinteresser i.1 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) legger også til grunn Anbefalinger om 

eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) fra KS.2 Vi har gjennomført kontrollen ved å innhente do-

kumentasjon fra selskapene ved styre og administrasjon. I tillegg har vi innhentet opplysninger fra eier-

kommune ved varaordfører og administrasjon. Kommunens varaordfører og selskapene har avgitt hø-

ringsuttalelser til rapporten (vedlagt). 

 

Revisjonen har gjennomført eierskapskontroll av kommunens eierskap i de fire arbeids- og inkluderings-

bedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS med følgende problemstilling:  

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

eierstyring? 

 

Funn og vurderinger 

Vedtekter 

De gjennomgåtte vedtektene for de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene oppfyller etter revisjonens 

vurdering aksjelovens krav til opplysninger om selskapenes foretaksnavn, selskapenes virksomhet/for-

mål, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende.  

 

Selskapenes virksomhet og formål – varig tilrettelegging, opplæring, arbeidsinkludering, karriereveiled-

ning og attføring – er tydelig. Vedtektenes § 3 Virksomhet fastsetter også at selskapenes overskudd 

skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift, noe som samsvarer med For-

skrift om arbeidsmarkedstiltak (§ 1-1). Det fremkommer tydelig av bestemmelsene at det ikke skal ut-

betales utbytte. 

 

KS’ Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er oppfylt når det gjelder jevnlig revidering 

                                                      
1 Eierstyring vil si styring av de selskaper kommunen er medeier i. Eierskapspolitikk er et videre begrep som også 

inkluderer beslutning om hvilke selskaper kommunen skal delta i. 
2 KS, som tidligere het Kommunenes Sentralforbund, er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. 
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av vedtekter og bruk av valgkomité. Vedtektene oppdateres jevnlig og har nylig vært gjenstand for sam-

ordning mellom de fire selskapene. Valgkomité er vedtektsfestet og består av eierrepresentanten (ord-

fører/varaordfører) i eierkommunene i det respektive selskap. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Eierkommunenes ordførere (eller delegerte i vedkommendes sted) utgjør generalforsamling i alle de fire 

arbeids- og inkluderingsbedriftene, noe som samsvarer med KS’ Anbefalinger om eierskap, selskaps-

ledelse og kontroll. Aksjelovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og protokoll er etter revisjonens 

vurdering oppfylt. 

 

Generalforsamlinger åpnes av styrets leder og ledes deretter av hovedaksjonær, eller annen leder valgt 

av forsamlingen. Møteleder sørger for at det føres protokoll for generalforsamlingen, som inkluderer 

fortegnelse over stemmeberettigede og generalforsamlingens vedtak. Protokoll signeres av møteleder 

og to personer til og arkiveres.  

 

Protokoller fra generalforsamling viser at generalforsamlingen er et aktivt eierorgan for de fire arbeids- 

og inkluderingsbedriftene. De innkaller til eiermøte når det er behov for bredere kommunikasjon med 

eierkommunene for å forankre strategiske beslutninger. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens be-

stemmelser og KS' anbefalinger, med hensyn til sammensetning og funksjon. Valgkomitéen innstiller 

på aksjonærvalgte styremedlemmer ut fra krav til kompetanse, kjønnsbalanse, habilitet og kontinuitet. 

 

Morselskapet og datterselskapene i Deltagruppen AS har personidentisk styre, noe daglig leder og sty-

rets leder har begrunnet bakgrunnen for. Dette følger ikke KS’ anbefalinger, men revisor forstår vurde-

ringen som er gjort. Dersom omfang av handel og transaksjoner mellom selskapene blir av et vesentlig 

omfang, mener vi likevel at konsernet bør revurdere hvorvidt en slik konstellasjon er heldig for å sikre 

prinsippet om armlengdes avstand.   

 

Kommunens eierrepresentanter, styreledere og daglig leder i de respektive selskaper gir uttrykk for at 

styret fungerer godt og samarbeider godt med administrasjonen i de fire arbeids- og inkluderingsbedrif-

tene. 

 

Etiske retningslinjer, habilitet og samfunnsansvar 

Alle fire bedriftene vi har undersøkt oppfyller etter revisjonens vurdering krav til etiske retningslinjer. 

Ordførerne/varaordfører i de respektive eierkommunene er eierrepresentanter, noe som forebygger in-

habilitet, jf. KS' anbefalinger. Det er også positivt at habilitet er nevnt som et viktig vurderingskriterie for 

valgkomitéens arbeid ved sammensetting av selskapsstyrene. De etiske retningslinjene og andre sent-

rale rutinebeskrivelser vektlegger også samfunnsansvar. 

 

Kommunens eierskapsmelding 

Ifølge ny kommunelov § 26-1 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmel-

ding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldinger skal, ifølge kommuneloven (§ 26-1) og 

KS' anbefaling, inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over kommunens selskaper 

og øvrig interkommunalt samarbeid, samt kommunens formål med hvert selskap.  

 

Med en eierskapsmelding fra 2013 oppfyller ikke Indre Østfold kommune dette kravet per i dag. Kom-

munen opplyser imidlertid at det arbeides med utkast til ny eierskapsmelding, samt at kommunen legger 

opp til å vedta eierskapsmelding i hver valgperiode slik nevnte bestemmelse legger opp til. Forutsatt at 
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dette skjer, vil Indre Østfold kommune etter revisjonens vurdering, oppfylle kommunelovens krav til ei-

erskapsmelding. 

 

Eierstrategi 

Eierkommunene har ikke en oppdatert eierstrategi for de fire selskapene. Deltagruppen har en fra 2016, 

som da ikke er justert for kommunesammenslåingen fra 2020. Kommunens eierstrategi for alle de fire 

arbeids- og inkluderingsbedriftene bør derfor etter revisjonens vurdering oppdateres i 2022. Revisjonen 

vurderer likevel ikke dette som et avvik fra KS' anbefalinger, som ikke stiller et eksplisitt krav om eier-

strategi.  

 

Rapportering og eiermøter 

Alle de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesektorens 

krav til rapportering og eiermøter. Det gjennomføres minst en rapportering og et møte i generalforsam-

ling hvert år, samt eiermøter etter behov.  

 

Selskapenes hjemmesider gir bred informasjon om deres respektive tjenester og arbeidsområder. 

Dette er vesentlig informasjon også for eierne.  

 

Kommunen bekrefter i møte med revisor at protokoller fra generalforsamlinger og styremøter i aksje-

selskaper som kommunen har eierinteresser i, blir journalført og arkivert i kommunens sak-/arkivsyste-

mer. Også innkalling/saksdokumenter til generalforsamlinger blir journalført. Styredokumenter i aksje-

selskaper sendes bare til styremedlemmer, da de kan inneholde forretningshemmeligheter. Interes-

serte gis som regel innsyn i protokoller og generalforsamlingsdokumenter. 

 

Kommunestyret kan vurdere å tildele formannskapet en rolle som kommunens eierutvalg (jf. KS' anbe-

faling 3). I møte med revisjonen, fremkom det at kommunen vurderer å gi sitt formannskap en framskutt 

rolle i forbindelse med eierskapsoppfølgingen. Dette vil etter revisjonens mening ivareta denne anbefa-

lingen. 

 

Revisjonen stiller seg ellers spørrende til at fullmaktsavklaringen knyttet til varaordfører som kommu-

nens eierrepresentant ikke er gjort skriftlig. Vi vurderer derfor at kommunen bør sørge for slik skriftlig 

avklaring i forbindelse med utarbeidelse av endelig eierskapsmelding, der det fremkommer hvem som 

skal ivareta kommunens eierinteresser. Dette bør forankres i kommunestyret, for eksempel gjennom 

den politiske saksbehandlingen av denne meldingen. 

 

Oppfølgende spørsmål til kommunen har vist at kontrollutvalget ikke har blitt varslet om og således blitt 

gitt mulighet til å være til stede i generalforsamling i de respektive selskapene. Revisor viser til bestem-

melsen i Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd som angir dette som en «skal»-bestemmelse. Vi finner det 

derfor mangelfullt at kontrollutvalget ikke har vært informert om dette.   

 

Som nevnt under faktaredegjørelsen i avsnitt 4.6.3, er kommunen gjort oppmerksom på manglende 

registrering av selskapene i styrevervregisteret til KS. Revisor vurderer at kommunens representanter 

bør tilrettelegge for – og påse at - selskapenes styrer blir registrert, slik at anbefalingen fra KS blir fulgt 

på dette punkt. 
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Konklusjon 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det vesentligste utøver 

sitt eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi 

AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 

 

Våre funn tyder på at eierskapsmeldingen (fra 2013) og eksisterende eierstrategi for Deltagruppen (fra 

2016) er utdatert. Dette begrunner vi med at dokumentene ikke er oppdatert i tråd med kommunerefor-

men eller at flere av selskapene i mellomtiden har skiftet navn. For de øvrige tre arbeids- og inklude-

ringsbedriftene vi har undersøkt har det ikke vært utarbeidet noen eierstrategi. Fullmakten til varaordfø-

rer virker noe uavklart, og selskapene og deres styre er ikke fullstendig registrert i styrevervregisteret. 

Avslutningsvis, finner vi også at kommunens kontrollutvalg ikke har vært varslet og gitt mulighet til å 

delta i selskapenes generalforsamling.   

 

Revisjonens anbefalinger 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  

a) Kommunen bør utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør inneholde kom-

munens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og tydelig-

gjøre kommunens formål med eierskapene  

b) Kommunen bør, i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeide oppdaterte eierstrategier for 

sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene 

c) Kommunen bør, i forbindelse med utarbeidelse av den forestående eierskapsmeldingen, avklare 

varaordførers fullmakter til å representere kommunen i generalforsamlingene, jf. kommunens poli-

tiske reglement 

d) Kommunen bør legge til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir registrert i styreverv-

registeret 

e) Kommunen bør påse at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta i, selskapenes 

generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd. 
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2 Prosjektmandat 

I henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) § 23-4 skal det gjennomfø-

res eierskapskontroll. Dette innebærer 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 én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommu-

nestyret er konstituert, utarbeide en plan for eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap for å finne ut hvor det er størst 

behov for slik kontroll. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Plan for eierskapskontroll 2020–2023, som Indre 

Østfold kommunestyre vedtok 16. september 2020 (sak 96/20). ØVKR utarbeidet prosjektplan for eier-

skapskontrollen som kontrollutvalget i Indre Østfold kommune godkjente 9. mai 2022. 

 

Vi har kvalitetssikret datagrunnlaget underveis ved at intervjuede personer har verifisert intervjureferat 

og gjennom intern kvalitetssikring. Rapporten er sendt til uttalelse til selskapene og til den som utøver 

kommunens eierfunksjon (varaordfører), i tråd med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Hørings-

uttalelsene fremkommer av vedlegg. 

 

Eierskapskontrollen er gjennomført i tidsrommet mai–oktober 2022 av undertegnede forvaltningsrevi-

sorer. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og de undersøkte selska-

pene. De vurderes som habile til å utføre eierskapskontrollen.  

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS takker for godt samarbeid i eierskapskontrollen med Indre Østfold 

kommune og de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene; Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og 

Innovi AS.  

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 28.10.2022 

 

 

 
Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Jostein Ek (sign.) 

utførende revisor 
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3 Fremgangsmåte for eierskapskontrollen 

 Problemstilling og avgrensning 

Kontrollen er gjennomført med følgende problemstilling:  

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

eierstyring? 

 

Kjernen i eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter og 

kommunale vedtak. Eierskapskontrollen er gjennomført på bakgrunn av Indre Østfold kommunes Plan 

for eierskapskontroll 2020–2023 og NKRFs Standard for eierskapskontroll (RSK 002; 2020) og Veileder 

i selskapskontroll (2018).  

 

Grundig gjennomgang av selskapenes drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelse av eiers 

kunnskap og oppfatning av selskapenes drift og tiltak for å sikre selskapenes drift, er imidlertid en del 

av eierskapskontrollen. Resultatet av eierskapskontrollen kan tilsi at det iverksettes forvaltningsrevisjon, 

der man legger til grunn NKRFs Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vedtak om forvaltningsre-

visjon i selskaper skal innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon for planperioden.   

 

Revidert periode er hovedsakelig 2020–2022.  

 

 Om vurderingskriterier 

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

sider av kommunens eierskap og selskapenes virksomhet. Kriteriene fastsettes vanligvis med basis i 

følgende kilder: lovverk, nasjonale politiske føringer, kommunens retningslinjer og vedtak, anerkjent te-

ori på området og sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Vurderingskriterier presenteres i kap. 4.1. Se også kap. 5 Kilder.  

 

 Metoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand i revidert enhet beskrives i et omfang som i 

tilstrekkelig grad underbygger revisjonens vurderinger og konklusjoner. Datagrunnlaget i eierskapskon-

trollen er innhentet gjennom dokumentanalyse, intervju og epost-dialog.  

 

Dokumentanalyse 

Følgende dokumenter er gjennomgått: 

 For de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene: Selskapets vedtekter, etiske retningslinjer, 

instrukser, rutinebeskrivelser, årsregnskap, årsberetning, årsbudsjett, årsplan, protokoller (re-

ferater) fra generalforsamling og styre, samt selskapets hjemmesider (nettsider). 

 For eierkommunen Indre Østfold: kommunens eierskapsmelding fra 2013 og kommunens 

eierstrategi. 

 

Intervju 

Revisjonen har intervjuet følgende personer i eierskapskontrollen: 

 Deltagruppen AS: Styreleder Ole-Anders Bodal og adm. dir. (daglig leder) Rune Kyrdalen. 

 Hobøl ASVO AS: Styreleder Ragnhild Saksebøl og daglig leder Hilde J. Elvestad 

 Via3 AS: Styreleder Cecilie Agnalt og daglig leder Ann Kristin Bønøgård  

 Innovi AS: Styreleder Morten Sætra og daglig leder Tor-Erik Stenberg 
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 Eierkommunen Indre Østfold: varaordfører Kathrine Hestø Hansen, rådgiver Åsmund Kob-

bevik og konstituert kommunaldirektør Tron Einar Kallum  

 

Epost-dialog 

Det har vært fortløpende epost-dialog med de ovennnevnte personer i forbindelse med dokumentinn-

samling og gjennomføringen av intervjuene. 

 

 Informasjon om revidert enhet – Deltagruppen AS  

Morselskapet Deltagruppen AS er et holdingselskap med formål å eie aksjer samt levere administrative 

tjenester til datterselskaper som har arbeidstrening og arbeidsinkludering som primære virksomhetsom-

råder. Selskapet har sitt hovedkontor i Askim og et avdelingskontor i Sarpsborg. Morselskapet eier tre 

datterselskaper med 100% eierandel; Delta Kommunale Tjenester AS (het tidligere Delta Skole AS), Delta 

Næring AS, og Delta Jobb og Kompetanse AS. Sammen danner de fire selskapene en konsernstruktur 

som kan illustreres slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi omtaler konsernet samlet i det følgende som Deltagruppen. 

 

Det er Delta Jobb og Kompetanse AS som leverer konsernets tiltak i form av arbeidsforberedende trening 

(AFT) til NAV i Indre Østfold og Sarpsborg. Selskapet leverer også AFT til NAV i Skiptvet, Marker og 

Rakkestad kommuner. Delta Næring AS leverer anbud på relevante konkurranser. Selskapet står som 

leietaker av lokaler i Askim sentrum, som er videreutleid til bruk i det lokale næringsliv. Delta Skole AS 

drev tidligere voksenopplæringen før dette ble overført til kommunen i 2020. Selskapet har i 2022 skiftet 

navn til Delta Kommunale Tjenester AS. De har nå kun aktivitet i form av leveranser av ekspertbistand til 

eierkommunene. De skriver i konsernets årsberetning for 2021 at volumet har vært lavt, men at dette 

arbeidet har vært i tråd med deres eierstrategi og selskapet vil videreføre dette i årene som kommer. 

 

Indre Østfold kommune er majoritetseier i Deltagruppen, med 80 % eierandel. For øvrig, eies konsernet 

av kommunene Rakkestad (9,7 %), Skiptvet (5,3 %), og Marker (5,0 %).    
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 Informasjon om revidert enhet – Hobøl ASVO AS  

Hobøl ASVO AS produserer varer og tjenester for det ordinære marked. Bedriften sysselsetter yrkeshem-

mede fra Indre Østfold kommune som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre tilbud. Bedriften er i 

hovedsak underleverandør til regionale samarbeidspartnere. Samlet produksjon foregår på Hagen i Indre 

Østfold kommune, Kafe Glede som ny arbeidsstasjon i 2021, samt hos eksterne samarbeidspartnere. 

Selskapet tilbyr nå i 2022: 

 

- Varig tilrettelagt arbeid (VTA), med 23 plasser 

- Lærekandidat samarbeid med interesseorganisasjonen OKVekst, med 5 lærekandidater 

 

Selskapet eies 100 % av Indre Østfold kommune og er således det eneste selskapet som er heleid av 

kommunen. Organisasjonskartet for selskapet kan sammenfattes slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På spørsmål om videre målsettinger for selskapet, svarer de at det mest sentrale er å beholde – og gjerne 

øke antall VTA-plasser, sørge for økonomisk balanse og økonomi til å ivareta gammel bygningsmasse, 

samt å opparbeide nye, bærekraftige arbeidsstasjoner til arbeidstakerne (deltakerne). 
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 Informasjon om revidert enhet – Via3 AS  

Via3 AS beskriver seg i sin årsrapport fra 2021 som en sosial entreprenør og har som formål å utvikle 

menneskers ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving. Bedriften eies av Indre Østfold kommune 

med cirka 74 % av aksjene, og Skiptvet kommune som eier av resterende aksjeandel. Selskapet holder 

til i eget bygg i Askim, med moderne og funksjonelle lokaler i forhold til sin virksomhet. Bedriften tilbyr 

varig tilrettelagt arbeid (VTA) for mennesker som har fått innvilget uføretrygd. Arbeidsoppgavene er til-

passet den enkelte arbeidstaker og skal legge til rette for utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig 

vekst. Dette bidrar til at ansatte opplever økt livskvalitet. Selskapet rapporter om en god utvikling de siste 

årene, med åtte ulike avdelinger og cirka 70 ansatte totalt. 

 

Oppdatert organsiasjonskart for 2022 ser slik ut: 
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 Informasjon om revidert enhet – Innovi AS  

Innovi AS ble etablert i 1992, og har kommunene Indre Østfold (cirka 75%) og Marker (cirka 14%) som 

hovedeiere. I tillegg, eier bedriften Roar Wedding AS resterende andel (cirka 11%). Bedriften beskriver 

selv i sin årsrapport for 2021 at Innovi AS fremstår som en solid og målrettet bedrift som tilbyr arbeidstre-

ning og veiledning til arbeidssøkere som har falt utenfor ordinære arbeidstilbud. Innovi AS har i tillegg et 

samarbeid med Viken fylkeskommune og interesseorganisasjonen OKVekst om lærekandidatordningen 

for å bistå ungdom gjennom læretiden frem til kompetansebevis. Yrkesstolthet og kontinuerlig forbedring 

for tjenestemottakerne i hvert ledd av produksjon og tjenester er et hovedmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I møte med revisor beskriver selskapet at eierkommunen Indre Østfold benytter de mye til vedlikehold av 

grønt-arealer, cafe-drift på ulike lokasjoner, samt diverse ad-hoc jobber etter behov.    

 

Organisasjonskartet gjengitt ovenfor gir en overordnet fremstilling av organisasjonsstrukturen, og er ba-

sert på presentasjonen selskapet selv gir i sine årsrapporter. Kartet er forenklet noe, av presentasjons-

messige hensyn. 
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4 Kommunens eierskap i Arbeids- og inklude-

ringsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO 

AS, Via3 AS og Innovi AS 

Problemstilling: Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eierstyring? 
 

 Vurderingskriterier 

Vedtekter  

I henhold til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven, 1997) § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opprette 

et stiftelsesdokument, som skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal (§ 2-2) minst angi:  

1. selskapets foretaksnavn, 

2. selskapets virksomhet (tidligere kalt formål), 

3. aksjekapitalens størrelse, 

4. aksjenes pålydende beløp. 

 

Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, skal 

vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. 

 

Vedtekter eller eierstrategi bør angi andre forhold som framgår av kommunens eierskapsmelding, for 

eksempel krav om valgkomité (jf. KS' anbefaling 10) eller forlenget innkallingsfrist.  

 

I Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll (2020) gir KS 21 anbefalinger til kommune-Norge. 

Anbefaling 5 anbefaler å revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig. 

 

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften, 2015) sier følgende i § 1-1 Formål: Hovedformålet 

med arbeidsmarkedstiltakene er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. 

Forskriften sier videre (§ 13-6 om AFT) at for å bli godkjent som tiltaksarrangør må virksomheten oppfylle 

følgende krav: 

a. attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet, 

b. overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode, 

c. det skal ikke utbetales utbytte. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak 

I aksjeselskaper er generalforsamlingen øverste organ – eierorganet. Aksjelovens kapittel 5 inneholder 

regler om generalforsamling. Det heter følgende i § 5-2 Aksjeeiernes møterett: Aksjeeierne har rett til å 

møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.  

 

Når en kommune er aksjeeier, må kommunestyret delegere til ordfører eller andre å møte i generalfor-

samling. Vedkommende kalles fullmektig til generalforsamling. Terminologien skiller seg fra representant-

skapsmedlem, jf. IKS-loven. Begge betegnes eierrepresentant, det vil si kommunens representant i eier-

organ (representantskap i IKS, generalforsamling i AS). KS' anbefaling 8 påpeker at representantskapet 

har noe større innflytelse over forvaltningen av et IKS enn generalforsamlingen har i et AS. 
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KS' anbefaling 7 anbefaler kommunestyret å oppnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter i ei-

erorgan. Dette bidrar til å forenkle samhandling og kommunikasjon mellom kommunestyre og eierorgan.  

 

Aksjeloven § 5-5 fastsetter at innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet 

holde ordinær generalforsamling. Her skal følgende saker behandles og avgjøres:  

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal senest én uke før generalforsamlingen sendes til 

hver aksjeeier med kjent adresse. 

 

Generalforsamling innkalles av styret (aksjeloven § 5-9). Innkallingen skal være skriftlig og angi tid og 

sted for møtet og saksliste. Innkalling skal sendes senest en uke før møtet holdes, om ikke vedtektene 

setter en lengre frist (§ 5-10).  

 

Generalforsamlingen skal velge en møteleder (aksjeloven § 5-12), som skal sørge for at det føres proto-

koll for generalforsamlingen (§ 5-16). I protokollen skal generalforsamlingens vedtak inntas med angivelse 

av utfallet av avstemningene. Protokollen skal underskrives (signeres) av møteleder og minst én annen 

person valgt av generalforsamlingen blant de som er til stede. Protokollen skal oppbevares på betryg-

gende måte i hele selskapets levetid. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Aksjonærvalgte medlemmer av aksjeselskapets styre velges av generalforsamlingen (aksjeloven § 6-3). 

I selskap med flere enn 30 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem velges av og 

blant de ansatte. Ansattevalgte styremedlemmer velges av og blant de ansatte (§ 6-4). 

 

Aksjeloven § 6-3 sier at medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om 

det skal velges varamedlemmer. Dersom det oppnevnes varamedlemmer til styret, tilrår KS' anbefaling 

14 å oppnevne numeriske varamedlemmer, noe KS utdyper slik: "Det anbefales at det oppnevnes vara-

medlemmer til styret. Ordningen med numeriske varamedlemmer bør benyttes for å sikre kontinuitet og 

kompetanse i styret." Aksjeloven pålegger ikke å ha nestleder i styret. 

 

KS' anbefaling 10 anbefaler at bruk av valgkomité ved styreoppnevnelser fastsettes i vedtekter/selskaps-

avtale for kommunalt eide selskaper. Valgkomitéen bør ha en dialog med styret før forslag til styrekandi-

dater fremmes. Kandidaters kompetanse og personlige egenskaper bør vektlegges. 

 

KS' anbefaling 9 anbefaler eierne gjennom selskapets eierorgan å sørge for god sammensetning og kom-

petanse i styret. Styret skal gjenspeile selskapets behov for kompetanse innen bl.a. økonomi, organisa-

sjon og marked. Styreverv i selskaper er et personlig verv; medlemmer av styrer representerer bare seg 

selv og skal ivareta selskapets interesser til beste for alle eierne.  

 

KS' anbefaling 11 sier at eierorganet bør sørge for balansert kjønnsrepresentasjon i styrer. Aksjeloven § 

20-6 Representasjon av begge kjønn i styret i statsaksjeselskaper, sier at dersom styret har to eller tre 

medlemmer, skal begge kjønn være representert; har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn 

være representert med minst to. Tilsvarende gjelder for aksjeselskaper der kommuner eier minst 2/3 av 

aksjene i selskapet, jf. kommuneloven § 21-1.  
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KS' anbefaling 13 sier at som hovedregel bør styremedlemmer i morselskapet ikke sitte i styrene i datter-

selskaper, for å unngå rolleblanding og dobbeltroller i konsernforhold, f.eks. dersom ett av selskapene 

inngir anbud til et annet selskap i konsernet.  

 

KS' anbefaling 12 sier at eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 

selskapets mål. Styret bør etablere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. Nye styremedlemmer skal 

gis opplæring om ansvar, oppgaver og rollefordeling. For å sikre styrets kompetanse, anbefales å ha årlig 

møteplan og styreseminar om roller/ansvar og egenevaluering. Årsrapport bør redegjøre for selskapets 

styring og ledelse.  

 

KS utdyper anbefaling 12 med at styret bør fastsette "en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med 

vekt på mål, strategi og gjennomføring". Revisjonen tolker dette slik at styret bør utarbeide både strategi-

plan og møteplan årlig, gjerne i samme dokument.   

 

KS' anbefaling 17 anbefaler å registrere styreverv i KS' styrevervregister. Åpenhet rundt hvilke roller lo-

kalpolitikere har er viktig for å unngå mistanke om rolleblanding. Kommunalt eide selskaper bør vedta å 

slutte seg til styrevervregisteret, som så innhenter opplysninger automatisk fra Brønnøysundregisteret. 

KS' nettsider (Styrevervregisteret.no) opplyser at styrevervregisteret er gratis og åpent for allmennheten. 

Styrevervregisteret gjelder kommunestyremedlemmer (og vara), ikke utvalgsmedlemmer.  

 

Styring av kommunalt eide selskaper (2012) opplyser (s. 131) at aksjeselskaper med ansattevalgte sty-

remedlemmer skal ha en styreinstruks som setter ramme for styrets arbeid. Det er ingen regler for hva en 

styreinstruks skal inneholde. 

 

Aksjeloven (§ 6-15) pålegger daglig leder å gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og 

resultatutvikling minst hver fjerde måned.  

 

Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

KS' anbefaling 15 anbefaler å etablere rutiner for vurdering og håndtering av habilitet. Ordfører og kom-

munedirektør bør ikke sitte i styrer i selskaper. KS' Håndbok for ordførere poengterer (s. 32) at ordførere 

bør være svært varsomme med å påta seg styreverv i selskaper. Ingen folkevalgte skal håndtere saker i 

kommunen som gjelder et selskap der de selv er styremedlem, jf. Lov om behandlingsmåten i forvalt-

ningssaker (forvaltningsloven, 1967) § 6 e. KS' anbefaling 9 sier riktignok at medlemmer av folkevalgte 

organer kan velges til styremedlemmer i selskaper, men dersom inhabilitet vil skje ofte, bør det vurderes 

om det er hensiktsmessig å velge personen til styremedlem.  

 

KS' anbefaling 19 sier at kommunene bør sørge for at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer 

etiske retningslinjer for selskapsdriften. Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvalt-

ningen skal skje på en måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommunens 

omdømme vil også avhenge av hvordan den forvalter sitt samfunnsansvar gjennom egne selskaper. Et 

mål for mange kommunale selskaper er at driften og virksomheten er ansvarlig i et samfunns-perspektiv. 

For å legge til rette for at styret har et aktivt forhold til de etiske retningslinjene, bør de diskuteres og 

eventuelt revideres årlig.  

 

Transparency International Norges Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon (2014) innledes slik: 

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

i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommuner iva-

retar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet." 
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Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften, 2016) gjelder for statlige og kommunale myn-

digheter og offentligrettslige organer. § 1-2 definerer offentligrettslige organer som ethvert selvstendig 

rettssubjekt som tjener allmennhetens behov, ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter og i 

hovedsak finansiert eller kontrollert av offentlige myndigheter.  

 

Kommunens eierskapsmelding 

I henhold til kommuneloven § 26 Eierskapsmelding skal kommunen minst én gang i valgperioden utar-

beide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. At kravet til eierskapsmelding er tatt 

inn i loven, markerer kommunestyrets overordnede ansvar for de verdier og tjenester som forvaltes av 

selskaper som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, jf. kommunelovens forarbei-

der.3 

 

Det fremgår av kommuneloven § 26-1, 2. ledd, at eierskapsmeldinger skal inneholde: 

 Kommunens prinsipper for eierstyring. 

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

resser eller tilsvarende interesser i. 

 Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser. 

 

Dette er kommunelovens minimumskrav til innhold for heleide og deleide selskaper. Kommunen står fritt 

til å omtale andre forhold. Kommunens formål med eierskapet trenger ikke å være identisk med selska-

pets formål, ifølge lovens forarbeider. 

 

KS' anbefaling 4 anbefaler en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for kommunestyret. 

Dersom kommunen har eierandeler i mange selskaper, kan det være hensiktsmessig å ta eierskapsmel-

ding opp til vurdering oftere enn én gang i valgperioden.  

 

Eierstrategi  

KS' anbefaling 3 påpeker at når kommunestyret har valgt å legge en del av sin virksomhet inn i et selskap, 

medfører det overføring av styringsrett til virksomheten. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon 

er å planlegge, forvalte og drive virksomheten innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier(ne). 

Den ytre rammen består av eierskapsmeldingen og eierstrategien, samt selskapsavtalen eller vedtektene 

for selskapet. 

 

KS' anbefaling 5 sier at dersom vedtektene/selskapsavtalen kun regulerer de forholdene som er påkrevet 

(minstekrav) etter den aktuelle selskapsloven, kan det noen ganger være hensiktsmessig å utarbeide 

andre styringsdokumenter. Kommunen kan ha strategi- og styringsdokumenter som alle selskapene må 

forholde seg til, for eksempel en generell miljøpolicy, åpenhetsprofil eller mål om lokale utviklingstiltak 

som selskapene skal bidra til å realisere. Slike dokumenter er ikke lovfestet, men kan være en del av 

eierstyringen. Det er først og fremst eierne, det vil si de folkevalgte, som har behov for slike dokumenter. 

Innenfor dette skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. 

 

Det skilles altså mellom eierstrategi og selskapsstrategi (strategiplan). Revisjonen legger til grunn at ei-

erstrategi ikke er et krav i henhold til KS, men kan være hensiktsmessig, bl.a. for å gi styringssignaler fra 

eierne i fellesskap til selskapet.  

                                                      
3 Prop 46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner. 
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Rapportering og eiermøter 

Aktivt kommunalt eierskap forutsetter at eierskapspolitikken løftes høyt opp på den politiske dagsorden 

og at selskapets virksomhet ses i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Kommunestyret 

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

eide selskapene. Rutiner for eierskapet skal gjøre kommunale eiere i stand til å kontrollere, evaluere og 

eventuelt korrigere selskapers virksomhet.  

 

By- og regionforskningsinstituttet NIBR skriver i Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kom-

munalt eierskap (2015): "Forutsetningene for demokratisk kontroll endrer seg når tjenesteproduksjon or-

ganiseres i kommunaleide selskaper. Grunnen til dette, er at selskapene i mindre grad er direkte underlagt 

kommunestyrets kontinuerlige overvåkning og beslutninger. Samtidig som politikerne mister noen sty-

ringsmuligheter, så kan det tenkes at de får noen nye. Hvis de folkevalgte er bevisste på at de har en rolle 

som bestillere, og at dette gjør det nødvendig for dem å få tilstrekkelig informasjon om selskapets virk-

somhet, kan de få større innsikt i hvordan tjenesteproduksjonen foregår og i hvilken grad de etterspurte 

resultatene oppnås." 

 

KS' anbefaling 3 anbefaler å sørge for god kunnskap til folkevalgte om eierskap. Eierskapsseminar for 

samtlige folkevalgte bør avholdes tidlig i perioden. 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette kan 

oppnås gjennom at innkallinger til eierorgan med tilhørende sakspapirer blir behandlet i formannskap/ 

kommunestyre før generalforsamling/rep.skapsmøte finner sted.  

 

Innbyggere og offentlighet bør sikres innsyn i kommunens eiersaker. Saksdokumenter knyttet til eier-

skapsutøvelsen (generalforsamling, representantskap) skal journalføres og arkiveres i kommunen etter 

bestemmelser i Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, 2006) og Lov om 

arkiv (arkivlova, 1992). (Arkivlova fastsetter normalt ti års arkivplikt.) Kommunens eierskapsmelding kan 

fastsette rutiner for rapportering om selskapet og fra møter i eierorgan.  

 

Det heter følgende i kommuneloven § 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l.: Kontrollutvalget kan 

kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra interkommunale selskaper 

etter IKS-loven og aksjeselskap der en kommune alene eller sammen med andre kommuner direkte eller 

indirekte eier alle aksjer. Opplysningene kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 

revisoren for selskapet. Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer og 

har rett til å være til stede i disse møtene. 

 

KS' anbefaling 6 anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog 

med selskapet. Eiermøte er et møte mellom eierkommune og selskapets styre og daglige leder, ofte felles 

for eierkommunene. Eiermøte er en uformell arena der det ikke treffes vedtak, for gjensidig informasjons-

utveksling og forventningsavklaring. 
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 Datagrunnlag – Deltagruppen AS 

4.2.1 Vedtekter  

Foretaksnavn mv. 

Deltagruppen AS ble stiftet i 1967. Vedtekter for Deltagruppen AS (2022) fastsetter (§ 1) at selskapets 

foretaksnavn er Deltagruppen AS og (§ 2) at selskapet har forretningskontor i Indre Østfold kommune. 

 

Hvert enkelt datterselskap har sine egne vedtekter (samtlige datert 25. mai 2022) som er utarbeidet etter 

samme mal som for morselskapet, så langt bestemmelsene også passer for datterselskapene. I datter-

selskapenes vedtekter fremkommer det også i § 5-1 at styret i Deltagruppen AS utgjør generalforsam-

lingen i datterselskapet. Som generalforsamlingens beslutning gjelder følgelig styrets flertallsavgjørelse. 

 

Delta Næring AS har vedtekter som oppgir et avvikende foretaksnavn; «Delta Utvikling AS». Forholdet 

ble diskutert med daglig leder og styrets leder i Deltagruppen AS i intervju. Selskapet opplyser at navnet 

oppgitt i vedtektene skyldes en inkurie i forbindelse med foreslått bytte av navn på Delta Næring AS, der 

det senere ble oppdaget at et annet selskap allerede bruker det navnet man ønsket å bytte til. Derfor vil 

navnet som anvendes i det følgende fortsatt være Delta Næring AS, selv om det altså legges opp til et 

nært forestående navnebytte på dette datterselskapet. 

         

Virksomhet/formål 

Deltagruppen AS sine vedtekter opplyser i § 3 at selskapets virksomhet består i å eie aksjer i dattersel-

skaper som har opplæring, arbeidsinkludering, karriereveiledning og attføring som primære virksomhets-

områder, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Selskapets overskudd skal forbli 

i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift. 

 

Datterselskapene har tilsvarende sine respektive virksomhets/formåls-paragrafer som beskriver  

bedriftens virksomhet; 

 

 For Delta Jobb og kompetanse AS, står det at selskapet er en arbeidsinkluderingsbedrift som 

har attføring/arbeidsrettede tiltak som primært virksomhetsområde. 

 For Delta kommunale tjenester AS, står det at selskapet skal tilby tjenester til eierne av Delta-

gruppen AS (dvs. eierkommunene), og eierkommunene vil benytte selskapet til ekspertbistand. 

Selskapet kan også tilby tjenester til øvrige aktører dersom det er formålstjenlig og innenfor  

anskaffelsesregelverkets praksis om utvidet egenregi. 

 For Delta Næring AS, står det at bedriften skal drive virksomhet i form av karriereveiledning eller 

annen virksomhet som bidrar til at arbeidssøkere kommer seg ut i arbeid eller utdanning.  

 

Aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende 

Vedtektenes § 4 spesifiserer selskapenes aksjekapital og pålydende per aksje; 

 Deltagruppen AS - aksjekapital på kr 46 000 fordelt på 4 600 aksjer, pålydende kr 10 per aksje. 

 Delta Jobb og kompetanse AS på kr 100 000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1 000 per aksje. 

 Delta kommunale tjenester AS på kr 100 000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1 000 per aksje. 

 Delta Næring AS på kr 100 000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1 000 per aksje. 
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4.2.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Vedtektenes § 5-1 fastsetter under alminnelige bestemmelser om generalforsamlingen at hver aksje gir 

en stemme. Aksjeeierne kan møte med to representanter, men bare en har stemmerett. Aksjonærer kan 

møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen. Aksjeei-

erne kan ta med rådgiver og gi denne rett til å uttale seg. 

 

Vedtektenes § 5-2 bestemmer videre at ordinær generalforsamling skal holdes innen utgangen av juni 

måned. Den innkalles av styret med minst fire ukers skriftlig varsel og sakslisten skal gå frem av innkal-

lingen. Sakspapirene skal oversendes eierne senest to uker før generalforsamling. Sakene som listes 

opp under generalforsamlingens ansvarsområde er årsregnskap og årsberetning, valg av styre og revisor, 

endring av vedtekter, samt andre saker som er forberedt ved innkallingen. 

 

Som fastsatt i vedtektenes § 5-4; Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. 

Generalforsamlingen ledes av hovedaksjonær. Den som åpner møtet, skal før første avstemming opp-

rette en fortegnelse (oversikt) over aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Som beslut-

ning i generalforsamling gjelder flertallsavgjørelse. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for 

generalforsamlingen. Fortegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen 

skal signeres av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er 

til stede. Den skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet. 

   

4.2.3 Styre – sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Vedtektene til Deltagruppen AS bestemmer i § 6 at selskapet skal ha en valgkomité som består av ord-

førerne i eierkommunene. Valgkomitéen skal avgi sin innstilling senest to uker før ordinær generalforsam-

ling. Komitéen skal i sitt arbeid legge til grunn at styret er et kollegialt organ som settes sammen ut ifra 

krav til kompetanse og selskapets egenart. Styresammensetningen skal følge lovens krav om kjønnsba-

lanse og habilitetskrav skal ivaretas. Valgkomitéen skal ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og skal 

i sitt forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene. Valgkomitéen innstiller også på 

styremedlemmene til datterselskapene i konsernet. 

 

Videre, fastsetter § 7-1 at selskapets styre skal bestå av til sammen fem aksjonærvalgte medlemmer og 

to numeriske varamedlemmer. Styrets faste medlemmer velges for to år av gangen, varamedlemmer for 

ett år av gangen. To av styrets medlemmer og to numeriske varamedlemmer velges av og blant de an-

satte, i henhold til aksjelovens §§ 6-4 og 6-5. 

 

Datterselskapene har ikke egen bestemmelse om valgkomité i sine vedtekter – derfor er tilsvarende be-

stemmelser om styrets sammensetning og funksjon innarbeidet i § 6 i deres vedtekter. 

Morselskapet og de tre datterselskapene har for tiden personidentisk styre. Styret i morselskapet er ge-

neralforsamling for alle datterselskapene, jf. datterselskapenes vedtekter § 5-1. Styret i morselskapet er 

altså både styre og generalforsamling i de tre datterselskapene. Administrerende direktør forklarer i møte 

med revisjonen at styret har fokus på konsernet, og at et sammenfallende styre ser helheten i konsernet 

bedre enn dersom styrene hadde vært ulikt sammensatt. 

 

Styrets leder redegjør videre for at vedkommende ikke er kjent med en formell definisjon for valg og 

sammensetning av styret, ut over hva som kommer frem i samtaler mellom valgkomitéen og styreleder 

før generalforsamlingen avholdes. Eier ønsker at styret er bredt sammensatt med tanke på kompetanse 

og at eierkommunene velger hver sitt lokale styremedlem.         
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Styrets funksjon 

Styret skal påse at: 

 Selskapet drives i tråd med selskapets formål, styringsdokumenter, og vedtatte budsjetter 

 Generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 Selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 Selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 

 

Styret ansetter daglig leder for selskapet og fastsetter generelle lønns- og arbeidsvilkår for vedkommende 

og for øvrige ansatte. Styret fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, samt 

fastsetter instruks for daglig ledelse. 

 

Styret skal møtes regelmessig etter innkalling av styrets leder. Innkalling og melding om saker til styrebe-

handling skal gjøres på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets møter og saksbehandling 

ledes av styreleder. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.  

 

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak 

krever simpelt flertall av de møtendes stemmer - ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt.  

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis hvem 

som har stemt for og imot. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebe-

handlingen. Møteprotokollen oversendes eierne. For datterselskapene, oversendes møteprotokollen  

derfor til styret i morselskapet, Deltagruppen AS. 

 

Styreleder redegjør i møte med revisor at det ikke skjer en formell evaluering av styrets arbeid, men de 

har et årlig seminar der de snakker om styrearbeidet. De utfører en evaluering årlig – og vil heretter 

protokollføre dette. Styreseminar skal avholdes i september i henhold til årshjulet for styrets arbeid. Nye 

styremedlemmer får tilbud om opplæring etter behov.    

 

4.2.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Habilitet 

Generalforsamlingen i morselskapet utgjøres av de fire eierkommunenes ordførere. På Indre Østfold 

kommunes vegne, er dette videredelegert til varaordfører. Vedtektene til Deltagruppen AS fastslår i § 6 

om valgkomitéens arbeid at habilitetskrav skal ivaretas – i tillegg til hensyn til kompetanse, selskapets 

egenart, kjønnsbalanse og kontinuitet. 

 

Etikk og Samfunnsansvar 

Konsernets retningslinjer om etikk og trivsel beskriver at arbeidet i konsernet skal bygge på sentrale hu-

manistiske verdier. Bedriften skal ha et lærings- og arbeidsmiljø der jobbsøkere og medarbeidere kjenner 

seg inkluderte, respekterte og likeverdige og hvor det er god trivsel. Etikken fremheves både som et 

individuelt og et felles ansvar. 

 

Deltagruppen har varslingsrutiner som omhandler hvem du kan varsle til, hvordan du kan varsle, og hvor-

dan varsling skal følges opp. Oppleves det kritikkverdige forhold, skal det sies i fra i tråd med disse reg-

lene. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne 

retningslinjer. 
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Revisjonen har fått tilsendt flere rutiner for saksgang, hva som skal gjøres av hvem, etc. i ulike tilfeller: 

 

 Rutine for håndtering av uønsket seksuell oppmerksomhet og trakkassering 

 Rutine for varsling av kritikkverdige forhold 

 Rutine for å fremme likestilling og hindre diskriminering 

 Skjema for varsling 

 

I konsernets årsberetning for 2021 fremkommer det også at Deltagruppen AS, både på selskaps- og 

konsernnivå, har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. 

Selskapet har i sin politikk innarbeidet bestemmelser som tar sikte på at det ikke forekommer forskjells-

behandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Ved utgangen av 

2021 var det 48 ansatte i konsernet, hvorav 45 % menn og 55 % kvinner. 

 

Når det gjelder det ytre miljø, fremkommer det at Deltagruppens bransje medfører verken forurensning 

eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 

 

Deltagruppen AS har kjøpt seg inn i et utviklingsselskap; Kopano AS, som er et selskap som er eid av en 

rekke arbeidsinkluderingsbedrifter og som skal bidra med utviklingstjenester for partnerne. Samarbeidet 

med dette utviklingsselskapet vil kunne bli utvidet til å gjelde flere områder. Foreløpig er et av de største 

satsingsområdene anbud, samt samarbeid om ulike IT-løsninger. 
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 Datagrunnlag – Hobøl ASVO AS 

4.3.1 Vedtekter  

Foretaksnavn mv. 

Det fremkommer i selskapets vedtekter §§ 1 og 2 at foretaksnavnet er Hobøl ASVO AS og at det er 

opprettet med hjemmel i lov om aksjeselskaper av 13.06.1997. Det fremkommer også at forretningskontor 

er i Indre Østfold kommune.  

 

Vedtektene ble for øvrig sist endret i forbindelse med kommunesammenslåingen og opprettelsen av Indre 

Østfold kommune fra 01.01.2020. Hensikten var for å sikre enhetlig praksis i alle kommunens selskaper. 

  

Virksomhet/formål 

Selskapets vedtekter fastsetter videre i § 3 at formålet er å utvikle menneskers ressurser gjennom arbeid 

og kompetanseheving. Selskapet skal være en sosial entreprenør som skal tilpasse arbeidet til den en-

kelte arbeidstaker og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Dette bidrar til at de 

ansatte opplever økt livskvalitet. Visjonen er at arbeid gir livskvalitet og bygger på en tanke om at alle har 

rett til et arbeid. 

 

Selskapets overskudd skal bli i bedriften og disponeres til formål som styrker den framtidige drift og det 

betales ikke utbytte, jf. tiltaksforskriften. 

 

Aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende 

I vedtektenes § 4 fastslås det at aksjekapitalen er på kr 100 000, fordelt på 100 aksjer med pålydende på 

kr 1 000 per aksje. 

 

4.3.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Vedtektenes § 5-1 regulerer alminnelige bestemmelser ved gjennomføring av generalforsamlingen, som 

er selskapets øverste myndighet. Hver aksje gir en stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse 

skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen. Aksjeeierne kan ta med rådgiver og 

gi denne rett til å uttale seg.  

 

Ordinær generalforsamling skal i følge § 5-2 holdes innen utgangen av juni måned og innkalles av styret 

med minst to ukers skriftlig varsel. Generalforsamlingen skal behandle årsberetning, årsregnskap, velger 

valgkomité, styre og revisor, samt eventuelle endringer av vedtekter eller andre saker som er forberedt 

ved innkallingen. 

 

Det fremkommer av vedtektenes § 5-4 at generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har 

utpekt. Det skal før første avstemning opprettes en fortegnelse over de aksjeeierne som har møtt, enten 

selv eller ved fullmektig. Generalforsamlingen velger møteleder. Som beslutning i generalforsamlingen 

gjelder flertallsavgjørelse. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. For-

tegnelsen over de møtende skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal signeres av møte-

lederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Protokollen 

skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne hos selskapet.  
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4.3.3 Styre - sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Vedtektenes § 6 regulerer at selskapet skal ha en valgkomité, som innstiller til valg av styre. Denne består 

av varaordfører i eierkommunen. Valgkomitéen skal avgi sin innstilling senest to uker før ordinær gene-

ralforsamling. Komitéen skal i sitt arbeid legge til grunn at styret er et kollegialt organ, som settes sammen 

ut ifra krav til kompetanse og selskapets egenart, i tillegg til at lovens krav om kjønnsbalanse skal oppfyl-

les. Det må også ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og skal derfor i sitt forslag legge til grunn en 

delvis utskifting av styremedlemmene. Innstilling skjer etter en forutgående dialog med sittende styrele-

der, eventuelt styremedlemmer og/eller daglig leder.  

   

Styrets funksjon 

Styreleder presiserer i møte med revisjonen at styret fatter beslutninger i driften av selskapet. Styret skal 

påse at: 

 selskapet drives i tråd med eiernes formål og selskapets styringsdokumenter 

 generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 

 

Styret ansetter daglig leder for selskapet og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår, samt fastsetter rammer for 

lønnsforhandlinger. Styret utarbeider styreinstruks og gjør denne kjent for generalforsamlingen, og fører 

tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig, herunder fastsetter instruks for daglig  

ledelse. 

 

Styret skal møtes regelmessig etter innkalling av styrets leder. Innkalling og melding om saker til styrebe-

handling skal gjøres på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets møter og saksbehandling 

ledes av styreleder. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. Et 

styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak 

krever simpelt flertall av de fremmøttes stemmer. Ved stemmelikhet gis styreleder dobbeltstemme. Det 

skal føres protokoll over styrebehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis hvem 

som har stemt for og imot. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebe-

handlingen.  

 

I selskaper som bare har en aksjeeier skal styret, i følge aksjelovens § 6-13 tredje ledd, sørge for at 

eventuelle avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. I Hobøl ASVO AS’s tilfelle blir 

dette ivaretatt gjennom de årlige formelle generalforsamlingsmøtene og tilhørende vedtak som fattes der. 

Det vises til omtalen i avsnitt 4.3.2 ovenfor. 

 

På spørsmål om styreevaluering og -opplæring, svarer styreleder at styret har evaluert at arbeidet som 

gjøres er i tråd med vedtektene og alle styringsinsentiver. Dette har også vært evaluert i formøte med 

eierskapsrepresentant. Viktigheten av stabilitet som et eget selvstendig aksjeselskap ble fremhevet. Det 

ble meddelt at det tar tid å bli kjent med alle styringsverktøy i VTA-bedrifter og viktigheten av et godt 

samarbeid mellom styret og daglig leder, samt kontinuitet i styret ble fremhevet. Styreleder melder om å 

ha mottatt noe opplæring av kommunens rådgiver, knyttet til revideringen av selskapets vedtekter. For 

øvrig, tilbyr ASVL - arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter – styrelederkurs og nødvendig 

opplæring, selv om nåværende styreleder ikke har benyttet seg av dette.    
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4.3.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Habilitet 

I henhold til vedtektenes § 6 tredje ledd, skal valgkomitéen – blant andre hensyn – også sikre at habili-

tetskrav ivaretas ved innstilling av styrets medlemmer. Varaordføreren i eierkommunen utgjør valgkomi-

téen. For øvrig, redegjør styreleder i møte med revisor for at det i praksis er varaordfører som represen-

terer eierkommunen i generalforsamlingen. Kommunen fatter beslutninger for eierstyringen.   

 

Etikk og Samfunnsansvar 

Selskapets etiske retningslinjer består av en punktvis liste i åtte sentrale «huskeregler» som fremhever at 

selskapet ikke er til for seg selv, men som et tilbud til deltakerne og all selskapets adferd skal ha dette 

som fokus. Kort oppsummert, legger de vekt på lik behandling uansett forutsetninger, sosial trening og 

tilpasning, relasjoner til andre, konfidensiell behandling av sensitiv informasjon, samt andre styrende prin-

sipper som bør ligge til grunn i arbeidet. 

 

Årsberetningen for 2021 bekrefter at selskapets virksomhet ikke medfører forurensning eller utslipp som 

kan være til skade for det ytre miljø. Om fremtiden, skriver selskapet at de fortsetter å gjennomgå en 

omlegging og nyutvikling i arbeidsområder slik at bedriften står rustet til å tilfredsstille fremtidige behov 

fra NAV, kommunen og oppdragsgivere. Dette vil kreve at bedriften sammen med eier ser på nye områder 

der selskapet kan være en samarbeidspartner.    
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 Datagrunnlag – Via3 AS 

4.4.1 Vedtekter  

Foretaksnavn mv. 

Selskapets foretaksnavn fastsettes i vedtektenes § 1 som Via3 AS og selskapet er opprettet med hjemmel 

i lov om aksjeselskaper av 13.06.1997. Selskapet forklarer selv i årsrapporten bakgrunnen for valg av 

navn og logo for virksomheten; Via3 står for veien til vekst, verdighet og verdiskaping. Selskapet har i 

følge § 2 sitt forretningskontor i Askim, som nå er en del av Indre Østfold kommune.  

 

Virksomhet/formål 

Selskapets virksomhet beskrives nærmere i vedtektenes § 3. Formålet er å utvikle menneskers ressurser 

gjennom arbeid og kompetanseheving. Via3 AS er en sosial entreprenør som skal tilpasse arbeidet til den 

enkelte arbeidstaker og bidra til utvikling, mestring, sosial trygghet og personlig vekst. Dette bidrar til at 

de ansatte opplever økt livskvalitet. Selskapet har en visjon om at arbeid gir livskvalitet og bygger på en 

tanke om at alle har rett til et arbeid. 

 

Selskapets overskudd skal bli i bedriften og disponeres til formål som styrker den framtidige drift. Det 

betales ikke utbytte, jf. tiltaksforskriften.  

 

Aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende 

Vedtektenes § 4 fastsetter størrelsen på selskapets aksjekapital til kr 745 000 fordelt på 745 aksjer med 

pålydende kr 1 000 per aksje.  

 

4.4.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Det fastsettes i vedtektenes § 5-1 at generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Hver aksje 

gir en stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal i så fall ha skriftlig fullmakt som må god-

kjennes av generalforsamlingen. Aksjeeierne kan ta med rådgiver og gi denne rett til å uttale seg. 

 

Ordinær generalforsamling skal holdes innen utgangen av juni måned. Ordinær generalforsamling inn-

kalles av styret med minst to ukers skriftlig varsel. Generalforsamlingen skal behandle selskapets årsbe-

retning og årsregnskap, valg av valgkomité, styre og revisor – med tilhørende godtgjørelser. De skal også 

behandle eventuelle endringer av vedtekter og andre saker som er forberedt ved innkallingen. 

 

I følge § 5-4 skal generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Den som åpner 

møtet skal før første avstemming opprette en fortegnelse over aksjeeiere som har møtt, enten selv eller 

ved fullmektig. Generalforsamlingen velger møteleder. Som beslutning i generalforsamlingen gjelder fler-

tallsavgjørelse. 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Fortegnelsen over de møtende 

skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen 

person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Protokollen skal holdes tilgjengelig for 

aksjeeierne hos selskapet.  

 

4.4.3 Styre - sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Selskapet skal i følge vedtektenes § 6 ha en valgkomité som består av ordførerne i eierkommunene. 
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Valgkomitéen skal avgi sin innstilling senest to uker før ordinær generalforsamling. Komitéen skal i sitt 

arbeid legge til grunn at styret er et kollegialt organ som skal settes sammen ut ifra krav til kompetanse, 

kjønnsbalanse, behovet for kontinuitet i styret – og samtidig ta hensyn til selskapets egenart. 

 

Innstilling skjer etter en forutgående dialog med sittende styreleder og eventuelt styremedlemmer. Valg-

komitéen kan også ha en dialog med daglig leder. Dersom komitéens innstilling ikke er enstemmig, gis 

Indre Østfold kommune rett til å peke ut tre styremedlemmer og ett varamedlem. Skiptvet kommune gis 

rett til å peke ut to styremedlemmer og ett varamedlem. Selskapets styre skal i følge vedtektenes § 7-1 

bestå av til sammen fem aksjonærvalgte medlemmer og to numeriske varamedlemmer. Styret kan av-

gjøre at første varamedlem møter fast i styret. Det fastsettes også at de ansatte har krav på representa-

sjon i styret i henhold til aksjeloven § 6-4. 

 

I møte med revisor redegjør daglig leder og styreleder for et inntrykk av at valgkomitéens arbeid har blitt 

mer ryddig og profesjonalisert etter kommunesammenslåingen, ved at de nå i større grad blir tatt med på 

råd om hvordan styret bør settes sammen, det blir gjennomført lengere intervjuer av komitéen, samt at 

CV’er til samtlige styremedlemmer blir etterspurt.      

 

Styrets funksjon 

Det fremkommer av vedtektenes § 7-2 at styret skal påse at: 

 selskapet drives i tråd med eiernes formål og selskapets styringsdokumenter 

 generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 

 

Videre, skal styret utarbeide en styreinstruks som skal gjøres kjent for generalforsamlingen. I møte med 

revisjonen klargjøres det at dette innebærer at generalforsamlingen kan komme med innspill til instruksen, 

dersom de ønsker den endret. Styret ansetter, og fører tilsyn med, daglig ledelse og selskapets virksom-

het for øvrig. Styret fastsetter også rammer for generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte. 

 

Styret skal møtes regelmessig etter innkalling av styrets leder. Innkalling og melding om saker til behand-

ling skal gjøres på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets møter og saksbehandling 

ledes av styreleder. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.  

 

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak 

krever simpelt flertall av de fremmøttes stemmer. Ved stemmelikhet gis styreleder dobbeltstemme. Det 

skal føres protokoll over styrebehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis hvem 

som har stemt for og imot. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebe-

handlingen. 

 

På spørsmål i møte med revisor, redegjør selskapet for at det har vært gjennomført styreopplæring gjen-

nom bransjeforeningen (ASVL), men dette begynner å bli noen år siden. Det har vært et veldig stabilt 

styre med få utskiftninger; to nye medlemmer over de to siste årene. Ingen i styret har uttrykt behov for 

opplæring, men selskapet gir uttrykk for at dette kan spilles inn som forslag til bransjeorganisasjonen – i 

hvertfall dersom opplæringen skal være bransje-spesifikk. Selskapet opplyser også at de har avtalt med 

ASVL at de kommer og gjennomfører styreopplæring med hele styret i Via3 AS den 6. desember 2022. 

De opplever ikke at de har noen kunnskapsmessige utfordringer når det gjelder rollefordelingen mellom 

styret og daglig leder. 
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4.4.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Habilitet 

Det fremkommer i vedtektenes § 6 at habiltetskrav også skal ivaretas ved valg og sammensetting av 

selskapets styre. Generalforsamlingen består av ordførerne i eierkommunene Indre Østfold og Skiptvet. 

For Indre Østfolds vedkommende, er dette videredelegert til varaordfører.  

 

Etikk og Samfunnsansvar 

Revisor har fått tilsendt yrkesetiske retningslinjer for Via3 AS. I tillegg til å gjengi virksomhetens formål fra 

vedtektene, stadfester disse retningslinjene verdigrunnlaget som det forventes at de ansatte følger i sitt 

daglige virke. Verdigrunnlaget fokuserer blant annet på å ta individuelle hensyn, sikre helhetlig mennes-

kesyn, respektfull opptreden i møte med andre, et godt og forebyggende arbeidsmiljø, samt kontinuerlig 

forbedring. Både forholdet til arbeidstakere, kolleger, samarbeidspartnere og kunder, samt media blir re-

gulert. 

 

Selskapet beskriver i sin årsrapport for 2021 fokus på bærekraft i avsnitt 1.2, hvor selskapet har stort 

fokus og gjør stadig tiltak for å bli grønnere og mer miljøbevisste i sitt daglige arbeid. De nevner noen 

eksempler på miljøfremmende tiltak for å hindre utslipp og unødvendig avfall. I tillegg, satser bedriften på 

å utvikle menneskelige ressurser gjennom arbeid og kompetanseheving, og har fokus på å sikre likestil-

ling. I årsrapportens avsnitt 6.4 fremkommer det at bedriften har en rekrutterings- og personalpolitikk som 

skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. 

 

Avslutningsvis i årsrapporten – om veien videre – opplyser bedriften om at det er stort behov for flere 

tilrettelagte arbeidsplasser og at de selv merker en stadig økende interesse og pågang i antall søkere. 
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 Datagrunnlag – Innovi AS 

4.5.1 Vedtekter  

Foretaksnavn mv. 

Selskapets vedtekter gjeldende fra 28.05.2020 stadfester i §§ 1 og 2 at foretaksnavnet er Innovi AS og at 

selskapet er opprettet med hjemmel i aksjeloven fra 1997. Forretningskontor er i Trøgstad i Indre Østfold 

kommune. I årsrapporten for 2021 fremkommer det at bedriften har avdelingskontor både i Mysen, i  

Marker og i Trøgstad.  

 

Virksomhet/formål 

Som det fremkommer av vedtektenes § 3, er selskapets hovedformål å gi arbeidstilbud til personer som 

har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og som har behov for spesiell tilrettelegging 

og tett oppfølging. Arbeidstreningen og oppfølgingen skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter i 

arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakerens muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Næ-

ringsvirksomheten består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig 

til arbeidstakernes evner og muligheter. 

 

Selskapets overskudd skal bli i bedriften og disponeres til formål som styrker den framtidige drift, og det 

betales ikke utbytte. 

     

Aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende 

Det fastsettes i vedtektenes § 4 at selskapets aksjekapital er kr 189 000 fordelt på 189 aksjer til pålydende 

kr 1 000 per aksje. 

 

4.5.2 Generalforsamling – representasjon og vedtak 

Vedtektenes § 5-1 stadfester at generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Hver aksje gir en 

stemme. Aksjonærer kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av 

generalforsamlingen. Aksjeeierne kan ta med rådgiver og gi denne rett til å uttale seg. 

 

Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av juni måned. Det skal innkalles av styret med minst 

to ukers skriftlig varsel. Generalforsamlingen behandler årsberetning og årsregnskap, valg av valgkomité, 

styre og revisor – samt godtgjøring av disse. Eventuelle vedtektsendringer eller andre saker som er for-

beredt ved innkallingen skal også generalforsamlingen behandle. 

 

Generalforsamlingen skal i følge § 5-4 åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Den som åpner 

møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over aksjeeiere som har møtt, enten selv eller 

ved fullmektig. Generalforsamlingen velger møteleder. Som beslutning i generalforsamling gjelder fler-

tallsavgjørelse. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Fortegnelsen 

over de møtende skal inntas eller vedlegges. Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen 

person valgt av generalforsamlingen blant dem som er til stede. Den skal holdes tilgjengelig for aksjeei-

erne hos selskapet.    

 

 

 

 

 

 

93



 
 

29 
 

4.5.3 Styre - sammensetning og funksjon  

Styrets sammensetning 

Vedtektenes § 6 bestemmer at selskapet skal ha en valgkomité som består av ordførerne i eierkommu-

nene. Valgkomitéen skal avgi sin innstilling senest to uker før ordinær generalforsamling. Komitéen skal 

i sitt arbeid legge til grunn at styret er et kollegialt organ, som settes sammen ut ifra krav til kompetanse, 

kjønnsbalanse, behovet for kontinuitet – samtidig som selskapets egenart skal tas hensyn til. Innstilling 

skjer etter en forutgående dialog med sittende styreleder, eventuelt styremedlemmer og/eller daglig leder. 

 

Selskapets styre skal bestå av til sammen fem aksjonærvalgte medlemmer og to numeriske varamed-

lemmer. Alle velges for to år av gangen. Styret kan avgjøre at første varamedlem møter fast i styret. De 

ansatte har krav på representasjon i styret i henhold til aksjeloven § 6-4. 

 

Styreleder og daglig leder er i samtaler med representanter for eierne i forbindelse med nytt valg hvert år. 

Styret kjenner ikke til at det foreligger skriftlige kriterier for hvordan styret velges og settes sammen, men 

de to største eierne skal alltid være representert. Ut over dette, vurderes kompetanse, kapasitet og 

kjønnsbalanse. 

  

Styrets funksjon 

Det fremkommer av vedtektenes § 7-2 at styret skal påse at: 

 selskapet drives i tråd med eiernes formål og selskapets styringsdokumenter 

 generalforsamlingens vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll 

 

Styret ansetter og fører tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Dette innebærer 

også at styret fastsetter generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte. 

 

Styret skal i henhold til § 7-3 møtes regelmessig etter innkalling av styrets leder. Innkalling og melding 

om saker til styrebehandling skal gjøres på en hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styrets møter 

og saksbehandling ledes av styreleder. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler 

bestemte saker. 

 

Et styremøte er ikke beslutningdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak 

krever simpelt flertall av de fremmøttes stemmer. Ved stemmelikhet gis styreleder dobbeltstemme. Det 

skal føres protokoll over styrebehandlingen. Er styrets beslutning ikke enstemmig skal det angis hvem 

som har stemt for og imot. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer som har deltatt i styrebe-

handlingen. 

 

Styreleder skriver at styret har hatt muntlige evalueringer av sitt eget arbeid i forbindelse med styremøter, 

slik at deres arbeid fortløpende har blitt justert i henhold til det som har kommet frem i disse evalueringene. 

For øvrig, har det de siste tre-fire årene ikke vært konkrete forslag til – eller vært etterspurt – opplæring 

for styret. 
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4.5.4 Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Habilitet 

Det fremkommer i vedtektenes § 6 at habiltetskrav også skal ivaretas ved valg og sammensetting av 

selskapets styre. Generalforsamlingen utgjøres av ordførerne i eierkommunene Indre Østfold og Marker, 

samt eier i privat aksjeselskap. For Indre Østfolds vedkommende, er dette videredelegert til varaordfører.  

 

Etikk og Samfunnsansvar 

Revisor har fått tilsendt følgende dokumenter som regulerer etikk og samfunnsansvar i Innovi AS: 

 selskapets etiske retningslinjer 

 redegjørelse for selskapets kvalitetspolitikk 

 prosedyre for å sikre konfidensialitet og informasjonsdeling særlig knyttet til personsensitive  

opplysninger 

 de enkelte ansattes rettigheter og plikter i Innovi AS  

 prosedyre for kvalitetsråd 

 taushetserklæringen den enkelte blir bedt om å undertegne  

 «vær forsiktig»-plakaten 

 skriftlig redegjørelse om hvordan bedriften organsierer sitt helse, miljø og sikkerhets(HMS)- 

arbeid 

 

Kvalitetspolitikken og kvalitetsrådet skal gi retningslinjer for alt arbeid i selskapet og bidra til kontinuerlig 

forbedring innenfor sentrale områder som lederskap, etikk, individuelle rettigheter, helhetstankegang og 

resultatorientering. Dette blir nært koblet opp til selskapets formål, visjon og verdibegreper; å være inno-

vativ, inspirerende og inkluderende. I denne forbindelse, legger selskapet også opp til at de forannevnte 

dokumenter skal drøftes og evalueres minst en gang per år.  
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 Datagrunnlag – Indre Østfold kommune som eier 

4.6.1 Kommunens eierskapsmelding 

Kommunen redegjør i møte med revisor for at det foreløpig ikke er vedtatt noen ny eierskapsmelding for 

Indre Østfold kommune. Det blir derfor vist til den nyeste eierskapsmeldingen fra juni 2013, som blir be-

nevnt «Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold». Denne ble avgitt av det daværende region-

rådet i Indre Østfold og gjaldt følgelig alle de fem kommunene som fra 01.01.2020 inngår i den nye kom-

munen. 

 

Denne eierskapsmeldingen er inndelt i tre kapitler; 

 Indre Østfold kommunenes overordnede verdier, som føringer for selskapene 

 Eierstyringsprinsipper – rutiner og praksis som er allmenngyldige for utøvelsen av eierskapet 

overfor selskaper og samarbeid. De retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og 

styrene. 

 Jussens ABC – en gjennomgang av aksjeloven, lov om interkommunale selskaper, felles inter-

kommunalt styre (etter tidligere kommunelovs § 27), vertskommunesamarbeid og samkommunen 

(etter tidligere kommunelovs §§ 28-1 og 28-2) og stiftelser. 

 

Vedleggene til eierskapsmeldingen inneholder en oversikt over de ulike selskapene og samarbeidene i 

regionen. Disse viser således til de navn selskapene den gang hadde – enkelte av selskapene har skiftet 

navn siden den gang. Oversiktene presenteres som tabeller med enkelte kommentarer og grafiske frem-

stillinger av de ulike selskapene ved navn, samt hvilke av kommunene som den gang eide dem med sine 

respektive eierandeler. 

 

Indre Østfolds eierskapsverdier ble den gang presentert med tre styrende verdiprinsipper; Langsiktighet, 

samfunnsansvar og åpenhet; 

 Langsiktighet – Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvalt-

ningen. De økonomiske og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere, 

skal ha langsiktighet som bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse 

skal prioriteres fremfor kortsiktig avkastning og ressursforvaltning. 

 Samfunnsansvar – skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering 

av miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør være bevisst 

på bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt. 

 Åpenhet – som en verdi, knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 

ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av offentlighetsloven. For kommunen som 

eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold som gjelder selskap-

ene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt. Selskapet skal legge vekt 

på likebehandling av eierne ved at alle får samme informasjon. For selskaper omfattet av of-

fentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn skal tilrettelegges. Selskaper som har 

sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som opererer i et marked, er ikke omfattet av of-

fentlighetsloven. Så langt som mulig skal selskapene og forvaltningen av disse, praktisere 

åpenhet med mindre det gjelder konkurransemessige eller personalmessige spørsmål.    

 

Kommunen redegjør i sitt møte med revisor for at de nå jobber med en ny eierskapsmelding for Indre 

Østfold kommune. Denne skal vedtas innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode. Arbeidet 

med dette ble påstartet våren 2021, men har blitt satt noe på vent. Meldingen skal inneholde en liste med 

selskapene som kommunen er involvert i, samt hva kommunen vil med sine eierskap. 
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Kommunen har ikke formulert ferdig den nye eierskapsmeldingen enda, men de nevner i møte med revi-

sor at tanken er at formannskapet kommer til å få en framskutt rolle i eierstyringen. 

  

4.6.2 Eierstrategi 

Eierkommunen Indre Østfold kommune opplyser til revisor at det ikke er utarbeidet eierstrategi for disse 

fire selskapene, men det er laget en mal for hvordan dette skal gjøres som har blitt oversendt revisor. 

Denne malen er datert 14.08.2020 og ble modifisert i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det er 

flere av selskapene som har uttrykt ønske om at kommunen utarbeider en eierstrategi. I denne forbindelse 

pågår det allerede en prosess knyttet til Deltagruppen, etter at generalforsamlingen der 30. juni 2022 

gjorde vedtak om å utarbeide eierstrategi for konsernet. Denne skal etter vedtatt plan behandles i neste 

års ordinære generalforsamling. Konsernet har for øvrig oversendt tidligere eierstrategi som har vært 

gjeldende for dem siden 2016. 

 

Slik kommunen selv redegjør i sin forelagte mal, er målsettingen med å utforme eierstrategier å sikre 

tydelige, overordnede signaler til selskapene, som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene 

for selskapets drift innenfor eiers forventninger. Eierstrategien skal danne grunnlaget for selskapets stra-

tegi. En eierstrategi skal ha i seg eiers formål med selskapet, og utdype forventninger og forpliktelser 

knyttet til dette. Strategien skal tydeliggjøre ansvar og roller, møter og samarbeidsformer mellom eier-

kommunene og selskapet som eies. Dokumentet kan inneholde forslag til endringer ved organisering og 

tjenester, samt bestille utrednings- eller utviklingsarbeid og angi rammer for dette. Eierorganet for selska-

pet (for aksjeselskaper; generalforsamlingen) legger rammene for arbeidet og vedtar det ferdige doku-

mentet. Strategiutvalget som skal utarbeide eierstrategien består av kommunale representanter, men  

eierstrategien blir til gjennom en interaktiv prosess mellom eierne og selskapet. Det blir lagt opp til at 

eierstrategien deretter skal revideres hvert fjerde år.     

 

Forhåndsgodkjente tiltaksbedrifter må også oppfylle en rekke krav nedfelt i tiltaksforskriften. Arbeids- og 

velferdsdirektoratet (NAV) har stilt krav om at godkjente tiltaksarrangører for arbeidsmarkedstiltak i skjer-

met sektor skal ha et sertifisert kvalitetssikringssystem for primærvirksomheten (attføring eller varig tilret-

telagt arbeid). Systemet skal revideres periodisk av ekstern revisor. Bransjeforeningen Attføringsbedrif-

tene har etablert et samarbeid med Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL) om innføring av 

kvalitetssikringssystemet European Quality in Social Services, EQUASS. Overordnet målsetting med sys-

temet er å bidra til en sosial- og velferdssektor hvor tjenester med høy kvalitet sikrer og fremmer inklude-

ring og god livskvalitet for mottagerne av sosial- og velferdstjenester. Indre Østfold kommune har ikke satt 

spesifikke mål for selskapene ut over dette sertifiseringskravet fra NAV, som er en grunnleggende forut-

setning for selskapenes videre drift som slike tiltaksbedrifter. Revisor har mottatt dokumentasjon som 

viser at samtlige selskap har mottatt oppdatert sertifisering i 2021 eller 2022, som da er gyldig i tre år. 

 

Konsernet har over flere tidligere år hatt utfordringer med å vinne anbud på den konkurranseutsatte virk-

somheten. Det har tidligere, over en årrekke, gått med underskudd, og eierne har uttalt forventninger om 

en ansvarlig virksomhetsstyring, der det skapes samsvar mellom driftsutgifter og -inntekter. Kommunen 

informerer om at med ny ledelse er denne forventningen innfridd på en meget god måte. I tillegg til å 

forvente en ansvarlig forvaltning av konsernets midler, er det uttalt at det er i eiernes interesse at nye 

tiltak etableres lokalt og kommer innbyggerne til gode. 
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4.6.3 Rapportering og eiermøter 

Rapportering 

Videre rapportering om eierutøvelsen for å ivareta opplysningsplikt overfor kommunestyret skjer i første 

rekke i formannskapet i Indre Østfold kommune. Kommunestyrets politikere har tilgang på årsrapport, 

årsregnskap og protokoll fra generalforsamlingene på kommunens hjemmeside. Som en del av eierut-

øvelsen vil det legges opp til at styreleder og daglig leder informerer formannskap eller kommunestyre 

om virksomheten minst en gang per kommunestyreperiode. 

 

På oppfølgende spørsmål fra revisor, fremkom det at kommunestyret ikke får forelagt generalforsamlings-

sakene til behandling i forkant av at generalforsamlingen avholdes. Det ville vært praktisk utfordrende å 

skulle legge frem slike saker til kommunestyret, all den tid selskapene skal oversende sakspapirer 14 

dager før generalforsamlingen.  

 

For øvrig, bekrefter kommunen at innkallinger og protokollene fra generalforsamlinger og styremøter blir 

arkivert i kommunens postmottak/arkivsystem når de mottas, i de respektive selskapenes saksmapper. 

 

Det er varaordfører som representerer kommunen som eier i samtlige av de fire selskapers generalfor-

samlinger. I følge konstituert kommunedirektør fremkommer ordførerens delegeringer under punkt 3.4 av 

kommunens politiske reglement revidert i kommunestyret 29.03.2022. Der fremkommer det i fjerde avsnitt 

følgende: 

 

«Ordfører er kommunens representant i årsmøter og generalforsamlinger der slik representasjon ikke er 

spesielt utpekt av formannskapet eller kommunestyret. Ordfører kan utpeke en eventuell stedfortreder 

med fullmakt. Ved begynnelsen av hver valgperiode fatter kommunestyret vedtak om at ordfører eller den 

vedkommende bemyndiger er kommunens representant ved generalforsamlinger i aksjeselskap og bo-

rettslag i valgperioden. Kommunestyret kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.» 

 

I møte med kommunen etterspurte revisor hvordan fullmakt i praksis har blitt gitt til varaordfører og hvor-

vidt dette ble gitt i forbindelse med det enkelte møte i generalforsamling i hvert enkelt selskap. Kommunen 

svarte at det er ordføreren som er kommunens representant i henhold til kommunelovens § 6-1, og viste 

til en vurdering gjort av kommunens jurister om at en slik videredelegert fullmakt til varaordfører ikke var 

nødvendig. De har imidlertid ikke funnet noe internt skriftlig dokument som drøfter temaet. Vedkommende 

ville derfor studere tematikken ytterligere. Administrasjonen har uttrykt at de vil følge opp dette med en 

klargjøring og nærmere anbefalinger rundt dette i forbindelse med fremleggingen av eierskapsmeldingen 

som er under utarbeidelse.  

 

På oppfølgende spørsmål til kommunen, opplyser de at kommunen ennå ikke har en etablert praksis der 

kontrollutvalget blir varslet i forkant om generalforsamlingsmøter, og derigjennom blir invitert til å være 

med. De viser til at de nylig har avgitt høringssvar om endringer i kommuneloven om nettopp denne 

bestemmelsen i § 23-6, der de anbefaler at selskapene som har ansvaret for møteinnkallingen, også har 

ansvar for å varsle kontrollutvalgene. Bestemmelsen sier intet om hvem som skal varsle, og det har derfor 

ikke vært helt klart hva som er gjeldende rett. Departementet forelår imidlertid å presisere at det er kom-

munen selv som har en plikt til å varsle kontrollutvalget.4     

  

En av anbefalingene fra KS er at selskaper som er offentlig eid bør sørge for at styremedlemmer også er 

                                                      
4 Kommunens arkivsak 22/738 – Saksfremlegg om høring og høringssvar om endringer i kommuneloven. 
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registrert i styrevervregisteret, særlig der styremedlemmene også innehar flere verv. Dette, for å sikre 

åpenhet og transparens, og å forebygge utfordrende habilitetsmessige situasjoner. Revisor forespurte 

kommunen om dette, da selskapene ikke fremkommer ved søk i dette registeret. Kommunen svarte at de 

ikke var klar over at disse selskapene ikke var registrert, men skulle oppfordre til at dette blir gjort. 

     

Eiermøter 

Eiermøter beskrives i kommunens eierskapsmelding som en overordnet møteplass mellom selskapet og 

eierne uten formell beslutningsmyndighet. Eiermøtene benyttes til å innhente styringssignaler fra eierne 

før saker av stor betydning skal behandles og føres frem til beslutning. Møtene kan også bli brukt til å 

informere eierne om virksomheten og/eller endringer i selskapets rammebetingelser. Eiermøtet kan være 

et formøte til møte i eierorganet, altså generalforsamlingen for aksjeselskaper. 

 

Agenda for eiermøtene avgjøres i møter mellom eierorganets leder og selskapsledelsen. Til eiermøtet 

inviteres eierorganets medlemmer, kommunedirektør og relevante fagpersoner i eierkommunene, styret 

og daglig leder. Både eiermøtene og eierorganet skal sikre at formålsparagrafen for selskapet er i sam-

svar med en eventuell endring i driften, og i tråd med den generelle utviklingen i samfunnet. Samordnet 

effektiviseringskrav overfor selskapet bør diskuteres her. 

 

For hvert selskap bør det opprettes faglige og administrative møteplasser med eierkommunene for å: 

 drøfte selskapets rolle som tjenesteleverandør og eventuelt kompetanseplanlegger 

 diskutere saker i grensesnittet mellom selskapet og kommunens virksomheter 

 utvikle og ivareta bestillerkompetansen i eierkommunene 

 sikre partenes innflytelse i utviklingsarbeid 

 

Kommunen redegjør i intervju med revisor at særlig overfor Deltagruppen AS har det vært ført en aktiv 

eierstyring gjennom flere eiermøter og at disse møtene kan gi uformelle styringssignaler til selskapet og 

tydelig gi uttrykk for eiernes forventninger. Eiermøtene følger ikke noen fast rytme, men de blir gjennom-

ført med alle de involverte selskapene. De årlige valgkomité-møtene med styreleder og daglig leder reg-

nes også som slike kontakt- eller eiermøter, der ordfører/varaordfører fra eierkommunene, samt styrele-

der og daglig leder fra de respektive selskapene møtes. Avhengig av tema og prosess, har eiermøter 

vært gjennomført både med og uten selskapenes ledelse. Andre som normalt stiller i slike møter er øvrige 

styremedlemmer i selskapene, samt kommunedirektører og rådgivere fra eierkommunene. 

      

De nevnte eiermøtene for Deltagruppen har blant annet dreid seg om intern fakturering i konsernet – 

særlig den gang voksenopplæringen fortsatt ble ytt derfra, eierkontroll, vedtektsendringer, valg av revisor, 

organisering av konsernet, flere drøftinger knyttet til disponering av egenkapitalen, satsninger og inves-

teringer. For Deltagruppen skal protokoll fra styremøtene også oversendes eierne. 

 

På oppfølgende spørsmål fra revisor, forklarer kommunen at behovet for eiermøter i de øvrige tre bedrif-

tene for varig tilrettelagte arbeidsplasser ikke har vært like stort. I forbindelse med kommunesammenslå-

ingen ble det utarbeidet en prioriteringsliste over hva som måtte gjøres med samarbeidene og selskapene 

hvor kommunen hadde forpliktelser. Disse aksjeselskapene kom et stykke ned på den prioriteringslisten, 

da de har hatt god og stabil drift over de siste årene. Selskapene ligger geografisk lokalisert ulike steder 

i kommunen og har arbeidstakere fra de ulike stedene. 

 

I valgkomitéens samtaler drøfter de blant annet status i det respektive selskap, utfordringer og muligheter 

på kort og lang sikt, samt styrets funksjon og dets sammensetning. Når det gjelder skriftlig instruks for 

valgkomitéens arbeid, har kommunen sendt revisor den nyeste fra februar 2014. Den ble utformet av det 
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interkommunale samarbeidet i Indre Østfold, men den har ikke vært vedtatt av kommunestyrene. 

 

I de første samtalene mellom valgkomitéen og daglig ledelse i de tre øvrige selskapene (2020) ble eier-

kommunene oppfordret til å i større grad benytte seg av selskapenes tjenester, gjennom reserverte kon-

trakter. I Indre Østfold kommune ble dette fulgt opp på kommunedirektørnivå, med støtte fra seksjon for 

anskaffelser. Ledergruppen gikk gjennom selskapenes lister over aktuelle tjenester og det ble inngått 

avtaler om leveranser. I dag omfatter dette alt fra papirmakulering og plenklipping til kantine- og catering-

tjenester. 

 

Kommunen forklarer at det i eiermøtene trekkes konklusjoner, men eventuelle instruksjoner til selskapet 

må følges opp med vedtak. For øvrig, er alle fire selskapene aksjeselskap der alle formelle eierbeslut-

ninger dermed fattes i generalforsamlingen, med tilhørende skriftlig protokollering. 

 

Et eksempel på en særlig aktuell sak som kommunen har drøftet i eiermøte er økonomisk utbytte fra 

selskapene. I henhold til tiltaksforskriften, er det ikke anledning til å ta ut utbytte fra slike arbeids- og 

inkluderingsbedrifter. Regnskapene fra de siste tre årene viser at mange av disse bedriftene går økono-

misk svært godt og legger seg opp stor egenkapital. Eierkommunene i særlig Deltagruppen har derfor 

sondert muligheter for interessante prosjekter som disse midlene tillates brukt til. Kommunen bekrefter at 

dette blir gjort i nær dialog og samhandling med NAV Øst Viken, slik at de ikke går på akkord med føringer 

fra lovforvalter.   
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 Vurderinger 

Vedtekter  

De gjennomgåtte vedtektene for de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene oppfyller etter revisjonens vur-

dering aksjelovens krav til opplysninger om selskapenes foretaksnavn, selskapenes virksomhet/formål, 

aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende.  

 

Selskapenes virksomhet og formål – varig tilrettelegging, opplæring, arbeidsinkludering, karriereveiled-

ning og attføring – er tydelig. Vedtektenes § 3 Virksomhet fastsetter også at selskapenes overskudd skal 

forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift, noe som samsvarer med Forskrift om 

arbeidsmarkedstiltak (§ 1-1). Det fremkommer tydelig av bestemmelsene at det ikke skal utbetales ut-

bytte. 

 

KS’ Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll er oppfylt når det gjelder jevnlig revidering av 

vedtekter og bruk av valgkomité. Vedtektene oppdateres jevnlig og har nylig vært gjenstand for samord-

ning mellom de fire selskapene. Valgkomité er vedtektsfestet og består av eierrepresentanten (ordfø-

rer/varaordfører) i eierkommunene i det respektive selskap. 

 

Generalforsamling – representasjon og vedtak i eierorganet 

Eierkommunenes ordførere (eller delegerte i vedkommendes sted) utgjør generalforsamling i alle de fire 

arbeids- og inkluderingsbedriftene, noe som samsvarer med KS’ Anbefalinger om eierskap, selskapsle-

delse og kontroll. Aksjelovens krav til innkalling, saksliste, møteledelse og protokoll er etter revisjonens 

vurdering oppfylt. 

 

Generalforsamlinger åpnes av styrets leder og ledes deretter av hovedaksjonær, eller annen leder valgt 

av forsamlingen. Møteleder sørger for at det føres protokoll for generalforsamlingen, som inkluderer for-

tegnelse over stemmeberettigede og generalforsamlingens vedtak. Protokoll signeres av møteleder og to 

personer til og arkiveres.  

 

Protokoller fra generalforsamling viser at generalforsamlingen er et aktivt eierorgan for de fire arbeids- og 

inkluderingsbedriftene. De innkaller til eiermøte når det er behov for bredere kommunikasjon med eier-

kommunene for å forankre strategiske beslutninger. 

 

Styre – sammensetning og funksjon 

Styret i de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene oppfyller etter revisjonens vurdering aksjelovens be-

stemmelser og KS' anbefalinger, med hensyn på sammensetning og funksjon. Valgkomitéen innstiller på 

aksjonærvalgte styremedlemmer ut fra krav til kompetanse, kjønnsbalanse, habilitet og kontinuitet. 

 

Morselskapet og datterselskapene i Deltagruppen AS har som tidligere nevnt personidentisk styre, noe 

daglig leder og styrets leder har begrunnet bakgrunnen for. Dette følger ikke KS’ anbefalinger, men revisor 

forstår vurderingen som er gjort. Dersom omfang av handel og transaksjoner mellom selskapene blir av 

et vesentlig omfang, mener vi likevel at konsernet bør revurdere hvorvidt en slik konstellasjon er heldig 

for å sikre prinsippet om armlengdes avstand.   

 

Kommunens eierrepresentanter, styreledere og daglig leder i de respektive selskaper gir uttrykk for at 

styret fungerer godt og samarbeider godt med administrasjonen i de fire arbeids- og inkluderingsbedrif-

tene. 
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Etiske retningslinjer – habilitet og samfunnsansvar 

Alle fire bedriftene vi har undersøkt oppfyller etter revisjonens vurdering krav til etiske retningslinjer. Ord-

førerne/varaordfører i de respektive eierkommunene er eierrepresentanter, noe som forebygger inhabili-

tet, jf. KS' anbefalinger. Det er også positivt at habilitet er nevnt som et viktig vurderingskriterie for valg-

komitéens arbeid ved sammensetting av selskapsstyrene. De etiske retningslinjene og andre sentrale 

rutinebeskrivelser vektlegger også samfunnsansvar.  

 

Kommunens eierskapsmelding 

Ifølge ny kommunelov § 26-1 skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmel-

ding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldinger skal, ifølge kommuneloven (§ 26-1) og KS' 

anbefaling, inneholde kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over kommunens selskaper og øvrig 

interkommunalt samarbeid, samt kommunens formål med hvert selskap.  

 

Med en eierskapsmelding fra 2013 oppfyller ikke Indre Østfold kommune dette kravet per i dag. Kommu-

nen opplyser imidlertid at det arbeides med utkast til ny eierskapsmelding, samt at kommunen legger opp 

til å vedta eierskapsmelding i hver valgperiode slik nevnte bestemmelse legger opp til. Forutsatt at dette 

skjer, vil Indre Østfold kommune etter revisjonens vurdering, oppfylle kommunelovens krav til eierskaps-

melding. 

 

Eierstrategi 

Eierkommunene har, som beskrevet tidligere, ikke en oppdatert eierstrategi for de fire selskapene. Delta-

gruppen har en fra 2016, som da ikke er justert for kommunesammenslåingen fra 2020. Kommunens 

eierstrategi for alle de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene bør derfor etter revisjonens vurdering opp-

dateres i 2022. Revisjonen vurderer likevel ikke dette som et avvik fra KS' anbefalinger, som ikke stiller 

et eksplisitt krav om eierstrategi.  

 

Rapportering og eiermøter 

Alle de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene oppfyller etter revisjonens vurdering kommunesektorens 

krav til rapportering og eiermøter. Det gjennomføres minst en rapportering og et møte i generalforsam-

ling hvert år, samt eiermøter etter behov.  

 

Selskapenes hjemmesider gir bred informasjon om deres respektive tjenester og arbeidsområder. Dette 

er vesentlig informasjon også for eierne.  

 

Som beskrevet tidligere, blir protokoller fra generalforsamlinger og styremøter i aksjeselskaper som 

kommunen har eierinteresser i, journalført og arkivert i kommunens sak-/arkivsystemer. Også innkal-

ling/saksdokumenter til generalforsamlinger blir journalført. Styredokumenter i aksjeselskaper sendes 

bare til styremedlemmer, da de kan inneholde forretningshemmeligheter. Interesserte gis som regel inn-

syn i protokoller og generalforsamlingsdokumenter. 

 

Kommunestyret kan vurdere å tildele formannskapet en rolle som kommunens eierutvalg (jf. KS' anbefa-

ling 3). I møte med revisjonen, fremkom det at kommunen vurderer å gi sitt formannskap en framskutt 

rolle i forbindelse med eierskapsoppfølgingen. Dette vil etter revisjonens mening ivareta denne anbefa-

lingen. 

 

Revisjonen stiller seg ellers spørrende til at fullmaktsavklaringen knyttet til varaordfører som kommunens 

eierrepresentant ikke er gjort skriftlig. Vi vurderer derfor at kommunen bør sørge for slik skriftlig avklaring 
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i forbindelse med utarbeidelse av endelig eierskapsmelding, der det fremkommer hvem som skal ivareta 

kommunens eierinteresser. Dette bør forankres i kommunestyret, for eksempel gjennom den politiske 

saksbehandlingen av denne meldingen. 

 

Oppfølgende spørsmål til kommunen har vist at kontrollutvalget ikke har blitt varslet om og således blitt 

gitt mulighet til å være til stede i generalforsamling i de respektive selskapene. Revisor viser til bestem-

melsen i Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd som angir dette som en «skal»-bestemmelse. Vi finner det 

derfor mangelfullt at kontrollutvalget ikke har vært informert om dette.   

 

Som nevnt under faktaredegjørelsen i avsnitt 4.6.3, er kommunen gjort oppmerksom på manglende re-

gistrering av selskapene i styrevervregisteret til KS. Revisor vurderer at kommunens representanter bør 

tilrettelegge for – og påse at – selskapenes styrer blir registrert, slik at anbefalingen fra KS blir fulgt på 

dette punkt. 

   

 Konklusjon og anbefalinger 

Basert på vurderingene konkluderer revisjonen med at Indre Østfold kommune i det vesentligste utøver 

sitt eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi 

AS i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. 

 

Våre funn tyder på at eierskapsmeldingen (fra 2013) og eksisterende eierstrategi for Deltagruppen (fra 

2016) er utdatert. Dette begunner vi med at dokumentene ikke er oppdatert i tråd med kommunereformen 

eller at flere av selskapene i mellomtiden har skiftet navn. For de øvrige tre arbeids- og inkluderingsbe-

driftene vi har undersøkt har det ikke vært utarbeidet noen eierstrategi. Fullmakten til varaordfører virker 

noe uavklart, og selskapene og deres styre er ikke fullstendig registrert i styrevervregisteret. Avslutnings-

vis, finner vi også at kommunens kontrollutvalg ikke har vært varslet og gitt mulighet til å delta i selskape-

nes generalforsamling.   

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til Indre Østfold kommune:  

a. Kommunen bør utarbeide en oppdatert eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør inneholde 

kommunens prinsipper for eierstyring, gi en samlet oversikt over kommunens eierinteresser og 

tydeliggjøre kommunens formål med eierskapene  

b. Kommunen bør, i samarbeid med de andre eierkommunene, utarbeide oppdaterte eierstrategier 

for sine eierskap i arbeids- og inkluderingsbedriftene 

c. Kommunen bør, i forbindelse med utarbeidelse av den forestående eierskapsmeldingen, avklare 

varaordførers fullmakter til å representere kommunen i generalforsamlingene, jf. kommunens po-

litiske reglement 

d. Kommunen bør legge til rette for, og oppfordre til at styrerepresentanter blir registrert i styreverv-

registeret 

e. Kommunen bør påse at kontrollutvalget blir varslet om, og gitt anledning til å delta i, selskapenes 

generalforsamling, i henhold til Kommunelovens § 23-6 fjerde ledd. 
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5 Kilder 

Lover, forskrifter, statlige veiledere 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018.5 

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

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 2006.  

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967. 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), 1997.  

Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), 1997. 

Brønnøysundregistrenenes Enhetsregister, Brreg.no. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 

Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), 2016. 

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften), 2015  

  

Forskningsrapporter, bransjeorganisasjoner mv. 

Standard for eierskapskontroll (RSK 002), NKRF6, 2020. 

Veileder i selskapskontroll, NKRF, 2018.  

Håndbok for ordførere, KS folkevalgtprogram 2019–2023, 2020.  

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, KS, 2020. 

Styrevervregisteret.no, KS.  

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon, Transparency International Norge, 2014. 

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR-rapport 2015:1, OsloMet. 

Styring av kommunalt eide selskaper, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget, 2012.  

 

Indre Østfold kommune 

Kommunens eierskapsmelding (nyeste fra 2013 fra Interkommunalt samarbeid i Indre Østfold) 

Rutiner og retningslinjer for eierstyring 

Innkalling, saksdok. og protokoller til folkevalgte organ i kommunen for saker relatert til selskapene 

Korrespondanse mellom kommunen og selskapene i tilknytning til utøvelsen av eierskapet 

Korrespondanse mellom personer i kraft av deres roller som representant for kommunen eller selskapene 

Protokoll fra generalforsamlinger i selskapene 

Kommunens etikkreglement/etiske retningslinjer 

Politisk (delegerings)reglement, datert 29.03.2022 

Instruks for valgkomitéen, datert 10.02.2014 

Mal for utarbeidelse av eierstrategi, datert 14.08.2020 

Verifisert intervju-referat 05.09.2022 

Utfylt egenerklæring fra kommunens eierrepresentant, varaordfører Kathrine Hestø Hansen  

Diverse e-post-korrespondanse ifm. prosjektgjennomføringen fra perioden mai – oktober 2022. 

Arkivsak 22/738 – Saksfremlegg om høring og høringssvar om endringer i kommuneloven    

 

Arbeids- og inkluderingsbedriftene 

Organisasjonskart 

Korrespondanse mellom respektive selskap og kommunen, knyttet til utøvelsen av eierskapet 

                                                      
5 Det året loven opprinnelig ble vedtatt, gjengis. 
6 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon i kommunene" med NKRF 

som kortnavn.  
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Vedtekter, sentrale samarbeidsavtaler, eller lignende 

Strategidokumenter og virksomhetsplaner, samt årsbudsjett 2020 - 2022 

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetninger for perioden 2019 – 2021 

Aktuelle rutiner og retningslinjer, herunder styreinstruks og instruks til daglig leder 

Styreprotokoller 

Etikkreglement/etiske retningslinjer 

Verifiserte intervju-referat med styreleder og daglig leder i de respektive selskap – september 2022 

Utfylte egenerklæringer fra styret v/ styrets leder i de fire arbeids- og inkluderingsbedriftene  

Diverse e-post-korrespondanse ifm. prosjektgjennomføringen fra perioden mai – oktober 2022 

Selskapenes hjemmesider på internett 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelser til rapporten 

 

Revisjonens bemerkning til høringsuttalelsene 

Revisjonen har innarbeidet endringer i rapporten i tråd med selskapenes og kommunens høringsuttalelser 

der vi har vurdert dette som hensiktsmessig. Dette gjelder mindre korrigeringer av fakta på enkelte områ-

der. 

 

  

Høringsuttalelse fra Deltagruppen AS (24. oktober 2022): 

 

Høringsuttalelse fra Deltagruppen:  

  

Dere skriver på side 10 i omtalen av Deltagruppen:  

  

Det er Delta Jobb og Kompetanse AS som leverer konsernets tiltak i form av arbeidsforberedende tre-

ning (AFT) til NAV i Indre Østfold og Sarpsborg 

  

Selskapet leverer også AFT til NAV i Skiptvet, Marker og Rakkestad kommuner. 

  

Dere skriver på side 33:  

Deltagruppen AS har over flere år hatt utfordringer med å vinne anbud som tiltaksarrangør for arbeids-

forberedende trening (AFT). Som en konsekvens av dette, har eierne hatt forventning om at selskapet 

følger opp med å nedskalere driften. 

  

Arbeidsforberedende trening er ikke anbudsutsatt, vi er forhåndsgodkjent leverandør fra NAV. Jeg er 

usikker på hva dere mener med ‘å nedskalere driften’ 

Deltagruppen har vunnet flere anbud i 2022. Yrkesnorsk med praksis i Askim og Sarpsborg og Heltids-

oppfølging i Sarpsborg, Fredrikstad og Halden.  

  

På side 36 skriver dere:  

Et bakteppe som kommunen redegjør for er at selskapene ikke lenger kan ha eiendommer uten at dette 

er til deres egen virksomhet. 

  

Dette stemmer ikke, men vi kan ikke kjøpe nye eiendommer uten at dette er til egen virksomhet. 

  

Med vennlig hilsen 

 

  

Rune Kyrdalen 

Administrerende direktør 

Mobil: (+47) 472 96 711 

Tlf: (+47) 69 81 74 00 

www.deltagruppen.no 
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Høringsuttalelse fra Hobøl ASVO AS (27. oktober 2022): 

Hei, sender deg endringer som avtalt. 

 

Hobøl Asvo har 23 varig tilrettelagt plasser. 

Arbeid for sosialtrygd mistet vi i januar 2022 så det må utgå. 

 

Det er bare å ta kontakt om noe er uklart. 

 

Ønsker deg en fin dag. 

 

Mvh   

Hilde J. Elvestad 

Daglig leder Hobøl Asvo 

Tlf: 91692278 

 

Høringsuttalelse fra Via3 AS (18. oktober 2022): 

 

Hei! 

 

Takk for oversendt rapport. 

Ønsker å komme med 3 innspill / rettelser: 

 

1. Side 12 i rapporten. Legger ved nytt organisasjonskart / ansvarskart. (det som er benyttet i 
rapporten er fra 2021 og har feil styresammensetning).  

Fint om dere bytter ut med det riktige som ligger vedlagt.  

 

2. Under Hobøl ASVO på side 23 Virksomhet / formål må dere ved en feil ha benyttet Via3 sitt 
formål og tekst.  
Hobøl Asvo og Via3 har ikke det samme formålet i vedtektene.  

 

3. Til informasjon har vi gjort avtale med Arbeidsgiverforeningen (ASVL) om at de kommer og 
har styreopplæring med hele styret i Via3 AS den 6.desember i år.  

 

Håper dette blir rettet før endelig rapport foreligger. 

Ha en fin dag videre 😊 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ann-Kristin Bønøgård 

Daglig leder 
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Høringsuttalelse fra Innovi AS (27. oktober 2022): 

Har ingen innsigelser om det som fremkommer. 

Innovi 

Tor Erik Stenberg 

Daglig leder. 

Tlf 944 70 000  

Mail tor@innovi.no
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28. oktober 2022

Høringsuttalelse fra Indre Østfold kommune 
Høringsuttalelse om rapport for eierskapskontroll, vedrørende arbeids- og inkluderingsbedriftene 
Deltagruppen AS, Hobøl ASVO AS, Via3 AS og Innovi AS. 

Indre Østfold kommune vil takke for en oversiktlig og informativ rapport som gjelder kommunens 
eierskapskontroll. 

Kommunen har noen tilbakemeldinger. 

Vedrørende utarbeidelse av eierstrategi for selskapene 
På side 33 i rapporten vises det til at det er igangsatt en prosess med å utarbeide eierstrategi for 
Deltagruppen. I henhold til vedtaket i generalforsamlingen 30. juni d.å. skal de øvrige 
tiltaksbedriftene danne referansegruppe i dette arbeidet. Eierstrategiske spørsmål knyttet til de tre 
andre tiltaksbedriftene vil helt naturlig berøres i samme prosess. 

Vi savner henvisninger til den igangsatte prosessen i rapportens sammendrag og konklusjoner. 

Vedrørende varsling av kontrollutvalget om møter i eierorganet 
På side 34 kommer det frem at loven ikke presiserer hvem som skal varsle kontrollutvalget om møter 
i eierorganet. Det kommer også frem at kommunen nylig har avgitt høringssvar om endringer i 
kommuneloven, med anbefaling om at selskapene skal ha ansvaret for dette.  

Som eier er det viktig å se til at kontrollutvalget blir varslet om møter i eierorganet. Vi savner likevel 
henvisninger til nevnte problemstilling i rapportens sammendrag og konklusjoner. 

Vedrørende faglige og administrative møteplasser mellom selskap og eierkommune 
På side 35 er tredje avsnitt et utdrag fra Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, som ble 
utarbeidet i 2013. Her står det at for hvert selskap bør det opprettes faglige og administrative 
møteplasser med eierkommunene, som skal ha et visst innhold.  

Vi ønsker da å opplyse om at denne eiermeldingen var særskilt tilpasset styring av de 
interkommunale selskapene (IKS), da dette var den mest benyttede selskapsformen i samarbeidet 
mellom de små kommunene i regionen. Hensikten med IKSene var gjennomgående å skape 
stordriftsfordeler rundt lovpålagte tjenester. For nye Indre Østfold kommune har eierporteføljen 
endret seg. Vi har nå flest ASer, og her er det en større variasjon med hensyn til hva eierne ønsker å 
oppnå med selskapene. Hensikt og formål med et selskap vil påvirke behovet for faglige og 
administrative møteplasser mellom selskapet og eierkommunene. 

Som det går frem av rapporten (nederst på side 35) har det blant annet vært dialog mellom Indre 
Østfold kommune og tiltaksbedriftene rundt muligheten for å benytte selskapets tjenester gjennom 
reserverte kontrakter. 

Vedrørende varaordførers fullmakt til å representere kommunen i generalforsamling 
Revisjonen etterlyser fullmaktsavklaring knyttet til varaordfører som kommunens eierrepresentant i 
generalforsamling. Dette har bidratt til nærmere juridiske betraktninger og oppklaring rundt temaet. 

Vi benytter anledningen til å si at revisjonens anbefaling har vært nyttig for å få det formelle rundt 
dette på plass. 

Høringsuttalelse fra Indre Østfold kommune:
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Møtebok 
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Kontrollutvalget Skiptvet 09.02.2023 23/14 

 
 

Eventuelt 
 
 
 
Fredrikstad, 19.01.2023 
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