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Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

 
 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 
 

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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Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 

 
 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.02 2020 
(sak 20/3) skal det ved hvert møte settes opp en sak: «Valg av en representant til signering 
av protokoll». Kontrollutvalget var enstemmige om at Egil Holm signerer protokoll sammen 
med leder. Ved fravær velges det en representant til signering i begynnelsen av møtet. 

Vurdering 
Ingen 
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Budsjett for 2023 - Orientering fra kommunedirektør 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kommunedirektørens informasjon om budsjettet for 2023 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Kommunedirektørens forslag til budsjettet 2023 kan du lese på følgende link:  
Kommunedirektørens-forslag-til-budsjett-2023-og-økonomiplan-2023-2026.pdf 
(d3drm168xorg4j.cloudfront.net) 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsket i siste møte før nyttår å invitere kommunedirektør 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 kommunedirektør til sitt møte 15.02 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 kommunedirektøren tas til orientering. 
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Saksnr.: 2023/236 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 23274/2023 
Klassering: 3018-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/4 

 
 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Planlegging og prosjektering av 
investeringsprosjekter" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Planlegging og prosjektering av 

investeringsprosjekter», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til 
etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Planlegging og prosjektering av 
investeringsprosjekter» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire 
anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
 
 a) vurdere om prosjekthåndboken skal oppdateres med å gi flere detaljerte føringer  
 b) etablere en skriftlig rutine som skal sikre at de malene som kommunen har laget for 
investeringsprosjekter, for eksempel malen «Prosjektmandat», tas i bruk ved 
planleggingen av investeringsprosjekter  
 c) etablere en skriftlig rutine som sikrer at det utarbeides strategisk analyse ved større 
prosjekter  
 d) utarbeide skriftlig rutine for arkivering og journalføring av rapportering fra ekstern 
prosjektleder  
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 30.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter», 
datert 27.01 2023.  
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 22/17, den 25. 05 2022 (Prosjektplan «Planlegging og prosjektering av 
investeringsprosjekter») 
Kommunestyresak 70/21, den 09.12. 2021, (Forvaltningsrevisjonsplan januar 2022 – juli 
2024) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 

1. Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer at det foreligger et forsvarlig 
beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjekter?  
 

2. Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer oversikt og kontroll på 
fremdrift og økonomi i investeringsprosjekter?  
 

3. Har Våler kommune et system og en praksis som ivaretar tilstrekkelig grad av 
rapportering i investeringsprosjekter?  

 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
• Kommunen bør ha skriftlige rutiner som sikrer at det gjennomføres konseptutredning av  

mulige investeringsprosjekter. Konseptutredningen bør inneholde: 
• Behovsanalyse 
• Strategisk analyse  
• Alternativ analyse 

 
• Kommunen bør ha skriftlige rutiner som sikrer at det utarbeides en klar 

prosjektbeskrivelse, før  
prosjektbeskrivelsen presenteres til oppdragsgiver (kommunestyret).  
Prosjektbeskrivelsen bør inneholde: 

• Prosjektnavn, dato og prosjektleder 
• Bakgrunn 
• Forutsetninger og rammer 
• Effektmål 
• Resultatmål 
• Faser og oppgaver 
• Organisering 
• Fremdriftsplan 
• Kostnadsestimat som beskriver usikkerheter 
• Kost/nytte 
• Kritiske faktorer 

 
 For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
• Kommunen bør ha en prosjektmodell som beskriver og avklarer prosjektets organisering, 

ansvar og roller, samt sikrer en god styring av prosjektet.  
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• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det gjennomføres risikovurderinger i prosjektets 
tidligfase. 

• Kommunen bør ha rutiner for å overvåke, identifisere, vurdere og behandle risikoer 
gjennom hele  
prosjektperioden.  

• Det bør foreligge et eget prosjektregnskap som sikrer god kostnadsstyring og 
kostnadsoppfølging.  

 
 For å kontrollere og besvare problemstilling 3 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 Kommunen skal ha rutiner som sikrer rapportering på fremdrift og kostnader fra administrativ 
ledelse til folkevalgt organ. 
  
• Kommunens administrasjon skal ved avvikende utvikling i prosjektet i forhold til tidsplan, 

kvalitet og økonomi legge frem enkeltsaker til kommunestyret. 
• Kommunens administrasjon skal rapportere på sine investeringer samlet i kvartals-

/tertialrapport og i årsrapporten til kommunestyret. 
• Dersom det foreligger signaler om mulige overskridelser i større investeringsprosjekter 

skal kommunedirektøren sørge for at det blir redegjort for dette i første månedsrapport, 
samtidig som det umiddelbart utarbeides sak til kommunestyret om tilleggsbevilgning 
dersom tidspunkt gjør at det er for lenge å vente til neste kvartals-/tertialrapport. 

• Det skal utarbeides sluttrapporter til politisk nivå for alle byggeprosjekter der 
kostnadsrammen overstiger til enhver tid gjeldende EØS-terskelverdier og for prosjekter 
av særlig politisk interesse.  

  
  
Revisjonens konklusjon og anbefalinger på problemstilling 1: 
 

«Revisjonen konkluderer med at kommunen til en viss grad har et system og en 
praksis som sikrer at det foreligger et forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om 
gjennomføring av investeringsprosjekter, imidlertid mener vi at Våler kommune kan 
bli bedre på rutiner for planlegging av investeringsprosjekter. De skriftlige rutinene 
fremstår som noe ufullstendig for å sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i 
planleggingsfasen. Vi vurderer også at beslutningsgrunnlaget for KBS og VUS var 
mangelfullt da det ikke var utarbeidet en strategisk analyse.»  

 
Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon anbefaler de at kommunen bør: 

• vurdere om prosjekthåndboken skal oppdateres med å gi flere detaljerte føringer.  
• etablere en skriftlig rutine som skal sikre at de malene som kommunen har laget for 

investeringsprosjekter, for eksempel malen «Prosjektmandat», tas i bruk ved 
planleggingen av investeringsprosjekter. 

• etablere en skriftlig rutine som sikrer at det utarbeides strategisk analyse ved større 
prosjekter 

 
 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger på problemstilling 2: 
 

«Revisjonens konklusjon er at Våler kommune har et system sikrer oversikt og 
kontroll på fremdrift og økonomi i investeringsprosjekter.  
 
Vår gjennomgang viser at kommunen har rutiner som sikrer at det gjennomføres 
risikovurderinger i planleggingsfasen av prosjektet og at prosjekter inndeles i ulike 
faser, som kvalitetssikres før prosjektet går til politisk behandling. 
 
Revisjonen finner at kommunen har en prosjektmodell som beskriver organisering, 
ansvar og roller. Dette mener vi bidrar til god styring og kontroll av gjennomføringen 
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av investeringsprosjekter. Det er etablert praksis i skoleprosjektet hvor ekstern 
prosjektleder foretar månedlige rapportering til kommunen, men det er ikke 
utarbeidet skriftlige rutiner for arkivering eller journalføring. 
 
Kommunen har også system for å sikre kostnadsstyring og kostnadsoppfølging.»   

 
Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon anbefaler de at kommunen bør: 

• utarbeide skriftlig rutine for arkivering og journalføring av rapportering fra ekstern 
prosjektleder 

 
Revisjonens konklusjon og anbefalinger på problemstilling 3: 
 

«Revisjonens konklusjon er at kommunen i all hovedsak har systemer og praksis 
som ivaretar tilstrekkelig grad av rapportering i investeringsprosjekter. Vi er imidlertid 
usikre på hva som legges i begrepet «prosjekter/investeringer av særlig politisk 
interesse» og det er uklart hvordan dette skal praktiseres. Det er også uklart om 
kommunens praksis vedrørende rapportering av investeringsprosjekter på 
administrativt nivå er i henhold til reglementet.» 

 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og dens anbefalinger, dette fremgår i sin 
helhet på side 40 i rapporten. rapporten. 
Kommunedirektøren skriver at de er enige i rapportens hovedkonklusjon. Revisjonen stiller 
noen spørsmål og gir noen anbefalinger som kommunedirektøren kommenterer i sin 
uttalelse.   

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og regnskapsanalyse. Gjennom bruk av 
ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). 
Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på 
innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

Østre Viken kommunerevisjon har på oppdrag fra kontrollutvalg og kommunestyre gjennomført en  

forvaltningsrevisjon av «Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter» i Våler kommune. Å sikre 

en god internkontroll knyttet til investeringsprosjekter er blant annet viktig for å unngå feilinvesteringer, da 

dette kan få direkte følger for enkeltinnbyggere gjennom dårligere tjenestetilbud eller høyere lokale skatter 

og avgifter.  

 

I denne forvaltningsrevisjonen har Østre Viken kommunerevisjon IKS undersøkt om Våler kommune har 

sørget for god planlegging, fremdrift og økonomi samt rapportering til politisk nivå ved å  

besvare følgende problemstillinger: 

1. Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer at det foreligger et forsvarlig  

beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjekter?   

2. Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer oversikt og kontroll på fremdrift og økonomi 

i investeringsprosjekter? 

3. Har Våler kommune et system og en praksis som ivaretar tilstrekkelig grad av rapportering i  

investeringsprosjekter? 

 

Revisjonens gjennomføring 

Kommuneloven har ingen bestemmelser som eksplisitt pålegger kommunen å styre sine investeringer på 

en bestemt måte. Kommunedirektøren må imidlertid sikre betryggende kontroll med sin forvaltning,  

herunder også at saker blir forsvarlig utredet. For å operasjonalisere hva som skal til for å sikre betryggende 

kontroll i investeringsprosjekter har revisjonen tatt utgangspunkt i teori om prosjektstyring1. Kommunen er 

ikke pålagt å følge denne teorien, men revisjonen anser den som retningsgivende for god praksis på  

området. Utledning av revisjonskriterier følger i kapittel 8. Punktvis oppsummering av kriteriene fremkom-

mer under problemstillingene i avsnittene 4.1 og 5.1. og 6.1.   

 

For å besvare prosjektets problemstillinger har vi analysert kommunens rutiner og retningslinjer for arbeidet 

med investeringsprosjekter og gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner. Vi har også innhentet data fra 

kommunens regnskapssystem «Visma Enterprise». 

 

For å vurdere kommunens praksis har vi valgt ut ett av kommunens største investeringsprosjekt de siste 

årene; Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole (KBS og VUS). Vi har gjennomgått tilgjengelig 

dokumentasjon, gjennomført intervjuer og foretatt regnskapsanalyse. En nærmere redegjørelse for pro-

sjektets metodebruk følger i kapittel 3. 

 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Samlet sett er det revisjonens konklusjon at kommunen i all hovedsak har en forsvarlig styring av sine 

investeringsprosjekter. Vi legger til grunn at kommunen har etablert rutiner og prosedyrer samt maler som 

sikrer minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefasen, via planlegging, selve prosjekt-

gjennomføringen og til driftsfasen. Systemet definerer roller, krav til beslutningsunderlaget og beslutnings-

punkter mellom ulike faser i prosjekter. Prosjekthåndboken kommunen har utarbeidet sikrer at det blir ut-

                                                      
1 «Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag. Concept rapport 

Nr 45» 
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arbeidet en prosjektbeskrivelse og denne inneholder elementer som også ivaretar kostnadsestimering, ri-

sikovurdering og kvalitetssikring. Informasjon, kommunikasjon og avvikshåndtering sikres gjennom prose-

dyrer for rapportering, faste møtepunkter, samt faste kontaktpersoner og godt samarbeid mellom prosjekt-

deltakerne. Vi mener at prosjekthåndboken, som nok er kommunens viktigste dokument for styring av in-

vesteringsprosjekter, med fordel kunne gitt noe mer detaljerte føringer. 

 

Basert på den dokumentasjonen vi har fått forelagt er det vår oppfatning at flere anbefalte elementer er tatt 

med i styringen av det utvalgte prosjektet. Vi legger blant annet til grunn at det er utarbeidet behovsvurde-

ringer og kostnadsanslag, etablert et prosjektstyre og relevant kommuneområde har vært involvert i idefa-

sen. Vi mener likevel at kommunen har et forbedringspotensial knyttet til utarbeidelse av strategisk analyse 

for det utvalgte investeringsprosjektet, og at denne analysen også har forankring i Kommuneplanens sam-

funnsdel. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har en prosjektmodell som beskriver og avklarer prosjektets 

organisering, ansvar og roller, samt sikrer en god styring av prosjekter. Kommunen gjennomfører risikovur-

deringer i prosjektets tidligfase i det utvalgte prosjektet, og det foreligger et eget prosjektregnskap som 

viser god kostnadsstyring og kostnadsoppfølging. Oppfølging av fremdrift og økonomi er ivaretatt gjennom 

månedlige rapporteringer fra ekstern prosjektleder til kommunen om status hvor det også fremgår bruk av 

budsjetterte timer samt kostnadsestimater. Ifølge kommunen blir all kommunikasjon med eksterne arkivert 

i ESA, revisjonen kan imidlertid ikke se at det er utarbeidet en skriftlig rutine for hvordan denne kommuni-

kasjonen eller prosjektregnskapet for skoleprosjektet skal arkiveres eller journalføres. 

 

Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner for rapportering på investeringsprosjekter til politisk nivå, med 

fokus på vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Det er også lagt opp til at 

årsakene til avvik må forklares, at konsekvenser skal vurderes og at eventuelle korrigerende tiltak skal 

foreslås. 

 

Basert på dokumentasjon og revisjonens gjennomgang av kommunens investeringsregnskap er det vår 

oppfatning at det er foretatt rapportering til kommunestyret i kvartals-/tertialrapporter, årsregnskaper og 

årsrapporter. Det er imidlertid uklart hva som legges til grunn i begrepet «prosjekter/investeringer av særlig 

politisk interesse» i kommunens Reglement for investering og hvordan dette skal praktiseres. Det er også 

uklart for revisjonen om kommunens praksis vedrørende rapportering av investeringsprosjekter til admini-

strativt nivå er i henhold til investeringsreglementet. 

 

Basert på revisjonens vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at kommunen bør: 

a) vurdere om prosjekthåndboken skal oppdateres med å gi flere detaljerte føringer 

b) etablere en skriftlig rutine som skal sikre at de malene som kommunen har laget for investerings-

prosjekter, for eksempel malen «Prosjektmandat», tas i bruk ved planleggingen av investerings-

prosjekter  

c) etablere en skriftlig rutine som sikrer at det utarbeides strategisk analyse ved større prosjekter 

d) utarbeide skriftlig rutine for arkivering og journalføring av rapportering fra ekstern prosjektleder 
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommunelovens § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kommunerevisjon 

IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk, som vil si å følge Standard 

for forvaltningsrevisjon RSK 001 (NKRF2 2020). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom innsamlede data (fakta) og revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 

problemstillinger, faktaopplysninger3, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kommu-

neloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kommunestyret 

i Våler kommune i sak 70/21 (9. desember 2021). Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble 

vedtatt i kontrollutvalget 1. desember 2021.  

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet mai 2022 - januar 2023. Vi 

har gjennomført et oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill 

er vurdert i planleggingsprosessen. 

 

Vi har kvalitetssikret innsamlet data/fakta underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern kva-

litetssikring. I tillegg er faktaopplysningene i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle feil eller 

misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 25.01.2023 hvor 

revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av møtet er rapporten 

sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av vedlegg (kapittel 8.2). 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av oppdragsansvarlig revisor Jolanta Betker og forvaltningsrevisor 

Dag Henriksen. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte 

virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 

 

Revisor vil takke kommunens kontaktperson og andre som har deltatt for et godt samarbeid i forbindelse 

med gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 27. januar 2023 

 

 

  

 

  

                                                      
2 NKRF er en faglig interesseorganisasjon og et kompetanseorgan for kontroll og revisjon av kommunal/offentlig  

virksomhet. 
3 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Jolanta Betker (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

 

Dag Henriksen (sign.) 

utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger  

Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  

 

1. Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer at det foreligger et forsvarlig  

beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjekter?   

 

Underveis i prosjektet kom revisjonen frem til at prosjektplanens opprinnelige ordlyd for denne problemstil-

lingen ikke var helt i tråd med ordlyden i revisjonskriterienes underlagsmateriale. Av kommuneloven frem-

går det at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at utredningen skal gi et 

faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Forsvarlig utredet er ikke videre definert i kommuneloven, 

men forvaltningsloven og offentlighetsloven inneholder noen bestemmelser om tilstrekkelig utredninger. På 

bakgrunn av dette vurderte revisjonen at ordlyden skulle justeres slik at den er i bedre samsvar med un-

derlagsmaterialet. 

 

Concept rapport Nr 45 – «Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til 

Beslutningsunderlag» - sier at et forsvarlig beslutningsgrunnlag må inneholde en konseptutredning og en 

prosjektbeskrivelse. Under denne problemstillingen har vi undersøkt kommunens system og praksis som 

ligger til grunn for å sikre at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag generelt for investeringsprosjekter. 

Med beslutningsgrunnlag menes de opplysninger og vurderinger som ligger til grunn for vedtaket som  

kommunestyret har truffet.  

 

2. Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer oversikt og kontroll på fremdrift og økonomi i 

investeringsprosjekter? 

 

Under denne problemstillingen har vi kontrollert om kommunen har et system og en praksis som blant annet 

sikrer at det gjennomføres risikovurderinger i planleggingsfasen av prosjektet, samt om kommunen har en 

prosjektmodell som beskriver organisering, ansvar og roller som bidrar til styring og kontroll av  

gjennomføringen av investeringsprosjekter. Vi har også undersøkt systemet kommunen har for å sikre 

kostnadsstyring og kostnadsoppfølging.   

 

3. Har Våler kommune et system og en praksis som ivaretar tilstrekkelig grad av rapportering i investe-

ringsprosjekter? 

 

Under denne problemstillingen har vi kontrollert om kommunen har systemer som sikrer rapportering fra 

prosjekt-/byggeledelse til administrativ ledelse og fra administrativ ledelse til folkevalgte organ, samt  

hvordan rapporteringen gjennomføres i praksis. 

 

I tillegg til å kontrollere kommunens systemer som ligger til grunn for investeringsprosjekter, har vi også 

undersøkt kommunens praksis knyttet til gjennomføringen av et investeringsprosjekt. 

 

3.2 Avgrensning 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet tar ikke for seg kommunens etterlevelse av lov og forskrift om  

offentlige anskaffelser. I gjennomgang av praksis har vi avgrenset oss til investeringsprosjektet 

Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole, heretter kalt «KBS og VUS». Dette fordi dette er det 

største prosjektet kommunen har påbegynt i nyere tid. 
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3.3 Om revisjonskriterier  

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den enkelte 

forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til å gjøre 

vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene og revisors 

kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive og holdbare 

vurderinger.  

 

Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til dette 

skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Revisjons-

kriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva revisors 

vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjonskriteriene 

skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 

 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 

og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare  

virksomheters løsninger og resultater. 

3.4 Revisjonsmetoder  

I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et omfang 

som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsrevisjonen 

har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et faktagrunnlag 

med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet.  

 

Utfordringer og begrensninger i rapportens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelsen 

av de ulike metodene som er benyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurderingene. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen er informasjonen hentet inn gjennom bruk av følgende metoder:  

• Dokumentanalyse  

• Intervjuer 

• Regnskapsanalyse 

 

Revisjonen har gjennom dokumentanalyse og intervjuer gjennomgått rutiner og fått beskrivelser av praksis. 

For å undersøke hvordan relevante rutiner etterleves har revisjonen benyttet seg av et utvalg av dokumen-

ter for å få et innblikk i utredninger, vedtak, rapportering og oppfølging fra kommunen. Revisjonen fant det 

hensiktsmessig å kombinere dette med regnskapsanalyse for å et mer utfyllende bilde av kommunens 

praksis og prosesser for å bedre kunne svare ut revisjonskriteriene. 

3.4.1 Dokumentanalyse 

Vi har gjennomgått sentrale dokumenter på området. Vi har også gjennomgått saksfremlegg, kommune-

styrevedtak og diverse eksterne rapporter. 

 

Disse dokumentene oversendt fra kommunens kvalitetssystem, samt relevante rapporter fra ulike konsu-

lenter gir samlet en oversikt over de skriftliggjorte rutinene og systemene kommunen har for planlegging 

og prosjektering av investeringsprosjekter. Dokumentanalyse gir derimot ikke innsyn i prosesser som ikke 

er skriftliggjort. I tillegg kan dokumenter som revisjonen får oversendt være utdaterte i forhold til gjeldende 

praksis.. Fullstendig oversikt over dokumentene fremgår i kapittel 8. 
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3.4.2 Intervjuer  

Det er totalt gjennomført 3 intervjuer:  

• Kommunedirektør 

• Kommunalsjef miljø og teknikk 

• Prosjektkoordinator  

 

Disse intervjuene fant sted i desember 2022. Dette er personer som i kraft av sin stilling har spesifikk 

informasjon og kunnskap om prosjektet. Revisjonen fikk i disse intervjuene høre intervjuobjektenes erfa-

ringer og beskrivelser av systemer og praksis. I tillegg fikk revisjonen et innblikk i intervjuobjektenes egne 

refleksjoner, tanker og erfaringer. Når denne typen intervjuer kombineres med dokumentanalyse gir dette 

revisjonen et godt innblikk i både dokumenterte rutiner, mer uformelle rutiner og praksis (gjeldende sed-

vane). Alle intervjuer er verifisert. Det betyr at den som er intervjuet, har fått lese gjennom referatet fra 

intervjuet for å bekrefte at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette 

opp eventuelle misforståelser. Revisjonen har i tillegg til disse intervjuene innhentet svar fra kommunens 

økonomisjef vedrørende spørsmål om sluttrapport/sluttregnskap for investeringsprosjekter. 

3.4.3 Regnskapsanalyse 

Revisjonen har gjennomgått kommunens regnskapssystem og sett på registrering av investeringsprosjek-

ter. Dette omfatter en gjennomgang av hvordan kommunens bokføring har foregått, praksis for godkjenning 

av fakturaer, samt hvordan nøkkelpersoner mottar rapporter fra regnskapssystemet. 
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4 PROBLEMSTILLING 1 – BESLUTNINGSGRUNNLAG 

Problemstilling 1: Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer at det foreligger et for-

svarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjekter?      

 

4.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen bør ha skriftlige rutiner som sikrer at det gjennomføres konseptutredning av  

mulige investeringsprosjekter. Konseptutredningen bør inneholde: 

• Behovsanalyse 

• Strategisk analyse  

• Alternativ analyse 

 

• Kommunen bør ha skriftlige rutiner som sikrer at det utarbeides en klar prosjektbeskrivelse, før  

prosjektbeskrivelsen presenteres til oppdragsgiver (kommunestyret).  

Prosjektbeskrivelsen bør inneholde: 

• Prosjektnavn, dato og prosjektleder 

• Bakgrunn 

• Forutsetninger og rammer 

• Effektmål 

• Resultatmål 

• Faser og oppgaver 

• Organisering 

• Fremdriftsplan 

• Kostnadsestimat som beskriver usikkerheter 

• Kost/nytte 

• Kritiske faktorer 

 

Utledning av revisjonskriteriene fremkommer i kapittel 8.1. 
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4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Kommunens organisering  

Våler kommune har organisert sin virksomhet i tre kommunalområder for tjenestelevering, og to staber som 

ivaretar kommunens fellesfunksjoner. Dette fremgår av kommunens hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår av Økonomiplan 2022-2025 at stabenes rolle i organisasjonen er å ha en utviklingsrolle,  

servicerolle, strategisk rolle og systemrolle. Dette dokumentet viser til at det er tre staber:  

• kommunedirektørens stab 

• stab økonomi, innkjøp og IT 

• stab HR og administrasjon 

4.2.2 Internkontroll  

Under kommunedirektørens stab vises det i Økonomiplan 2022-25 til at det i 2021 er igangsatt arbeid med 

helhetlig internkontroll, og at dette systemet vil bli implementert i 2022. Av samme dokument fremgår det 

også at innføring av helhetlig Internkontrollsystem er postert under Stab økonomi/it i budsjettet. 

Det er kommunedirektøren som skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig 

utredet, og for investeringsprosjekter er det viktig at det foreligger et best mulig beslutningsgrunnlag. Slik 

det fremgår av kommunens overordnede føringer, har kommunedirektøren plikt til å sørge for at  

investeringer som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet. Ved investeringsbehov for  

anlegg- og byggeprosjekter skal planavdeling og økonomi være med helt fra foranalysene i tillegg til  

seksjonen/staben investeringsprosjektet hører til. 

 

Figur 1 Organisasjonskart for Våler kommune 
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4.2.2.1 Skriftlige rutiner som skal sikre et forsvarlig beslutningsgrunnlag 

Kommunen har utarbeidet retningslinjer og rutiner for arbeid med investeringsprosjekter i følgende  

dokumenter: 

 

• Økonomi- og finansreglement 

• Prosjekthåndbok 

• Prinsipper for investeringsprosesser.  

Det finnes i tillegg to maler kommunen har vedtatt skal brukes i investeringsprosjekter. Disse malene er  

• Prosjektbegrunnelse og  

• Prosjektmandat 

Ut over dette er det vedtatt i Økonomi- og finansreglement at det for større prosjekter skal utarbeides  

gevinstrealiseringsplan tidlig i prosjektet.  

4.2.3 Investeringsprosjektet KBS og VUS  

Våler kommune har fire ordinære grunnskoler og i tillegg felles kulturskole og voksenopplæring med 

Moss kommune. De fire grunnskolene i Våler med elevtall fra 2023 er: 

 

• Våk skole 1-7 trinn har ca. 260 elever 

• Svinndal skole 1-7 trinn har ca. 80 elever 

• Kirkebygden skole 1-7 trinn har ca.  220 elever 

• Våler ungdomsskole 8.-10. trinn – 220 elever 

 

Kommunen har en jevnt økende befolkning: 

 

 

 

 

Det ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018 at det skulle lyses ut anbud for investeringsprosjektet 

«Nye Kirkebygden barne- og ungdomsskole». Det ble samtidig vedtatt at gjennomføringen av prosjektet 

skulle skje som «Totalentreprise med samspill - Samspillsmodellen4», og at det skulle bygges etter alter-

nativ 1B presentert i Mulighetsstudie av oktober 2018 levert av Østre linje. Dette alternativet innebærer å 

bygge helt ny ungdomsskole øst for eksisterende barneskole, og rive det gamle ungdomsskolebygget ved 

ferdigstillelse av ny skole. Forslaget innebar også en utvidelse av barneskolen. 

Året etter, i juni 2019 fatter kommunestyret følgende vedtak som skal ligge til grunn i investeringsprosjekter:  

1. Våler kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innenfor  

bærekraftige rammer, med fornybare råstoffer og med minimum 50 % reduksjon av CO2 utslipp 

sammenlignet med bygg etter dagens forskriftskrav.  

2. Bygg i kommunens regi skal alltid vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer og dette 

skal fremgå av anbudsgrunnlaget.  

3. Ovennevnte mål skal innarbeides i alle kommunale planer. 

                                                      
4 Hovedtanken i modellen er at alle skal dra i samme retning mot et felles mål, både byggherren med sine krav og 

ønsker, samt entreprenører og arkitekter sine mål og ideer. 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Personer 5335 5471 5593 5736 5805 5913 

Tabell 1: Befolkning i Våler (SSB) 
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Videre ble det i februar 2021 vedtatt at Kirkebygden barne- og ungdomsskole skulle deles til to enheter, og 

at de to nye enhetene skulle hete Kirkebygden barneskole (KBS) og Våler ungdomsskole (VUS).  

Torsdag 8. april 2021 brant store deler av Våler ungdomsskole ned. Det ble vedtatt i juni 2021 på bakgrunn 

av dokumentet Volumstudie levert av BAS arkitekter, at kommunestyret anbefaler alternativ 2 for barne-

skole, inkl. opsjon flerbrukshall som er foretrukket alternativ. Kommunestyret anbefaler også at det er  

alternativ 2 for ungdomsskole, inkl. opsjon svømmehall som er fortrukket alternativ. Utvidelse av  

barneskolen og bygging av ny ungdomsskole er et stort og viktig prosjekt for kommunen. Fra juni 2021 er 

nå navnet på prosjektet «Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole (KBS og VUS)» Samtidig ønsket 

kommunestyret å signalisere følgende retning: 

- Vi ønsker at det ved utforming av Vålers nye skoler skal det holdes fokus på tradisjonell lokal arkitektur, 

med rene linjer.  

- Vi ønsker bruk av varige materialer og løsninger som står seg i skiftende klima uten stort vedlikeholds-

behov; f.eks. tegl, skifer, stein, tre, og glass. Ved bruk av saltak, evt. pulttak, og unngå flate tak.  

- Kommunestyret ønsker også en god utenomhusplan, med gode uterom med overbygg for elever ved 

regn, som har fokus på aktivitet og samhold (møteplass), samt lite krav til vedlikehold - sommer som 

vinter. (husk plass til snø) Plan for parkering og internlogistikk er viktig.  

- Nye Våler ungdomsskole skal være en viktig del av sentrumsutviklingen i kommunen vår. Den skal 

være en levende skole, som kan benyttes «hele» døgnet. En skole som skal romme mer enn  

undervisning.  

- Kommunestyret er opptatt av miljø og bærekraft, ønsker derfor at vi ser på ulike energiløsninger, som 

f.eks. solfangere, solceller, bioenergi (eget flisfyringsanlegg til skolen) m.fl. Vi ønsker et energieffektivt-

/økonomisk bygg.  

- Viktig å legge til rette for fremtidig utvidelse av skolene. 

Barneskolen ble vedtatt utvidet med arealer til en elevkapasitet tilsvarende 300 elever, og ny ungdomsskole 

skulle også bygges til elevkapasitet på 300 elever. Senere ble det vedtatt ytterligere utvidelse av begge 

skolene. 

4.2.4 Prosjektets faser og beslutningspunkter  

Det fremgår av Økonomi- og finansreglement kapittel 8. Reglement for investering, at Våler kommune skal 

følge modellen under utarbeidet av Digdir (Digitaliseringsdirektoratet). Modellen gir en oversikt over pro-

sjektets faser og beslutningspunkter, og slik det fremgår av kommunens rutine skal de største investe-

ringene bli ideelt initiert og politisk forankret gjennom kommuneplanen, deretter i foranalyser som behovs-

analyser, og annet planverk (strategier, hovedplaner, temaplaner etc.). Behovene vurderes samlet og dan-

ner det vesentlige av grunnlaget for kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Foranalysene gir 

grunnlag for hvilke konseptvurderinger som skal igangsettes, og ligger foran konseptfasen i prosjektmodel-

len under.  

Samme modell brukes i dokumentet Prosjekthåndbok, hvor hver fase er utførlig forklart. I Prosjekthåndbo-

ken fremgår det at dette er Våler kommunes rammeverk for prosjektmetodikk, og tar utgangspunkt i de 

samme sju prinsippene for god prosjektstyring og -gjennomføring som Digdir legger til grunn i prosjektvei-

viseren, som er en felles prosjektmodell for offentlig sektor.  

Et sentralt prinsipp i denne modellen er å styre prosjekter gjennom definerte faser med beslutningspunkter 

som markerer overgangen fra en fase til neste. Dette gir ledelsen bedre styring og mulighet for kontroll med 

ressursinvesteringen, leveranser og effekter (gevinster) gjennom hele prosjektet. For å skape en fornuftig 

planleggingshorisont, legges det en overordnet plan for hele prosjektet, samt milepæler for hver fase. 
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Figur 2: Prosjektveiviseren fra Digdir 

 

Kommunalsjef for seksjon miljø og teknikk er involvert i de fleste investeringsprosjekter da de aller fleste 

kommer inn under kommunalområde miljø og teknikk. Kommunalsjefen forteller at det i praksis er like stor 

vekt på alle fasene i et prosjekt, og at det er rapporteringen som viser hvordan framdriften i prosjektene 

går. Anbudsdokumentet inneholder krav til hvordan rapportering skal foregå. Han sier han er involvert i 

utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget ved at han beskriver behovene og hva kommunen trenger av  

investeringer innenfor sitt kommunalområde.  

For prosjektet KBS og VUS var kommunalsjefen inne i den tidlige fasen. Han hadde ansvaret for 

utarbeidelsen av mulighetsstudiet, Vålerdugnaden5, kontrahering av prosjektledelse samt kontrahering av 

konsulenttjeneste innenfor de forskjellige fagene som bygging av ny skole krever. Kommunalsjefen forteller 

også at det ikke direkte er utarbeidet en Gevinstrealiseringsplan eller en Prosjektbegrunnelse for dette 

investeringsprosjektet. Kommunen trenger en ny skole bl.a. fordi den gamle brant, da er det innlysende at 

man ikke trenger en ytterligere begrunnelse for å bygge ny skole. 

Kommunedirektøren forteller at A.L. Høyer6 er engasjert som byggherrerepresentant i dette 

investeringsprosjektet, og at de må kjøpe denne typen kompetanse eksternt. -De har vi tett kontroll med 

nå, oppgir direktøren, og de var med på å utarbeide anbudsdokumentene. Videre forteller han at de også 

fikk med WSP7 for å styre prosjektet, hvor det også var en voldsom medvirkningsprosess der befolkningen 

fikk ta del i planleggingen av prosjektet. Kommunedirektøren sier at det er viktig med oversikt over hva et 

prosjekt skal inneholde, og de følger det interne dokumentet Prosjekthåndboken. I store prosjekter settes 

fase 1 bort til eksterne og nå har de avtale med Holte Consulting8 som har utarbeidet KS19 og KS210.  

 

Kommunedirektøren forteller at de i deres framskrivning av behov så frem mot 2030, og det ble konkludert 

med at skolens bygningsmasse kunne bli for liten med tanke på befolkningsveksten. Kommunestyret 

bestilte en utredning av økning av arealet, og denne ble kvalitetssikret av Holte Consulting som utarbeidet 

et addenum til KS1-Rapporten. Kommunedirektøren forklarer at for større prosjekter er første fase KS1 

(kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning om å starte forprosjekt), og neste fase er KS2 (kvalitetssikring 

av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før fremleggelse for endelig investeringsbeslutning), slik er 

faseskillet markert. Kommunedirektøren forteller at løpet egentlig var satt for dette prosjektet, men så brant 

                                                      
5 Medvirkningsprosess der befolkningen fikk ta del i planleggingen av prosjektet. 
6 A.L. Høyer: Frittstående og selvstendig rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdene byggeteknikk, 

bygningsfysikk og prosjektadministrasjon, som tilbyr spisskompetanse innen prosjektledelse. 
7 WSP: Et av Norges ledende tekniske rådgiverselskap. 
8 Holte: En ledende leverandør av tjenester innenfor prosjektrådgivning og operativ prosjektledelse.   
9 Kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) skal gjennomføres ved avslutning av konseptfasen. 
10 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag (KS2) skal gjennomføres ved avslutning av 

forprosjekt. 
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ungdomsskolen ned, og da måtte de se annerledes på dette investeringsprosjektet. Det måtte fremmes ny 

sak til kommunestyret, de endret konseptvalg og omjusterte prosjektet. Han sier det er kommunestyret som 

beslutter etter hver fase om de skal gå videre med investeringsprosjektet eller ikke. Ved spørsmål om 

hvordan han er involvert i utarbeidelse av ulike beslutningsgrunnlag, forteller kommunedirektøren at det er 

han som vanligvis fremmer saker til kommunestyret, men i dette prosjektet ville han ha en egen 

prosjektmedarbeider (prosjektkoordinator) som har skrevet sakene med kommunedirektørens penn. 

 

Om sin involvering i utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for KBS og VUS forteller prosjektkoordinatoren 

at han ikke var med så tidlig i prosjektet, men at prosjektet var i oppstart av skisseprosjekt når han kom inn 

våren 2021. Han kom inn etter at beslutningsgrunnlaget var vedtatt og han har deltatt siden det. 

Prosjektkoordinatoren sier at det har vært noen opsjoner nå i ettertid med flerbrukshall og svømmehall, i 

tillegg til kombinasjonsbibliotek og en utvidelse av skolene fra 300 elever for begge skoler til henholdsvis 

350 for barneskole og 360 for ungdomsskole, i tillegg til utbedring av Vålerhallen. Alt dette er vedtatt politisk. 

Konseptet ble endret etter at skolen brant. Han forteller at det er utarbeidet et Mulighetsstudie hvor det ble 

foreslått ulike løsninger, og kommunestyret vedtok en av disse. Ved spørsmål om hvordan han arbeidet 

med prosjektbeskrivelsen og beslutningsgrunnlaget for KBS og VUS, forteller prosjektkoordinatoren at 

styringsdokument ble laget i samarbeid med arkitekten. Det er i samarbeid med A. L. Høyer, som er innleid 

prosjektledelse dette er utarbeidet i samarbeid med. Han forklarer at det for investeringsprosjektet KBS og 

VUS er opprettet en egen prosjektgruppe som han leder. Denne gruppen består av WSP, A.L. Høyer og 

rektorene. Denne prosjektgruppen rapporterer til prosjektstyret, som igjen består av ledergruppen samt 

tillitsvalgte for Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 

Her fremgår en oversikt over politisk involvering i beslutningsgrunnlaget:  

• Sak: 47/17 – Kirkebygden barne- og ungdomsskole – Kort og langsiktig løsning  

• Sak: 7/18 - Kirkebygden barne- og ungdomsskole – Kort og langsiktig løsning – Ny frist for rapport  

• Sak: 24/18 – Rapport med anbefaling ny Kirkebygden skole  

• Sak: 53/20 - Rapport med anbefaling ny Kirkebygden skole  

• Sak: 59/20 – Kirkebygden skole – Medvirkning og informasjonsstrategi  

• Sak: 71/20 – Organisering og fremdrift – prosjekt nye Kirkebygden skole  

• Sak: 12/21 – Nye Kirkebygden skole – Orientering  

• Sak: 33/21 – Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole – Valg av konsept  

• Sak: 47/21 - Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole – Opsjon avlastningshall  

• Sak: 51/21- Bygging av skole – Orientering  

• Sak: 67/21 – Kvalitetssikring av Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole  

• Sak: 1/22 – Bygging av Kirkebygden Barneskole og Våler ungdomsskole – Mulig kapasitetsøkning.  

• Sak: 15/22 – Bygging av skole – Kapasitetsøkning  

• Sak: 16/22 – Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole – Økning av hallflate  

 

Kommunen har som nevnt over etablert visse rutiner og systemer som ligger til grunn for investeringspro-

sjekter generelt. Sammen med dette er det for KBS og VUS i hovedsak Styringsdokument samt  

Overordnet kontraktstrategi fra november 2022 som ligger til grunn. Det er i tillegg utarbeidet KS1 og KS2 

samt diverse rapporter fra WSP. 

Revisjonen har fokusert på investeringsprosjekt KBS og VUS, og ser nærmere på konseptutredningen og 

prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn for dette prosjektet. 
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4.2.5 Konseptutredning 

Konseptutredning som del av et beslutningsgrunnlag som skal ligge til grunn i investeringsprosjekter bør 

inneholde: 

• Behovsanalyse 

• Strategisk analyse  

• Alternativ analyse 

4.2.5.1 Behovsanalyse 

Det fremgår innledningsvis av dokumentet «Prosjekthåndbok» kapittel 2 at «Det skal gjøres grundig arbeid 

med behovsvurdering.» Videre i kapittel 3 og avsnittet «Konseptfasen» skal det i denne fasen gis en over-

ordnet analyse av behov. Videre står det at det i Planleggingsfasen skal bestemmes hvilke behov og funk-

sjoner prosjektets løsninger skal oppfylle. Det fremgår av kapittel 5 at «Det skal utarbeides et prosjektfor-

slag når det er identifisert et behov som vurderes organisert som et prosjekt. Prosjektforslaget skal gi be-

slutningstakere tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om prosjektet skal gjennomføres. Prosjektforslaget skal 

beskrive bakgrunn og begrunnelse for prosjektet, og gi en overordnet analyse av kritiske faktorer som for 

eksempel behov.»  

Av dokumentet KS1 går det frem at det ble gjennomført digitale brukermøter med henblikk på behovskart-

legging. Brukermedvirkningen foregikk i perioden februar-mars 2021. Videre i KS1 står det at «I behovs-

analysen skal kommunens reelle behov etableres, og legge videre grunnlag for at riktig beslutning tas. Det 

er blitt informert fra WSP at barneskolen i dag har nådd sin kapasitet. Det samme var også tilfelle for 

ungdomsskolen før den brant ned, så behovet var identifisert også før brannen. Det står også at «I tillegg 

til behovsanalyse for Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole, har WSP også vurdert følgende 

opsjoner: flerbrukshall for barneskolen, svømmehall i ungdomsskolen, bibliotek og en avlastningshall for 

Vålerhallen.» 

Revisjonen har ikke for KBS og VUS blitt forelagt en behovsanalyse i form av et eget kapittel eller dokument. 

Av styringsdokumentet fremgår det at «Prognoser for tilflytting og vekst er grunnen til behov for utbygging 

av skolene med tilleggsfunksjonene bibliotek, svømmehall og volleyballhall.» Videre står det at «Ungdoms-

skolen hadde nådd sin kapasitet for undervisning, så behovet for utvidelse av kapasiteten var identifisert i 

forkant av brannen. Ungdomsskolen skulle være i drift i byggeperioden, men byggene skulle uansett ikke 

brukes til skoleformål ref. sak 24/18. De kartlagte behovene endret seg derfor ikke, men brannen åpnet for 

å endre plassering for den nye ungdomsskolen. Videre fremgår det av styringsdokumentet at «Kommunen 

gjennomførte Vålerdugnaden i 2018, dette har vært et verktøy for innbyggerinvolvering for å hente inn 

innspill og behov til fremtidens skole.» Det ble levert en utredning fra WSP desember 2021 hvor tema var 

mulig kapasitetsøkning for skolene. Det ble konkludert med at Våler er en vekstkommune og at det sann-

synligvis vil komme en fremtidig elevtallsøkning. Det ble anbefalt å gjøre nødvendige grep for å forberede 

seg på økt elevtall ved å tilrettelegg bygningsmassen for å absorbere dette gjennom dels organisatoriske 

grep, og dels ved en reell arealøkning som besluttes bygget allerede nå. Utredningen fra WSP ble kvali-

tetssikret av Holte Consulting i Addenum til KS1 fra februar 2022. 

4.2.5.2 Strategisk analyse 

Det står i kapittel 3 i Prosjekthåndboken at «Porteføljestyring handler om å styre en prosjektportefølje slik 

at den til enhver tid er tilfredsstillende i forhold til strategiske og økonomiske målsetninger.» Videre i kapittel 

5 står det at «Et prosjekt skal alltid støtte noen av de strategiske formålene eller funksjonene kommunen 

har.» og at «Overordnet mål handler om prosjektets forankring i kommunens strategiske målsettinger.»  

Videre om strategi har kommunen i Økonomi- og finansreglement vedtatt denne formuleringen: «Kommu-

neplanens areal- og samfunnsdel danner det strategiske fundamentet for planleggingen i kommunen, også 
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i forhold til økonomiområdet. Langsiktige mål og strategier uttrykkes også i meldinger, strategier, temapla-

ner og behovsanalyser. Og at «De største investeringene blir ideelt initiert og politisk forankret gjennom 

kommuneplanen, deretter i foranalyser som behovsanalyser, og annet planverk (strategier, hovedplaner, 

temaplaner etc.). Våler kommune har også utarbeidet dokumentet «Kommuneplanens samfunnsdel». Her 

er det vedtatt strategiske føringer for blant annet arbeidsplasser, utbyggingsprosjekter, arealstrategi og 

strategisk næringsplan. Ethvert tiltak eller prosjekt skal ha et sett klart definerte mål. Målene angir tiltakets 

påtenkte virkning og spesifiseres i den strategiske analysen. 

o Samfunnsmål beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under og er knyttet til 

virkninger for samfunnet. 

o Effektmål beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd gjennom tiltaket. 

o Resultatmålene spesifiserer leveransen.  

Revisjonen har ikke for KBS og VUS blitt forelagt en strategisk analyse i et eget kapittel eller dokument. 

4.2.5.3 Alternativ analyse 

Det står i kapittel 3 i Prosjekthåndboken at det skal utredes alternative konsepter. Kommunen har opprettet 

dokumentet Prosjektmodell for investeringsprosjekter. Her er det definert følgende for Konseptanalyser: 

Utrede alternative konsepter og identifisere det prosjektet som i størst utstrekning gir måloppnåelse og 

tilfredsstiller kommunens behov. Kommunen har også det førende dokumentet Prinsipper for investerings-

prosesser. Her fremgår det at Konseptvalgutredningen utarbeides for blant annet å vurdere flere alternative 

konsepter. Videre fremgår det at kommunedirektøren må vurdere hvorvidt kvalitetssikret konseptvalgutred-

ning skal behandles i kommunestyret, som eget notat, egen sak eller del av budsjettprosessen, for beslut-

ning om hvilket alternativ som skal utredes og planlegges videre. Her står det også at «Der konseptvalgut-

redning etter gjennomført KS1 anbefaler et alternativ som ligger over veiledende kostnadsmål, skal beslut-

ningen om å starte forprosjektfasen med dette alternativet forelegges kommunestyret». Kommunen har 

utarbeidet dokumentet «Prosjekthåndbok», som er en veileder til den som skal lede prosjekter i Våler kom-

mune. Her fremgår det av avsnittet «Konseptfasen» at det skal utredes alternative konsepter for et even-

tuelt prosjekt, og at det beste alternativet skal velges.   

 

Det foreligger utredninger av alternative konsepter fra Østre Linje, BAS Arkitekter og WSP. Holte Consulting 

har kvalitetssikret dette i KS1 oktober 2021 og i KS2 desember 2022. Slik det er vurdert i KS2 er de grunn-

leggende forutsetninger konsistent med føringer fra konseptvalget, hvor konseptet som foreligger svarer ut 

behovet på en god måte. 

4.2.6 Prosjektbeskrivelse 

Det fremgår av Prosjekthåndboken at prosjekteier representerer oppdragsgiver (KLG) og er ansvarlig for 

prosjektbeskrivelsen/prosjektmandatet. Prosjektbeskrivelse, eller prosjektmandat som del av et  

beslutningsgrunnlag som skal ligge til grunn i investeringsprosjekter bør inneholde: 

• Prosjektnavn, dato og prosjektleder 

• Bakgrunn 

• Forutsetninger og rammer 

• Effektmål 

• Resultatmål 

• Faser og oppgaver 

• Organisering 

• Fremdriftsplan 

• Kostnadsestimat som beskriver usikkerheter 

• Kost/nytte 

• Kritiske faktorer 
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For prosjektet «KBS og VUS» er det utarbeidet et dokument som kalles «Styringsdokument for KBS og 

VUS», og dette er dokumentet som regnes som prosjektbeskrivelse eller prosjektmandat. Det fremgår av 

dokumentet et prosjektnavn, dato og prosjektleder. Videre er det egne avsnitt om bakgrunn, begrunnelse 

og forutsetninger og rammer. Styringsdokumentet har også egne avsnitt om effektmål og resultatmål.  

Videre i dokumentet er det skrevet en del om ulike faser i prosjektet og hva som skal gjøres innenfor disse. 

Det er også et avsnitt som beskriver organiseringen i prosjektet og det er laget en figur som viser roller og 

bemanning i en organisasjonsplan. Dokumentet omfatter også en overordnet fremdriftsplan. Videre er det 

et økonomiavsnitt som viser til en kalkyle utarbeidet av WSP samt en kostnadsramme. Økonomiavsnittet 

sier ingenting om usikkerheter rundt kostnader, men viser til at det lages en egen finansieringsplan for 

prosjektet i Våler kommune, og det er derfor ikke medtatt i kommunens overordnede investeringsplan. Det 

fremgår ikke noe om kost/nytte eller om kritiske faktorer i styringsdokumentet. 

 

 

4.3 Vurderinger 

Når beslutningstakere i kommunen skal fatte vedtak i investeringsprosjekter, er beslutningsgrunnlaget  

vesentlig. Et forsvarlig beslutningsgrunnlag må inneholde en konseptutredning og en prosjektbeskrivelse. 

 

Kommunen har presentert flere dokumenter som omhandler investeringsprosjekter i sitt kvalitetssystem, 

og har definert flere roller og funksjoner knyttet til arbeidet med dette. Kommunen har et eget reglement for 

investering, og dette sammen med veilederen «Prosjekthåndboken» utgjør en god retningslinje for arbeidet 

med større prosjekter. Retningslinjen er til dels overordnet, da det ikke presiseres i særlig grad på detalj-

nivå. Dette gir større rom ved utformingen av ulike prosjekter, men det kan også være sårbart. 

 

Selv om retningslinjene for investeringsprosjekter til dels er overordnet, er det revisjonens inntrykk at pro-

sjektgruppen for KBS og VUS har høy kompetanse med god oversikt og styring. Dermed blir de fleste 

momenter likevel ivaretatt. Et eksempel på dette er at det fremgår av Prosjekthåndboken at det skal utar-

beides et prosjektmandat. Det finnes også en egen mal for utarbeidelse av prosjektmandat. Likevel er det 

ikke utarbeidet et prosjektmandat for KBS og VUS. Derimot er det et styringsdokument for prosjektet som 

inneholder de fleste punktene det er bestemt at et prosjektmandat skal inneholde. 

 

Revisjonen mener en konseptutredning bør inneholde behovsanalyse, strategisk analyse og alternativ  

analyse. Det er utført både behovsanalyse og alternativ analyse for investeringsprosjektet KBS og VUS, 

men revisjonen finner ingen strategiske vurderinger. Det fremgår av prosjekthåndboken at investeringspro-

sjekter skal forankres i kommunens strategiske målsetninger, og at et prosjekt alltid skal støtte noen av de 

strategiske formålene eller funksjonene kommunen har. Disse formuleringene betyr, slik revisjonen har 

vurdert, at en konseptutredning skal inneholde en strategisk analyse. Revisjonen er av den oppfatning at 

konseptutredningen ville blitt styrket dersom den også inneholdt en strategisk analyse med forankring i 

Kommuneplanens samfunnsdel. Dette ville igjen styrket beslutningsgrunnlaget.  

 

Dersom rutinene ikke er spesifikke nok, eller de ikke følges, kan det være sårbart dersom for eksempel 

strategisk analyse ikke blir utført. Når det ikke utarbeides en strategisk analyse, er det ikke sikkert at pro-

sjektet støtter de strategiske formålene kommunen har, eller at det har forankring i strategiske målsettinger. 

Kommunen har utarbeidet strategiske føringer for blant annet arbeidsplasser, og dersom det ikke foreligger 

en strategisk analyse for større investeringsprosjekter er det en fare før at disse ikke tas hensyn til. 

 

Revisjonen er av den oppfatning at det særskilt burde blitt utført en strategisk analyse etter at VUS brant 

ned april 2021. Dermed kunne samfunnsdelen vært tatt i betraktning. Her fremgår det en forventet befolk-

ningsvekst hvor det sies at Våler bør ta mer av befolkningsveksten i regionen. Her er det også en strategi 

for sentralisering av arbeidsplasser med mange ansatte, og en målsetting om å etablere/flytte disse til 
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transportknutepunkt. Videre er det forventet at det vil komme større press på sosial infrastruktur, og det er 

en målsetting om at alle har en likeverdig mulighet til å delta på for eksempel fritidsaktiviteter. Kommunen 

har tre barneskoler som alle sogner til en og samme ungdomsskole. En strategisk vurdering ville gitt kom-

munen bedre mulighet til å møte nevnte forhold i Kommuneplanen når det nå skal bygges helt ny ungdoms-

skole|. 

 

Det fremgår av Prosjekthåndboken at det skal lages et prosjektforslag og et prosjektmandat. Det fremgår 

også en oversikt over hva som skal beskrives i prosjektforslaget, samt en liste over punkter prosjektman-

datet skal inneholde. Prosjektbeskrivelsen som ligger til grunn i dette prosjektet er i form av «Styringsdo-

kument for KBS og VUS». Dette dokumentet omtaler de fleste punktene en prosjektbeskrivelse bør inne-

holde, bortsett fra kost/nytte og kritiske faktorer. Styringsdokumentet for KBS og VUS er ikke utformet etter 

rutinebeskrivelsen, men de fleste punkter er likevel beskrevet.  

 

For å vurdere om det forelå et forsvarlig beslutningsgrunnlag for KBS og VUS fokuserte revisjonen på om 

det var gjennomført en konseptutredning, og om det var utarbeidet en prosjektbeskrivelse. Det er revisjonen 

samlede vurdering at beslutningsgrunnlaget var mangelfullt fordi kommunens egne skriftlige rutiner ikke er 

fulgt. 

 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 

Revisjonen konkluderer med at kommunen til en viss grad har et system og en praksis som sikrer at det 

foreligger et forsvarlig beslutningsgrunnlag før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjekter, imidler-

tid mener vi at Våler kommune kan bli bedre på rutiner for planlegging av investeringsprosjekter. De skrift-

lige rutinene fremstår som noe ufullstendig for å sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i planleggingsfasen. 

Vi vurderer også at beslutningsgrunnlaget for KBS og VUS var mangelfullt da det ikke var utarbeidet en 

strategisk analyse.  

 

Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon er det vår anbefaling at kommunen bør: 

• vurdere om prosjekthåndboken skal oppdateres med å gi flere detaljerte føringer.  

• etablere en skriftlig rutine som skal sikre at de malene som kommunen har laget for investerings-

prosjekter, for eksempel malen «Prosjektmandat», tas i bruk ved planleggingen av investerings-

prosjekter. 

• etablere en skriftlig rutine som sikrer at det utarbeides strategisk analyse ved større prosjekter 
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5 PROBLEMSTILLING 2 – FREMDRIFT OG ØKONOMI 

Problemstilling 2: Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer oversikt og kontroll på 

fremdrift og økonomi i investeringsprosjekter? 

 

5.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen bør ha en prosjektmodell som beskriver og avklarer prosjektets organisering, ansvar og 

roller, samt sikrer en god styring av prosjektet.  

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det gjennomføres risikovurderinger i prosjektets tidligfase. 

• Kommunen bør ha rutiner for å overvåke, identifisere, vurdere og behandle risikoer gjennom hele  

prosjektperioden.  

• Det bør foreligge et eget prosjektregnskap som sikrer god kostnadsstyring og kostnadsoppfølging.  

 

Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av kapittel 8.1. 

 

 

 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Kommunens prosjektmodell 

 

Kommunen har, som nevnt under problemstilling 1, utarbeidet retningslinjer og rutiner for arbeid med  

investeringsprosjekter. I følgende dokumenter er organisering, ansvar og roller, samt styring av prosjekter 

omhandlet: 

 

Økonomi- og finansreglement kapittel 8.7 sier at formålet med reglementet er å gi retningslinjer for  

enhetlig behandling og styring av investeringer, inklusive OPS-avtaler og lignende, samt å regulere  

myndighet og ansvar. Reglementet gjelder for all kommunal virksomhet og for alle investeringsprosjekter i 

Våler kommune. Reglementet slår fast at Våler kommunes prosjekthåndbok skal benyttes. 

 

Prosjekthåndbok sier, blant annet, følgende om prosjektets organisering og ansvar for ulike aktører: 

• Prosjekteier – overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål og at gevinster blir realisert 

• Gevinstansvarlig – har ansvar for at definerte gevinster blir realisert 

• Styringsgruppe – skal styrke eierrollen og støtte prosjektlederne i arbeidet 

• Prosjektleder – den person som får delegert myndighet og ansvar til å lede prosjektet 

• Prosjektdeltaker – deltakerne har som oftest ansvar for delleveranser 

• Referansegruppe – en samling av ressurspersoner som har sagt seg villig til å bistå prosjektet med 

råd 

 

Styringsgruppa har særlig stort overordnet ansvar for prosjektets suksess, og for å sikre effektiv  

beslutningstaking. 
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Mal for prosjektmandat inneholder punkter for prosjektbeskrivelse, overordnet mål- og oppdragsbeskri-

velse, samt mulige gevinster. Malens punkt 3 omhandler prosjektets organisering og fremdrift. Det er lagt 

opp til at prosjekter skal ha en styringsgruppe, som er rådmannens ledergruppe, prosjektgruppe og refe-

ransegruppe, samt hoved milepælsplan. Det er også her beskrevet hvilke ansvar og oppgaver styrings-

gruppen og prosjektgruppen har. Følgende modell gjelder i Våler kommune: 

 

Ansvar og roller 

Kommunalsjef miljø og teknikk (heretter kalt kommunalsjef) sier at behov for investeringer diskuteres  

under budsjettprosessen, og de fleste investeringsprosjektene hører innunder kommunalområde miljø og 

teknikk. Hvordan investeringsprosjekter organiseres avhenger av størrelsen på prosjektene.  

 

Kommunen har en rammeavtale med Sweco11 knyttet til konsulenttjenester for det tekniske fagområdet, 

mens mindre investeringsprosjekter håndteres av fagpersoner i Miljø og teknikk. Utarbeidelse av 

anbudsdokumenter/ tilbud gjøres ofte i samarbeid med eksterne konsulenter, men dette avhenger igjen av 

investeringens størrelse og kompleksitet.  

 

For større prosjekter opprettes en styringsgruppe. Styringsgruppen består som regel av kommunedirektø-

rens ledergruppe. Ifølge kommunalsjefen er det alltid kommunedirektøren som er prosjekteier på store 

prosjekter, og avhengig av type investering involveres avdelingsledere, driftsteknikere, og eventuelt ledere 

i de byggene som berøres. Kommunalsjefen rapporterer til kommunedirektøren i henhold til de retningslin-

jer som er satt i Prosjekthåndboken og Økonomi- og finansreglementet. Ved mindre prosjekter er det  

kommunalsjefen selv som er prosjekteier.  

Prosjektorganisering for prosjektet Kirkebygden barneskole ble behandlet i kommunestyret 10. desember 

2020, i sak 71/20. I saken fremkommer det at skolen skal bygges etter «Samspillsmodellen». Det er har 

lagt opp til at prosjektet vil være direkte underlagt kommunedirektøren, med kommunestyret som  

oppdragsgiver, og med formannskapet som referansegruppe.  

 

 

Prosjektorganiseringen er skissert som følgende: 

Prosjekteier  

                                                      
11 Europas største arkitekt- og ingeniørselskap. https://www.sweco.no/om-oss/  

Figur 3: Våler kommunes modell for prosjektorganisering 
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o kommunedirektør 

Prosjektstyre 

o Kommunedirektør, leder 

o kommunalsjef Oppvekst og kultur 

o kommunalsjef miljø og teknikk 

o kommunalsjef økonomi 

o Plansjef 

o Hovedtillitsvalgt 

o Hovedverneombud 

o Prosjektleder, sekretær 

Prosjektgruppe 

o Prosjektleder (intern), leder 

o Rektor Kirkebygden, barneskole 

o Rektor Kirkebygden, ungdomsskole 

o Leder vedlikehold 

o Brukerkoordinator 

o Skolerådgiver 

o Verneombud 

o Tillitsvalgt Utdanningsforbundet 

o Tillitsvalgt Fagforbundet 

Arbeidsgrupper/delprosjekter (Oppnevnes etter hvert som det er aktuelt) 

o Arbeidsgrupper til ulike utredningsoppdrag 

Brukergrupper som skal involveres og medvirke i prosjektet 

o Alle rådsorganene ved alle skolene (elevråd, FAU) 

o Personalet ved skolen, kulturtjenesten, skolehelsetjenesten, biblioteket 

o Ungdomsrådet 

o Våler og Svinndal idrettslag 

o Tillitsvalgte 

o Vernetjenesten 

o Rådet for funksjonshemmede 

o Barnetalsperson 

 

Det er utarbeidet plan for medvirkning og informasjonsstrategi. 

 

Kommunalsjefens rolle i skoleprosjektets prosjektstyre er å samkjøre prosjektet i forhold til behov for  

logistikk ved riving av bygningsmasse, behov for midlertidige lokaler, og behov for teknisk infrastruktur.  

 

Kommunen har, som nevnt under problemstilling 1, engasjert WSP Norgesom prosjektleder, og AL Høyer 

som kommunens byggherrerepresentant. I tillegg er det opprettet stilling som prosjektkoordinator (intern 

prosjektleder) i forbindelse med planlagt bygging av ny ungdomsskole, og påbygg av barneskole på kirke-

bygden. 

Prosjektleder er leder for prosjektgruppen, og har blant annet ansvar for å:  

• legge til rette for at brukerne av det fremtidige bygget (lærere, elever, idrettslag og øvrige interes-

segrupper) får delta med sine ønsker og behov  

• holde seg oppdatert, og rapportere eventuelle avvik fra prosjektplan og prosjektgjennomføring  

• holde oversikt over økonomien i prosjektet – herunder anvise regninger 
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Det er avholdt oppstartmøte hvor deltagerne var WSP, BAS arkitekter, A.L. Høyer, kommunalsjef oppvekst 

og kultur, kommunalsjef miljø og teknikk, prosjektkoordinator, utdanningsforbundet, driftsteknikere fra sko-

len, samt kommunedirektør. Prosjektgruppen og brukergruppene som skulle involveres i prosjektet har blitt 

satt. Det er prosjektert og innkalt til brukermedvirkningsprosess for brukergrupper og personer med direkte 

tilknytning til Kirkebygden skole. 

 

5.2.2 Risikovurderinger  

I kommunens prosedyre «Prinsipper for investeringsprosesser i Våler kommune», er det innarbeidet en 

modell (figur nedenfor) som beskriver investeringsprosessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prosjektinitiering foretas det vurdering av innmeldte ønsker og behov, og skal foretas prioritering og tas 

beslutning knyttet til hvilke behov / tiltak som skal utredes videre i en konseptvalgutredning. Deretter blir 

konseptutredningen utarbeidet hvor konkret behov blir definert samt mål og overordnede krav som gir fø-

ringer for å vurdere alternative konsepter. 

 

Konseptvalgutredningen skal kvalitetssikres (KS1), som er en uavhengig gjennomgang av konseptvalgut-

redningen. I etterkant av kvalitetssikringen besluttes det hvorvidt det anbefalte konseptet skal bearbeides 

ytterliggere eller skal videreutvikles og detaljeres i forprosjektfasen  

 

Når en videreføring er besluttet, gis det oppdrag for gjennomføring av forprosjektfasen. Dette oppdraget 

må angi klare planleggingsforutsetninger (behov, mål, krav og overordnet økonomisk ramme) basert på 

konseptvalgutredningen og KS1. Det fremkommer i dokumentet at kostnadsestimatet på dette stadiet vil 

være beheftet med usikkerhet. Konseptet som ble besluttet videreført etter KS112 blir i forprosjektfasen 

planlagt på detaljnivå, herunder planlegging av at prosjektet kan gjennomføres innenfor fastsatt tid,  

kostnad og kvalitet. 

 

Planlegging og videreutvikling av investeringsprosjektet skal dokumenteres i et styringsdokument som 

detaljerer prosjektets rammer i gjennomføringsfasen, og inkluderer følgende dokumenter: 

• Overordnede rammebetingelser og grensesnitt/avhengigheter 

• Prosjektgjennomføringsstrategi, herunder kontraktstrategi og organisering 

• Prosjektets leveranser, hovedaktiviteter, milepæler, fremdrift, ressurs- og kostnadsestimater,  

inklusive usikkerhetsanalyse og risikoanalyse med tiltak 

 

                                                      
12 Statens prosjektmodell. I KS1 kvalitetssikres konseptvalgutredningen, som gir anbefaling om hvilket konsept eller 

alternativ som eventuelt skal videreføres i forprosjektfasen.  

Figur 4 Våler kommunes investeringsprosess 
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Styringsdokumentet og underliggende dokumentasjon skal kvalitetssikres etter KS213. Kvaliteten i pro-

sjektets arbeid vurderes, herunder også anbefalt kostnadsramme, inkludert vurdering av usikkerhetsav-

setning. Foreslått organisering og styring i gjennomføringsfasen blir også vurdert. 

 

Dokumentet fastslår at kommunen vil fokusere mest på kvalitetssikring av «store» investeringer, mens 

det ved mindre investeringene skal dokumenteres: 

• hvilke behov som skal ivaretas 

• tidsramme 

• kvalitet 

• kostnadsramme 

 

Under overordnede prinsipper fremkommer følgende: 

• Der konseptvalgutredning etter gjennomført KS1 anbefaler et alternativ som ligger over veile-

dende kostnadsmål, skal beslutningen om å starte forprosjektfasen med dette alternativet fore-

legges kommunestyret.  

• Økonomisk forpliktelse (investeringsramme og bevilgning) for kommunen fastsettes endelig etter 

KS2. Investeringsrammen settes til P8514. Operativ utfører gis fullmakt til å disponere P5015. Dif-

feransen er prosjektets usikre restavsetning, som disponeres av kommunedirektør. 

 

Ifølge kommunalsjef gjennomføres det ROS-analyser16 for mindre prosjekter, dvs. prosjekter med kostnad 

under 1,3 millioner kroner. Analysen er enkel og det er lett å følge opp. Kommunalsjefen forteller videre at 

det i senere tid er innført løpende evaluering, i form av enkel analyse, for å sikre prosjektkostnadene, og 

det rapporteres fortløpende dersom det avdekkes store avvik. I tillegg overvåker A.L. Høyer prosjektene, 

herunder også økonomien. Kommunalsjefen har informert revisjonen om at dokumentet «Prosjekthånd-

boka» brukes som en veileder for styring og overvåking av prosjekter. I skoleprosjektet har kommunalsjefen 

jevnlige møter med prosjektkoordinator, og med kommunedirektøren ved behov. 

 

For Kirkebygden barneskole, og Våler ungdomsskole har kommunen innhentet ekstern konsulenthjelp ved 

Holte Consulting AS for å gjennomføre KS1 og KS2. Prosjektkoordinatoren sier at WSP Norge gjør egne 

interne risikovurderinger. A.L. Høyer vurderer disse, og gir råd.  

Kvalitetssikringsrapport KS1 fra oktober 2021 for KBS og VUS ble bestilt for å få en ekstern vurdering av 

kvaliteten på skissekonsept og av kostnadsestimater. Dette for å sikre at konseptvalget var tilstrekkelig 

utredet, og for å støtte oppdragsgivers kontrollbehov med faglig kvalitet på beslutningsunderlaget. KBS var 

opprinnelig dimensjonert for totalt 300 elever, og også VUS var planlagt dimensjonert for 300 elever.  Do-

kumentet inneholder blant annet vurdering av behovsanalysen, alternativanalyser og usikkerhetsanalyse. 

 

Rapporten ble lagt frem for kommunestyret i sak 67/21. Kommunestyret har utrykt ønske om å tilrettelegge 

for fremtidig vekst i elevtallet, med en kapasitetsøkning for både barneskolen og ungdomsskolen. Holte 

Consulting AS har fått oppdraget med å utarbeide en oppdatering av usikkerhetsanalysen i KS1-rapporten. 

Det ble utarbeidet et tillegg (Addendum) til KS1 den 28.02.22, hvor det fremkommer det at tillegget er en 

usikkerhetsanalyse av en kapasitetsøkning tilsvarende 50 elever for barneskolen (totalt 350), og 60 elever 

ved ungdomsskolen (totalt 360). Kapasitetsøkningen var opprinnelig beskrevet i utredning fra WSP fra de-

sember 2021, og denne utredningen ble lagt til grunn for Holte Consulting AS sine vurderinger. 

 

                                                      
13 Statens prosjektmodell. I KS2 kvalitetssikres det sentrale styringsdokument og det vurderes om planleggingen og 

kostnadene som er utarbeidet i forprosjektet for det valgte alternativet er realistisk. 

14 Kostnadsestimat der sannsynligheten for å unngå overskridelse er 85 %.  

15 Kostnadsestimat der sannsynligheten for å unngå overskridelser er 50 %. 

16 Risiko- og sårbarhetsanalyse fra KS 
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I desember 2022 er det utarbeidet KS2 for prosjektet Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole. 

Rapporten gir en uavhengig analyse av prosjektet før investeringsbeslutning skal tas, og inneholder  

tilrådning om styrings- og kostnadsramme, herunder avsetning for usikkerhet, samt kartlegging av styrings-

messige utfordringer og anbefalte tiltak. 

5.2.3 Prosjektregnskap 

Ifølge kommunalsjefen lages det prosjektregnskap for alle investeringsprosjekter, og det er tett oppfølging 

av kommunen selv og ekstern byggeledelse. Oppgavene til den eksterne prosjektledelsen er å gi en må-

nedlig oversikt av prosjektregnskapet i investeringsprosjektene. 

 

Ifølge prosjektkoordinator er det ikke utarbeidet skriftlige rutiner for hvordan prosjektregnskap fra eksterne 

skal arkiveres eller journalføres, men det ble fortalt i det avsluttende møtet med kommunedirektør og øko-

nomisjef at de ikke har kommunikasjon med eksterne uten at dette arkiveres.  WSP sender rapport om 

status i prosjektet månedlig, inkludert oversikt over bruk av budsjetterte timer/kostnadsestimat.  Prosjekt-

koordinator kan hente ut rapporter fra kommunens økonomi-/regnskapssystem Visma Enterprise, og det er 

opprettet eget investeringsnummer for prosjektet, hvor alle kostnader er bokført. Bokføringen skjer auto-

matisk når man godkjenner fakturaene i prosjektet.  

 

Revisjonen har innhentet prosjektregnskap for skoleprosjektet fra Visma Enterprise for perioden 2019 – 

2022 (pr. 7. desember 2022), som fremstilt i tabellen nedenfor. Regnskapet viser at det er inntektsført et 

erstatningsoppgjør for ungdomsskolen som brant, med kr 88 204 586. Beløpet er avsatt til bundet investe-

ringsfond, for å bidra til finansiering av den nye skolen. 

 

  

1205 Utredning Kirkebygden skole 2022 2021 2020 2019 

FASTLØNN         580 677        913 472                -    - 

PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE 
FORSIKRINGSORDNINGER 

          75 979          19 475                -    - 

ARBEIDSGIVERAVGIFT           92 588          35 383                -    - 

SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL, 
RÅVARER OG TJENESTER 

                  -              4 847                -    - 

AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L.           16 049          13 922                -    - 

KJØP OG FINANSIELL LEASING AV 
DRIFTSMIDLER 

                  -              1 555                -    - 

VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG 
NYBYGG 

          51 465          12 555                -    32 830 

ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I 
EGENPRODUKSJON) 

   14 131 108     3 599 780      736 252  193 432 

MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL 
MOMSKOMPENSASJON 

     3 539 251        900 307      176 573  56 566 

RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE 
FINANSUTGIFTER 

                  -            44 000                -    - 

AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND    88 204 586                 -                  -    - 

Sum utgifter  106 691 703     5 545 294      912 825  282 828      

KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I 
DRIFTSREGNSKAPET 

-    3 539 251  -    900 307  -   176 573  -       56 566 

REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -  88 204 586                 -                  -    - 

BRUK AV LÅN                   -    - 4 644 988                -    - 

BRUK AV DISPOSISJONSFOND                   -                   -    -   736 252  - 

BRUK AV UBUNDNE INVESTERINGSFOND                   -                   -                  -    -     226 262 

Sum inntekter -  91 743 837  - 5 545 294  -   912 825  -     282 828 

Tabell 2: Prosjektregnskap for Kirkebygden skole, perioden 2019-2022. 
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5.2.4 Kostnadsstyring og oppfølging skoleprosjektet 

Kommunalsjefen har informert revisjonen om at når entreprenør sender faktura, går den først til kommu-

nen, ved prosjektkoordinator, som deretter videresender til ekstern byggeledelse (A.L Høyer) for kontroll. 

Ekstern byggeledelse gir da råd i forhold til om beløpet skal betales. Alle godkjente fakturaer håndteres i 

kommunens regnskapssystem (Visma Enterprise), og bokføres på skolens prosjektnummer. 

 

Avviksmeldinger, dvs. endringer/tillegg, i enkelte prosjekter diskuteres med ekstern prosjektledelse om de 

skal godtas eller ikke, og blir eventuelt tatt opp med entreprenørene. 

 

Prosjektkoordinator fungerer som bindeleddet mellom WSP Norge (og deres underleverandører) og A.L 

Høyer. Prosjektkoordinator mener samarbeidet har fungert godt, og ut i fra hvor mye som har skjedd i 

prosjektet avholdes møter ukentlig eller annenhver uke, hvor de ulike aspektene av prosjektet tas opp. 

Prosjektkoordinator vurderer hva som må tas med videre til prosjektstyret og kommunedirektør for avkla-

ringer. I tillegg har WSP interne prosjekteringsmøter ukentlig, hvor prosjektkoordinator og A.L Høyer del-

tar for å få oppdatering og kontroll på det som skjer i prosjektet. Ifølge prosjektkoordinator har det vært 

enkelt å samarbeide med de to partene. 

 

Prosjektkoordinatoren har hatt den løpende kommunikasjonen med kommunedirektøren og prosjektstyret 

(hvor kommunedirektør er leder). I starten var det avholdt møter en gang i måneden, men det er færre 

møter nå da behovet er mindre. Hovedtillitsvalgt og verneombud deltar på møtene. Dersom noe spesielt 

dukker opp lager de en orienteringssak til kommunestyret. Prosjektkoordinatoren forteller om god oriente-

ring fra alle aktører hele veien. 

 

Notater fra prosjektmøter, med prosjektleder (ekstern), arkitekt, skolerepresentanter, internprosjektleder 

m.fl., viser at følgende tema drøftes: 

• status (eksempelvis tegninger) 

• status kalkyler 

• nye problemstillinger (eksempelvis ringeledning for vann og prisutviklingen) 

• status beslutninger 

• status endringer 

• fremdriftsplan 

• milepæl 
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5.3 Vurderinger 

Prosjektarbeid må organiseres på en tilfredsstillende måte, og det finnes ingen generell organisasjonsform 

som er den beste til dette formålet. Organisasjonsformen bør tilpasses den oppgaven som skal løses, og 

den strukturen kommunen har.  

 

Våler kommune har retningslinjer og rutiner som omhandler organisering, ansvar og roller, samt styring av 

prosjekter. I prosjekthåndboken er det blant annet innarbeidet mal for prosjektorganisering, samt beskrevet 

ansvar for ulike roller. Kommunen har lagt opp til at ved store prosjekter skal kommunedirektør ha det 

overordnede ansvaret, og videre skal det etableres styringsgruppe og prosjektgruppe. I tillegg er det satset 

på stor involvering av brukere. Kommunen har etter revisjonens vurdering forholdt seg til egne  

retningslinjer ved organisering av prosjektet Kirkebygden skole, og saken er behandlet i kommunestyret. 

 

Det er enighet innen fagmiljøer knyttet til prosjektledelse om at det er hensiktsmessig å dele inn prosjekter 

i faser med tilhørende aktiviteter, for å få til en god overordnet styring. Kommunen har en prosedyre som 

angir prosjekters ulike faser, samt at fasene skal kvalitetssikres. Risikovurderinger er viktig i alle typer pro-

sjekter, og det er anbefalt det gjennomføres risikovurderinger i prosjekters planleggingsfase (tidligfase).  

Ulike former for risiko bør være drøftet, og konsekvenser og løsninger bør være konkretisert. 

 

Kommunen har innhentet ekstern ekspertise for å gjennomføre prosjektet Kirkebygden skole, samt for å 

gjennomføre kvalitetssikring av ulike faser i prosjektet.  

 

Det er utarbeidet en kvalitetssikringsrapport (KS1) for Kirkebygden barneskole og Våler ungdomsskole, 

hvor hensikten var å vurdere kvaliteten av skissekonsept og kostnadsestimatene. Dokumentet inneholder 

blant annet vurdering av behovsanalysen, alternativanalyser, usikkerhetsanalyse. Rapporten ble behand-

let av kommunestyret, med det resultat at kommunestyret har utrykt ønske om å tilrettelegge for fremtidig 

vekst, og en kapasitetsøkning for både barneskolen og ungdomsskolen. I den forbindelse ble det utarbeidet 

et tillegg til KS1-rapporten. I skrivende stund har vi også fått dokumentasjon på at KS2 ble utarbeidet i 

desember 2022, som gir en uavhengig analyse av prosjektet før investeringsbeslutning skal tas. 

 

Veilederen «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» sier at det for års-

regnskapet er gitt bestemmelser både i lov og forskrift om innhold og oppsett, men at det ikke finnes sær-

skilte regler for prosjektregnskap. Årsregnskap og prosjektregnskap for investeringer har forskjellige formål, 

og det er behov for ulik informasjon. Prosjektregnskaper har fokus på prosjektets utgifter, og innhold må 

sees i lys av formålet med prosjektregnskapet, mens årsregnskapet vil ha fokus på bevilgninger og påløpte 

utgifter gjennom året. Rapportering på årsregnskapet drøftes i neste problemstillingen.   

 

Ekstern prosjektleder (WSP Norge As) foretar månedlige rapportering til kommunen om status i skolepro-

sjektet hvor bruk av budsjetterte timer/kostnadsestimater vises. Ifølge kommunen blir all kommunikasjon 

med eksterne arkivert i ESA, revisjonen kan imidlertid ikke se at det er utarbeidet en skriftlig rutine for 

hvordan denne kommunikasjonen eller prosjektregnskapet for skoleprosjektet skal arkiveres eller journal-

føres. 

 

Kommunen har også etablert system for investeringsprosjekter, hvor kostnader og inntekter/finansiering er 

spesifisert og kan vises per år, og samlet for hele prosjektperioden. Kommunen oppretter prosjektnummer 

for investeringsprosjekter, som gjør at prosjektregnskap enkelt kan skilles fra kommunens øvrige regnskap. 

Kommunens måte å organisere regnskapet på gjør det, etter vår mening, enkelt å ha oversikt over ulike 

investeringsprosjekter. 
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Revisjonens gjennomgang av skoleprosjektet viser at kommunen har etablert god praksis for kostnads-

styring og oppfølging av prosjektet. Vi legger her til grunn at det avholdes møter, hvor de ulike aktører i 

prosjektet deltar og at prosjektoppfølging samt kostnadsstyring er tema på disse møtene. 

 

 

5.4 Konklusjon og anbefaling 

Revisjonens konklusjon er at Våler kommune har et system sikrer oversikt og kontroll på fremdrift og øko-

nomi i investeringsprosjekter.  

 

Vår gjennomgang viser at kommunen har rutiner som sikrer at det gjennomføres risikovurderinger i plan-

leggingsfasen av prosjektet og at prosjekter inndeles i ulike faser, som kvalitetssikres før prosjektet går til 

politisk behandling. 

 

Revisjonen finner at kommunen har en prosjektmodell som beskriver organisering, ansvar og roller. Dette 

mener vi bidrar til god styring og kontroll av gjennomføringen av investeringsprosjekter. Det er etablert 

praksis i skoleprosjektet hvor ekstern prosjektleder foretar månedlige rapportering til kommunen, men det 

er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for arkivering eller journalføring. 

 

Kommunen har også system for å sikre kostnadsstyring og kostnadsoppfølging.   

 

Basert på revisjonens vurderinger og konklusjon er det vår anbefaling at kommunen bør: 

• utarbeide skriftlig rutine for arkivering og journalføring av rapportering fra ekstern prosjektleder 
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6 PROBLEMSTILLING 3 – RAPPORTERING 

Problemstilling 3: Har Våler kommune et system og en praksis som ivaretar tilstrekkelig grad av 

rapportering i investeringsprosjekter? 

 

6.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen skal ha rutiner som sikrer rapportering på fremdrift og kostnader fra administrativ ledelse 

til folkevalgt organ. 

• Kommunens administrasjon skal ved avvikende utvikling i prosjektet i forhold til tidsplan, kvalitet og 

økonomi legge frem enkeltsaker til kommunestyret. 

• Kommunens administrasjon skal rapportere på sine investeringer samlet i kvartals-/tertialrapport og i 

årsrapporten til kommunestyret. 

• Dersom det foreligger signaler om mulige overskridelser i større investeringsprosjekter skal kommu-

nedirektøren sørge for at det blir redegjort for dette i første månedsrapport, samtidig som det umid-

delbart utarbeides sak til kommunestyret om tilleggsbevilgning dersom tidspunkt gjør at det er for 

lenge å vente til neste kvartals-/tertialrapport. 

• Det skal utarbeides sluttrapporter til politisk nivå for alle byggeprosjekter der kostnadsrammen over-

stiger til enhver tid gjeldende EØS-terskelverdier og for prosjekter av særlig politisk interesse.  

 

 Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer av kapittel 8. 

 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Rutiner for rapportering på fremdrift, kostander og overskridelser 

 

Enkeltprosjekter over en viss størrelse (EØS terskelverdier), og prosjekter/investeringer av særlig politisk 

interesse, skal i henhold til kommunens økonomireglement, punkt 8.7.3, til politisk behandling i form av 

egne saker.  

 

I reglementets punkt 8.9 er det bestemt at det skal rapporteres på investeringene samlet til kommunesty-

ret i kvartals-/tertialrapport, og i årsrapporten. Rapporteringen skal skje samlet for de største investe-

ringene, med fokus på hva som er vesentlig styringsinformasjon; fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. År-

sakene til avvik skal kommenteres, konsekvenser vurderes, og eventuelle korrigerende tiltak foreslås. 

 

Det skal i tillegg: 

• I kvartals-/tertialrapportene foreslås endringer i forhold til årets budsjett  

• I årsrapporten rapporteres det samlet og overordnet på de største investeringene  

• Ved avleggelse av kommunens regnskap skal det presenteres en detaljert oversikt med årets re-

sultat per prosjekt.  

• Utarbeides sluttrapporter til politisk nivå for alle byggeprosjekt der kostnadsrammen overstiger til 

enhver tid gjeldende EØS-terskelverdier 

• For øvrige prosjekt utarbeides sluttrapport for administrativ behandling i henhold til delegerings-
fullmaktene.  

 

6.2.2 Rapportering på fremdrift på fremdrift, kostander og overskridelser 

Revisjonens gjennomgang av saker til kommunestyret i 2022 viser følgende rapportering vedrørende 

investeringsprosjekter: 
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• Sak 20/22 Rapportering for 1. kvartal 2022  

• Sak 22/22 Sluttrapport for ny gymsal i Svinndal  

• Sak 25/22 Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021  

• Sak 26/22 Rapport for første tertial behandlet  

• Sak 26/22 Rapport for første tertial 2022.  

• Sak 27/22 Budsjettjusteringene hvor det er gjort følgende justering på investeringer  

• Sak 36/22 Sluttrapport for Ny Gymsal i Svindal  

• Sak 40/22 Rapportering for 2. tertial 2022  

• Sak 49/22 Justering av budsjett  

 

Periodevis rapportering (eksempel sak 40/22) inneholder oversikt over kommunens investeringer i anleggs-

midler (investeringsprosjekter). Som vist nedenfor spesifiserer oversikten regnskap, budsjett og avvik, samt 

årsprognose. 

 

I saken er det gitt utførlig forklaring for hvert av prosjektene på mindreforbruk/overskridelser, når prosjektet 

kan forventes ferdigstilt, og om det er nødvendig å fremme sak om eventuell budsjettjustering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3: Utdrag fra sak 40/22, oversikt over investeringer 
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I årsregnskapet er det innarbeidet detaljert oversikt per prosjekt i bevilgningsoversiktsskjema: 

 

I årsrapporten er det forklart at det ble investert for ca. 13,7 millioner kroner mindre enn regulert budsjett, 

og gitt følgende forklaring på de største avvikene:  

 

• Prosjekt Vann- og avløpsrør, gang og sykkelvei FV 120 med et mindreforbruk på 1,6 mill. Dette 

prosjektet er ferdigstilt og det vil bli laget sluttregnskap i løpet av 2022.  

Tabell 4: Bevilgningsskjema fra kommunens årsregnskap 
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• Prosjekt EPC hvor det er et merforbruk på 9,8 mill. Her har det vært en konflikt mellom Våler 

kommune og entreprenør som er løst i en rettsak.  

• Prosjekt Utredning Kirkebygden skole med et mindreforbruk på 5,8 mill. Prosjektet er nå i gang 

for fullt.  

• Prosjekt strategisk eiendomskjøp med et mindreforbruk på 10,0 mill.  

• Prosjekt IT-utstyr med et mindreforbruk på 2,2 mill. Årsaken er i hovedsak periodeavvik. Det er 

planlagt utkjøp av Pc til skole fra leasing og kjøp av nye PCer.  

• Prosjekter under selvfinansierende med totalt mindreforbruk på ca. 9,3 mill. Hovedårsaken er 

tidsforskyvning av prosjekter som er igangsatt men ikke ferdigstilt. 

 

I budsjettjusteringssaker (eksempelvis sak 27/22) er det gjort justering på enkelte investeringsprosjekter, 

fremstilt på følgende måte:  

 

Prosjekt 1216 Elektronisk medisinhåndtering  

02000 Inventar og utstyr 720 000,-  

04290 MVA komp 180 000,-  

Sum økt utgift prosjekt 900 000,-  

 

Prosjekt 1210 Rehabilitering kommunale bygg  

02309 Nybygg og nyanlegg 600 000,-  

04290 MVA komp 150 000,-  

Sum økt utgift prosjekt 750 000,- 

 

Revisjonens gjennomgang viser at det er også foretatt justering på skoleprosjektet som er omtalt under 

problemstilling 2 (sak 49/22), som følge av mottatt forsikringsoppgjør etter brann ved Våler ungdoms-

skole. 

 

Revisjonen har stilt spørsmål til økonomisjefen om hvorfor det er laget sluttrapport for Ny gymsal i Svindal 

i sak 22/22 og Sak 36/22. Vi har fått i svar at: «Årsaken til at det er to saker er at den første ikke ble godkjent 

av KST». 

 

På spørsmål om det er, for øvrige prosjekter, utarbeidet sluttrapporter for administrativ behandling i henhold 

til delegeringsfullmaktene slik Økonomi- og finansreglementet pkt.8.9 tilsier, har vi fått følgende svar av 

økonomisjefen: «Dette gjelder prosjekter med kostnadsramme. Det er ett prosjekt som det skal lages slutt-

regnskap på og det er prosjekt Gang og sykkelvei langs fylkesvei 120. Prosjekter som er såkalt løpende 

prosjekter vil det ikke bli laget sluttregnskap for».  

 

Revisjonen har ikke fått forklaring på hva som menes med løpende prosjekter, med det fremkom i hørings-

møtet at de hvert år vurderer hva som er løpende. Dette kan for eksempel være gjentagende investeringer 

slik som å bytte ut kommunens datamaskiner. 
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6.3 Vurderinger 

Kommunen har utarbeidet rutiner for rapportering av investeringsprosjekter hvor det blant annet skal rap-

porteres samlet på investeringer til kommunestyret i kvartals-/tertialrapport og i årsrapporten.  

 

I henhold til veilederen «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet» er form-

ålet med løpende oppfølging av investeringsprosjekter å vurdere avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme. 

Skjer det vesentlige endringer i prosjektet, så vil dette være informasjon som må brukes i oppfølging av 

prognosen for året og budsjettet. Dette er ivaretatt av kommunen ved at det i rutiner angis at det skal foretas 

en samlet rapportering for de største investeringene. Fokus i denne type rapportering er på vesentlig sty-

ringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Det er også lagt opp til at årsakene til avvik må 

forklares, at konsekvenser skal vurderes og at eventuelle korrigerende tiltak foreslås. 

 

Kommunen har utarbeidet rapporter til politisk nivå om de ulike investeringsprosjektene både i periodevis 

rapportering, årsregnskap og årsberetning. Revisjonen er av den oppfatning at periodevis rapportering gir 

en god oversikt til politisk nivå om status for de enkelte prosjekter på tidspunktet for rapportering slik at det 

kan foretas korrigerende tiltak.   

 

Det er også fremmet politisk sak for prosjekter med behov for budsjettjustering. Rapporteringen er etter vår 

vurdering oversiktlig og gir utfyllende informasjon om enkelte investeringsprosjekter. 

 

I henhold Økonomi- og finansreglement, punkt 8.7.3 skal prosjekter/investeringer av særlig politisk inter-

esse til politisk behandling i form av egne saker. Vi er usikre på hva som legges i begrepet «prosjekter/in-

vesteringer av særlig politisk interesse», og det er uklart hvordan dette praktiseres. 

 

Det fremkommer også av reglementet at for øvrige prosjekter (vår tolkning alle prosjekter under terskel-

verdier) skal det utarbeides sluttrapport for administrativ behandling i henhold til delegeringsfullmaktene.  

Det er ifølge økonomisjefen ett prosjekt som det skal lages sluttregnskap på, og prosjekter som er såkalt 

løpende prosjekter lages det ikke sluttregnskap for. Det er uklart for oss hva som legges i dette begrepet 

og vi er usikre på om kommunens praksis er i henholdt reglement, det vil si om disse burde ha vært rapport 

til administrativt nivå. 

 

6.4 Konklusjon 

Revisjonens konklusjon er at kommunen i all hovedsak har systemer og praksis som ivaretar tilstrekkelig 

grad av rapportering i investeringsprosjekter. Vi er imidlertid usikre på hva som legges i begrepet «prosjek-

ter/investeringer av særlig politisk interesse» og det er uklart hvordan dette skal praktiseres. Det er også 

uklart om kommunens praksis vedrørende rapportering av investeringsprosjekter på administrativt nivå er 

i henhold til reglementet. 
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8 VEDLEGG 

8.1 Utledning av revisjonskriterier 

8.1.1 Problemstilling 1 – beslutningsgrunnlag 

Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer at det utarbeides et beslutningsgrunnlag i henhold 

til anerkjente faglige standarder før vedtak om gjennomføring av investeringsprosjekter? 

For å besvare problemstilling 1 vil revisjonen blant annet undersøke om kommunen har et system og en 

praksis som skal sikre at det gjennomføres behovsutredninger og alternativanalyser for å kartlegge det 

enkelte investeringsprosjektets relevans i forbindelse med brukernes og samfunnets behov, samt sikre at 

folkevalgte har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før de vedtar at et prosjekt skal gjennomføres. 

Kommuneloven har ingen bestemmelser eller standarder som pålegger kommunen å styre eller organisere 

investeringsprosjekter på en bestemt måte. Loven har imidlertid et generelt krav til at kommunedirektøren 

legger frem saker for folkevalgte organer som er forsvarlig utredet, jf. § 13-1. Forarbeidene til kommunelo-

ven angir ikke nærmere krav til forsvarlig utredning, men i henhold til Riksrevisjonen sin rapport «Undersø-

kelse av kommunens låneopptak og gjeldsbelastning» bør det ut fra allmenne krav bety at saker er godt 

opplyst, og at alternativer og konsekvenser, inkludert økonomiske konsekvenser er belyst.  

For videre å operasjonalisere av hva som ligger i begrepet «forsvarlig utredet» av et investeringsprosjekt 

ser vi hen til teori om prosjektstyring. Dette representerer en idealmåte på hvordan kommunen bør plan-

legge, lede og gjennomføre et investeringsprosjekt. Revisjonskriteriene vi utleder fra teorien, kan forstås 

som såkalt «beste praksis». Kommunen er ikke pålagt å etterleve denne praksisen, men det vil være hen-

siktsmessig å følge den for å sikre kvaliteten på det arbeidet som blir gjort. Som beste praksis tar vi ut-

gangspunkt i teoretikere som Harald Westhagen (2008), Asbjørn Rolstadås (2006) og Tore Aalberg (2012), 

samt publikasjoner fra Innovasjon Norge (2011) og forskningsprogrammet Concept (2015). Forskningspro-

grammet Concept bygger blant annet på statens prosjektmodell som ble innført ved årtusenskiftet.  

Prosjektmodell/investeringsreglement 

En samling av rutiner og prosedyrer som regulerer investeringsprosjekter omtales ofte i faglitteraturen som 

en prosjektmodell eller et investeringsreglement. Ifølge Concept rapport nr. 45 er en prosjektmodell en 

samling minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefasen, via planlegging, selve prosjekt-

gjennomføringen og til driftsfasen. Den definerer roller, krav til beslutningsunderlaget og beslutningspunkter 

mellom ulike faser. En prosjektmodell kan bidra til at begrensede ressurser benyttes til investeringer som 

møter konkrete behov, som støtter opp under viktige mål lokalt og nasjonalt, og at prosjekter gjennomføres 

på en kostnadseffektiv måte. Investeringsreglement eller prosjektmodeller vil kunne luke bort prosjekter 

som ikke bør realiseres i en tidlig fase av prosjektutviklingen. Alternativt kan man komme frem til konsepter 

som bedre løser kommunens behov. 

Ifølge Concept rapport nr. 45 bør det kunne forventes at kommuner har rutiner og system for utredning og 

gjennomføring av investeringer. Særlig når det gjelder store og ofte irreversible investeringer. Rutiner og 

systemer for utredning og gjennomføring av investeringer bør være samlet i en prosjektmodell eller et in-

vesteringsreglement. 

En standardisert prosjektmodell har flere fordeler: 

• Det gir en struktur for prosjektarbeidet for å støtte planlegging og styring i prosjektet, samt gi veiledning

i gjennomføringen.
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• Det øker forståelsen for innholdet i prosjektet.

• Det sikrer at prosjektdeltakerne har en felles forståelse av hvor de er i beslutningsprosessen.

• Det sikrer at beslutninger blir tatt på riktig grunnlag til riktig tid.

• Det legger grunnlaget for gjennomføring av den neste fasen.

• Det sikrer at prosjekter undergis reell politisk styring og ansvarliggjør deltakerne.

Den kanskje viktigste begrunnelsen for å bruke prosjektmodeller er å forhindre at man tar en beslutning om 

gjennomføring av et gitt prosjektkonsept uten at man har foretatt en grundig vurdering av behov, krav og 

målsetninger. 

Estimering av kostnader og usikkerhet 

Concept 45 rapporten beskriver kostnadsestimering og usikkerhetsanalyse som en sentral del av en pro-

sjektmodell. Tradisjonelt har prosjektets budsjett vært basert på såkalt deterministiske kalkyler som bygger 

på at prosjektet blir beskrevet i detalj, og hver liten del kostnadsberegnet ut fra mengde og enhetspris som 

deretter summeres. Alternativet er såkalt stokastiske kalkyler. Stokastiske kalkyler deler opp prosjektet i 

færre og større komponenter der kostnaden av hver enkelt komponent estimeres. I tillegg til å angi antatt 

kostnad for de enkelte postene, spesifiseres også antatt usikkerhet i hvert estimat. De postene der estima-

tene anses mest usikre detaljeres deretter videre steg for steg – til antatt usikkerhet for det samlede esti-

matet antas å være på et akseptabelt nivå. Erfaring med slike kalkyler er at en raskt og kostnadseffektivt 

kan komme frem til kostnadsanslag som i ettertid ofte har vist seg å gi et rimelig godt bilde av faktiske 

kostnader. En annen fordel er at slike analyser også hjelper til å få oversikt over usikkerhetene i prosjektets 

kostnader, samt trusler og muligheter som kan inntreffe under gjennomføringen. Et kostnadsestimat på 

P50 nivå betyr at sannsynligheten for at sluttkostnaden blir på dette nivået eller lavere er 50 prosent. Den 

ansvarlige etaten gis normalt et budsjett tilsvarende P50 – kalt styringsramme. Det totale budsjettet for 

prosjektet, eller kostnadsrammen, tilsvarer normalt P85. Det sentrale her er at usikkerheten tas hensyn til 

og presenteres som en del av kostnadsestimatet. I praksis er det umulig å vite med full sikkerhet hva et 

tiltak vil koste før det står ferdig. Kostnadsestimatet må derfor ta hensyn til denne usikkerheten. Det å ikke 

ta hensyn til usikkerhet gjennom bruk av kostnadskalkyler, vil i beste fall innebære å underkommunisere 

usikkerheten – i verste fall forlede beslutningstakere og omverden.     

Mislykkede prosjekter preges av mangelfulle økonomiske analyser. Prosjekter med kostnadsoverskridelser 

har gjerne til felles at de har kostnadsestimat uten påslag for usikkerhet. Det finnes ulike metoder for både 

kostnadsestimering og usikkerhetsanalyser, men rene deterministiske estimat hvor priser og mengder be-

handles som sikre størrelser regnes normalt som utilstrekkelig. Statlige prosjekter har hatt stor nytte av 

stokastisk kostnadsestimering med kvantitativ usikkerhetsanalyse der estimat og budsjett angis med sann-

synlighetsnivå. En stor utfordring i prosjekter er imidlertid underestimering av kostnader. Et urealistisk lavt 

førsteestimat er uheldig fordi det kan ha avgjørende betydning for om idéen føres videre. Lav kvalitet på 

kostnadsestimatet kan skyldes overoptimisme eller taktisk estimering. Estimatene kommer gjerne fra pro-

sjektets initiativtaker eller andre med en tilknytning eller et engasjement knyttet til prosjektet. Hvis det første 

estimatet hadde vært mer realistisk, er det grunn til å tro at mange mindre vellykkede prosjekter kunne vært 

avvist på et tidligere tidspunkt.  

Utredning av ulike løsninger 

Ifølge statens prosjektmodell skal det gjennomføres en såkalt konseptutredning (KVU). Denne skal gi en 

grundig redegjørelse for hvilke alternativer som skal vurderes. Utredningen skal gjøres på et så tidlig tids-

punkt at det finnes en reell mulighet til å velge mellom ulike alternativer. Ifølge konseptutvalgsutredingen 

skal følgende vurderinger gjennomføres: 
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• Behovsanalyse: Dette innebærer en kartlegging av interesser/aktører og vurderinger av tiltakets rele-

vans i forhold til brukernes og samfunnets behov. Behovsanalysen må utføres på strategisk nivå – ikke

prosjektnivå. Det innebærer at analysen må fokusere på samfunnets behov, ikke bare de snevert defi-

nerte behovene som knytter seg til en bestemt type løsning.

• Strategisk analyse: Ethvert tiltak eller prosjekt skal ha et sett klart definerte mål. Målene angir tiltakets

påtenkte virkning og spesifiseres i den strategiske analysen.

o Samfunnsmål beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under og er knyttet til

virkninger for samfunnet.

o Effektmål beskriver hvilke virkninger som søkes oppnådd gjennom tiltaket.

o Resultatmålene spesifiserer leveransen.

• Alternativanalyse: Med bakgrunn i behovsanalysen, den strategiske analysen og de overordnede kra-

vene skal det utarbeides en alternativanalyse. Denne skal omfatte nullalternativet og minst to alternative

konsepter. Alternativene skal vises i en samfunnsøkonomisk analyse. Det er viktig at alternativene er

reelle alternativer, det vil si at de innebærer prinsipielt ulike måter å løse det samme samfunnsbehovet

på. Ulike traseer eller tomtevalg er ikke ulike konseptuelle løsninger. Resultatet av den samfunnsøko-

nomiske analysen skal benyttes til en rangering mellom alternativene. Basert på dette kan man anbefale

ett konsept for videre utredning.

Av Concept rapport nr. 45 fremkommer det at mislykkede prosjekter ofte har noen felles kjennetegn. Det 

mest åpenbare og grunnleggende er en mangel eller ensidig behovsanalyse. Man bør minimum kunne 

forvente at det er foretatt en eller annen form for vurdering av hvorvidt det aktuelle prosjektet er noe kom-

munen har behov for. Hvis man ikke har vurdert behov, har man gjerne heller ikke vurdert ulike konseptuelle 

alternativer. I utredning av ulike alternativer skal nullalternativet være med som et reelt alternativ. 

Prosjektbeskrivelse – Presentasjon av planlagt prosjekt 

Ifølge Westhagen (2008) er det viktig at prosjektet presenteres til oppdragsgiver på en god måte gjennom 

en prosjektbeskrivelse. Han omtaler prosjektbeskrivelsen som et viktig dokument i presentasjonen utad og 

i bevisstgjøring og styring innad i prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ifølge Westhagen være en sammen-

fattende skriftlig dokumentasjon av resultatene av planleggingsarbeidet. Ifølge Westhagen bør prosjektbe-

skrivelsen inneholde følgende: 

• Prosjektnavn, dato og prosjektleder.

• Bakgrunn: Beskrivelse av problemet/behovet og hvordan dette henger sammen med bedriftens (kom-

munens) mål og strategier.

• Forutsetninger og rammer: Beskrivelse av hvilke forutsetninger som er gitt, og som må tas hensyn til,

og hvilke rammer som prosjektet må holdes innenfor.

• Effektmål: Hvilke gevinster/nyttevirkninger prosjektet skal ha.

• Resultatmål: Hva skal konkret foreligge når prosjektet er ferdig.

• Faser og oppgaver: Beskrivelse av hvilke faser prosjektet består av, og hvilke oppgaver som hører inn

under hver fase.

• Organisering: Beskrivelse av prosjektets organisering, herunder evt. styringsgruppe, prosjektleder, pro-

sjektgruppe, arbeidsgruppe osv.

• Fremdriftsplan: Tidsperspektiv på når skal de enkelte faser (milepæler) og hele prosjektet skal være

fullført.

• Kostnader/budsjett: Prosjektets kostnader.

• Kost/nytte: Begrunnelse for at de forventede effekter/gevinster rettferdiggjør kostnadene.

• Kritiske faktorer: Beskrivelse av hvilke faktorer som er mest avgjørende for at prosjektet skal lykkes.
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Revisjonen legger til grunn at en prosjektbeskrivelse som inneholder det som er anbefalt i forannevnte teori, 

vil utgjøre en forsvarlig saksutredning og beslutningsgrunnlag for politikerne når de skal vedta igangsetting 

av et investeringsprosjekt.  

Punktvis oppsummering av kriteriene: 

• Kommunen bør ha rutiner (prosjektmodell/ investeringsreglement) som sikrer at det gjennomføres

konseptutredning av mulige investeringsprosjekter. Konseptutredningen bør inneholde:

o Behovsanalyse

o Strategisk analyse

o Alternativ analyse

• Kommunen bør ha rutiner (prosjektmodell/ investeringsreglement) som sikrer at prosjektet presente-

res til oppdragsgiver gjennom en prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

o Prosjektnavn, dato og prosjektleder

o Bakgrunn

o Forutsetninger og rammer

o Effektmål

o Resultatmål

o Faser og oppgaver

o Organisering

o Fremdriftsplan

o Kostnadsestimat som beskriver usikkerheter

o Kost/nytte

o Kritiske faktorer

8.1.2 Problemstilling 2 – fremdrift og økonomi 

Har Våler kommune et system og en praksis som sikrer oversikt og kontroll på fremdrift og økonomi i 

investeringsprosjekter? 

For å besvare problemstilling 2 vil vi kontrollere om kommunen har et system og en praksis som blant annet 

sikrer at det gjennomføres risikovurderinger i planleggingsfasen av prosjektet, samt om kommunen har en 

prosjektmodell som beskriver organisering, ansvar og roller som bidrar til styring og kontroll av gjennomfø-

ringen av investeringsprosjekter. Det vil også være aktuelt å undersøke kommunens system for å sikre 

kostnadsstyring og kostnadsoppfølging.   

Prosjektfaser 

I fagmiljøer innenfor prosjektledelse er det en omforent oppfatning at en inndeling av prosjekter i faser med 

tilhørende aktiviteter er hensiktsmessig for å få til en god overordnet styring. Det brukes vanligvis tre faser, 

hvor de to første inngår i planleggingen, mens den siste er selve gjennomføringen av prosjektet. Disse er 

vanligvis benevnt «konsept-, prosjektering- og gjennomføringsfasen» eller «forstudie (idé og identifisering), 

forprosjekt (definering) og hovedprosjekt (gjennomføring)». 

Ifølge Rolstadås (2006) er faseinndeling av prosjekter hensiktsmessig, fordi det bidrar til en oppdeling hvor 

hver del isolert sett er overkommelig ut fra en styringsmessig synsvinkel. På denne måten får man redusert 

kompleksiteten i prosjektet og det vil være enklere å få en oversikt over potensiell risiko knyttet til gjennom-

føringen. Til hver fase knyttes det leveranse av definerte resultater, eksempelvis i form av fysiske gjenstan-

der, systemer eller rapporter. Utløpet av fasen utgjør et kontrollpunkt på om disse resultatene er oppnådd. 
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Hver fase skal avsluttes med en beslutning. Ved et beslutningspunkt kan prosjektet avsluttes, endres eller 

fortsette som før. 

Videre vil faseinndeling av prosjekter ha stor betydning for beslutningstaking og kvalitetssikring. Forhånds-

bestemte milepæler som representerer klare «go/ no go» punkter basert på kvalitetssikrede beslutnings-

grunnlag, reduserer risikoen for å måtte gjøre endringer med hensyn til funksjon eller løsningsvalg senere 

i prosjektforløpet. 

Prosjektorganisering 

Prosjektarbeid må organiseres på en tilfredsstillende måte. Ifølge Westhagen (2002) finnes det ikke en 

generell organisasjonsform som under alle omstendigheter er den beste. Organisasjonsformen må tilpas-

ses den oppgaven som skal løses og den strukturen kommunen har. I store byggeprosjekter kan strukturen 

være bundet og omfattende, mens i mindre prosjekter kan den formelle organiseringen kun bestå av en 

prosjektleder. Det er likevel enkelte momenter som bør være sammenfallende for alle prosjekter som skal 

gjennomføres: 

• Prosjektorganisasjonens strukturer må avklares, herunder vurdering og beslutning om etablering av

styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe, arbeidsgruppe osv.

• Ansvar og myndighet må defineres og fordeles mellom de ulike aktørene i organisasjonen.

Det fremkommer også av prosjektveiviseren utarbeidet av Digdir at en av aktivitetene i planleggingsfasen 

er å etablere en prosjektorganisasjon. Formålet med dette er å beskrive organisering, roller og ansvar, noe 

som er hensiktsmessig for at prosjektet skal nå målene på en effektiv måte. Prosjektledelsens struktur, 

organisering, ansvar og samhandling bør beskrives. Det bør utarbeides rollebeskrivelser for prosjektmed-

lemmer og styre som i tilstrekkelig grad beskriver ansvarsområder.  

Risikovurdering 

Risikovurderinger er nødvendig i alle typer prosjekter (Aalberg 2012). Rolstadås anbefaler at det gjennom-

føres risikovurderinger i prosjektets tidligfase. Ulike former for risiko må være drøftet, og konsekvenser og 

løsninger bør være problematisert. Ifølge Innovasjon Norges «Prosjektlederprosessen» (PLP) skal kritiske 

suksessfaktorer kartlegges og det skal gjøres vurderinger av sannsynligheten for at slike faktorer vil inn-

treffe. Det bør også utredes hvilke konsekvenser det kan ha for prosjektet dersom kritiske faktorer inntreffer. 

Ifølge Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekt17 bør det etableres rutiner for å overvåke, identifisere, 

vurdere og behandle risikoer i hele prosjektperioden. Dette gjelder risiko knyttet til tekniske løsninger, kva-

litet, økonomi, fremdrift, kontrakter og eventuelt andre krav.  

Ifølge prosjektveiviser til Digdir skal det i planleggingsfasen gjennomføres usikkerhetsanalyser og etableres 

en usikkerhetsstrategi som skal beskrive hvordan usikkerhetselementer løpende skal identifiseres, hånd-

teres og rapporteres. Det bør også defineres hensiktsmessige toleransegrenser for usikkerhet og et hen-

siktsmessig rammeverk og metode for usikkerhetshåndtering og oppfølging. Dette er en form for risikoana-

lyse og risikovurderinger som er et sentralt internkontrollprinsipp.  

Prosjektregnskaper for investeringer 

Ifølge veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet fremkommer det at 

det for årsregnskapet er gitt bestemmelser både i lov og forskrift om innhold og oppsett, mens det for 

17 NS-ISO 10006-2017. 
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prosjektregnskapet ikke er gitt særskilte regler. Hva innholdet i prosjektregnskapet bør være, må utvikles i 

lys av formålet med prosjektregnskapet. 

Et prosjektregnskap kjennetegnes ved styrte aktiviteter mot et bestemt mål, og bestemte krav til leveransen. 

Både når det gjelder tid, kostnader/utgifter og ressurser. Prosjektstyring er planlegging, organisering, over-

våking, regulering og rapportering av alle sider ved et prosjekt, og motivering av alle de som er involvert i 

det for å oppnå prosjektmålene. Et prosjekts prosesser forbundet med kostnader tar sikte på å forutsi og 

styre prosjektets kostnader slik at det kan fullføres innenfor kostnadsrammen. For årsregnskapet er form-

ålet å vise årets kjente utgifter og inntekter og sammenholde dette mot årsbudsjettet.  

Prosjektregnskapets utgifter i løpet av året vil derfor være sammenfallende med investeringsregnskapets 

utgifter i året. Investeringsprosjekter er åruavhengige, og prosjektregnskapene må følge prosjektets levetid, 

og også følges opp i forhold til prosjektets kostnadsramme. Investeringsregnskapets utgifter vil derimot 

følges opp årlig mot bevilgningene, blant annet gjennom en avviksanalyse. Årsregnskapet for investeringer 

gir dermed mulighet til å evaluere om den vedtatte budsjettbalansen holdt, eventuelt hva som var årsaken 

til en saldering med udekket eller udisponert.  

Prosjektregnskapet og årsregnskapet for investeringer har forskjellige formål, og vil av den grunn måtte gi 

ulik informasjon. Prosjektregnskaper vil ha fokus på prosjektets utgifter og prosjektlevetiden, mens årsregn-

skapet vil ha fokus på bevilgninger og påløpt i et årsperspektiv. 

Ifølge Digdir’s prosjektveiviser bør det foreligge rutiner for oppfølging av påløpte kostnader/timer, hvordan 

dette skal sammenholdes med måling av fremdrift og hvordan slike data skal rapporteres. Videre bør pro-

gnostisert sluttkostnad oppdateres ved endringer underveis i prosjektet. For å ha en god praksis for avviks-

ledelse bør det settes klare toleransegrenser knyttet til kostand. Ved avvik fra prognoser bør dette løftes til 

rett myndighetsnivå.  

Løpende oppfølging av investeringsprosjekter 

I henhold til veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet er formålet 

med en løpende oppfølging av investeringsprosjekter å vurdere avvik i forhold til vedtatt kostnadsramme. 

Skjer det vesentlige endringer i prosjektet, så vil dette være informasjon som må brukes i oppfølging av 

prognosen for året og budsjettet, eventuelt om det også får konsekvenser for senere års økonomiplaner. 

Det er ikke gitt bestemmelser om form og innhold for oppfølging av investeringsprosjekter ut over alminne-

lige regler om økonomistyring, budsjettoppfølging og kontroll. 

Oppfølging av investeringsprosjekter gjennomføres i henhold til prosjektets kostnadsramme. En løpende 

oppfølging av prosjekter gjennom et budsjettår vil kunne gi informasjon om at utgangspunktet (overslaget) 

ikke var tilstrekkelig (reelle overskridelser), at de årlige bevilgninger ikke har vært tilstrekkelige, eller at 

fremdriften i prosjektet har blitt endret. Derfor vil slik løpende oppfølging gjennom budsjettåret også måtte 

gi innspill til budsjettsiden, selv om dette ikke er prosjektregnskapets eneste formål. Det er viktig at ny 

kunnskap om et prosjekts fremdrift og utvikling gir bidrag til budsjettoppfølgingen.  

Punktvis oppsummering av kriteriene 

• Kommunen bør ha en prosjektmodell som beskriver og avklarer prosjektets organisering, ansvar og

roller, samt sikrer en god styring av prosjektet.

• Kommunen bør ha rutiner som sikrer at det gjennomføres risikovurderinger i prosjektets tidligfase.

• Kommunen bør ha rutiner for å overvåke, identifisere, vurdere og behandle risikoer gjennom hele pro-

sjektperioden.

• Det bør foreligge et eget prosjektregnskap som sikrer god kostnadsstyring og kostnadsoppfølging.
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8.1.3 Problemstilling 3 – rapportering 

Har Våler kommune et system og en praksis som ivaretar tilstrekkelig grad av rapportering i investerings-

prosjekter?  

Under problemstilling 3 vil vi kontrollere om kommunen har systemer som sikrer rapportering fra prosjekt-

/byggeledelse til administrativ ledelse og fra administrativ ledelse til folkevalgte organ, samt hvordan rap-

porteringen gjennomføres i praksis. 

Ifølge kommuneloven § 14-5 skal kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til kommunestyret 

om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlig av-

vik, skal kommunedirektøren forslå endringer i årsbudsjettet. Det fremkommer av Retningslinjer for kvali-

tetsstyring i prosjekt (NS-ISO 10006-2017) at rapportering av forbruk skal gjøres i den frekvens som er 

nødvendig etter hvert som prosjektet går fremover. Av veileder for budsjettering av investeringer og avslut-

ting av investeringsregnskapet fremkommer det at når investeringsprosjekter trekker ut over flere år, vil 

ikke de årlige budsjetter og regnskaper alene gi nok informasjon for å kunne støtte opp prosjektstyringen. 

Prosjektstyringen må derfor baseres på informasjon utover de obligatoriske budsjett- og regnskapsoppstil-

lingene.  

Under kapittelet «Reglement for investeringer» i Våler kommunes økonomi- og finansreglement (2020) 

fremkommer det at det ved avvikende utvikling i prosjektet i forhold til tidsplan, kvalitet og økonomi skal 

legges frem enkeltsaker.  

Videre fremkommer det at det rapporters på investeringene samlet til kommunestyret i kvartals-/tertialrap-

port og i årsrapporten. Rapporteringen skal skje samlet for de største investeringene med fokus på hva 

som er vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko. Årsakene til avvik skal kom-

menteres, konsekvenser vurderes og eventuelle korrigerende tiltak foreslås. 

I kvartals-/tertialrapportene foreslår også kommunedirektøren eventuelle endringer i forhold til årets bud-

sjett, herunder justering av rammer i forhold til prosjektenes faser, og viser konsekvensene for handlings-

programperioden. Komplett forslag til budsjettendringer vises i vedlegg til meldingene. 

I årsrapporten rapporteres det samlet og overordnet på de største investeringene med fokus på hva som 

er vesentlig styringsinformasjon, herunder eventuelle endringer i forventet framdrift og avvik i forhold til 

samlet prosjetkramme. Som vedlegg til regnskapet presenteres en detaljert oversikt med årets resultat per 

prosjekt.  

Dersom det foreligger signaler om mulig overskridelser i større investeringsprosjekter vil kommunedirektø-

ren sørge for at det vil bli redegjort for dette i første månedsrapport samtidig som det umiddelbart utarbeides 

sak til kommunestyret om tilleggsbevilgning dersom tidspunkt gjør at det er for lenge å vente til neste kvar-

tals-/tertialrapport. 

Det utarbeides sluttrapporter til politisk nivå for alle byggeprosjekter der kostnadsrammen overstiger til en-

hver tid gjeldende EØS-terskelverdier og for prosjekter av særlig politisk interesse. For øvrige prosjekt ut-

arbeides sluttrapport for administrativ behandling i henhold til delegeringsfullmaktene. 

Alle prosjekter skal ha en oversikt over hvilke gevinster man forutsetter ved start av prosjektet og en vur-

dering av muligheten for realisering av disse gevinstene ved de ulike beslutningspunktene i prosjektløpet 

samt ved ferdigstillelse av prosjektet. Det skal også etter en bruksperiode på 2 år, eventuelt også 5 år, 
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gjøres en erfaringsvurdering og evaluering av de ønskede gevinstene ved prosjektet. Prosjektavslut-

ningene tas til behandling i kommunestyret i kvartals-/tertialrapportene og i kommunestyresak i desember. 

Prosjekter med mindreforbruk finansierer prosjekter med merforbruk.     

Punktvis oppsummering av kriteriene 

• Kommunen skal ha rutiner som sikrer rapportering på fremdrift og kostnader fra administrativ ledelse

til folkevalgt organ.

• Kommunens administrasjon skal ved avvikende utvikling i prosjektet i forhold til tidsplan, kvalitet og

økonomi legge frem enkeltsaker til kommunestyret.

• Kommunens administrasjon skal rapportere på sine investeringer samlet i kvartals-/tertialrapport og i

årsrapporten til kommunestyret.

• Dersom det foreligger signaler om mulige overskridelser i større investeringsprosjekter skal kommu-

nedirektøren sørge for at det blir redegjort for dette i første månedsrapport, samtidig som det umid-

delbart utarbeides sak til kommunestyret om tilleggsbevilgning dersom tidspunkt gjør at det er for

lenge å vente til neste kvartals-/tertialrapport.

• Det skal utarbeides sluttrapporter til politisk nivå for alle byggeprosjekter der kostnadsrammen over-

stiger til enhver tid gjeldende EØS-terskelverdier og for prosjekter av særlig politisk interesse.
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Adresse: Telefon: Bankgiro nr:  Organisasjons nr: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken 69289100 7874.06.27502  959 272 581 
postmottak@valer.kommune.no       www.valer-of.kommune.no

Utsatt offentlighet Ofl. §5 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
Råkollveien 103 

1664 ROLVSØY 

26.01.2023 

Vår ref.: 22/926-6 (bes oppgitt ved henv.) Deres ref.: 
Arkivnr: 217 

SVAR - OVERSENDELSE AV HØRINGSUTKAST AV FORVALTNINGSREVISJON " 
PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV INVESTERINGSPROSJEKTER " 

Det vises til oversendt høringsutkast.  

Vi er enig i rapportens hovedkonklusjon. 

Revisjonen stiller i rapporten noen spørsmål og har noen anbefalinger som vi i det følgende ønsker å 
kommentere: 

Side 16, under kap. 4-4 Konklusjon: Vi er ikke uenig i rapportens konklusjon, men vil påpeke at det er 
svært sjeldent vi har byggeprosjekter over terskelverdi og at det i forkant av slike investeringer bør 
legges gode planer og at det tidlig i prosjektfasen hentes inn nødvendig kompetanse.  

Side 25, kap 5-4, så anbefaler revisjonen at det utarbeides skriftlig rutine for arkivering og 
journalføring. Fra vår side vil vi påpeke at vi har strammet opp bruken av sak/arkiv systemet og at 
denne rutinen skal benyttes ved all innkommen post, også denne i forhold til denne type rapportering 

Side 29 – siste avsnitt – her stiller revisjonen spørsmål om hva «løpende prosjekter» er. Et eksempel 
på dette innkjøp av PC til skolene som har en rullering med utskifting. Her vil det ligge en fast 
investeringssum. Det bemerkes at posten gjøres opp årlig i henhold til regnskapsforskriften. 

Side 30 kap 6-4 Konklusjon, her stiller revisjonen spørsmål om praksis er i henhold til reglement. Det 
mener vi absolutt at det er. Vi rapporterer på dette årlig. Eksempel på rapportering ligger i 
årsmeldingen. 

Avslutningsvis takker vi for en grundig og gjennomarbeidet rapport. 

8.2 Kommunedirektørens uttalelse
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Ivar Nævra 
Kommunedirektør 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
Kopi sendt til: 
  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent. 
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/5 

 
 

Oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Overordnet 
internkontroll" 

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

internkontroll», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Overordnet internkontroll», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen har 
ferdigstilt de fire vedtatte punktene og senest innen kontrollutvalgets møte i september 
2023. Herunder skal kommunen sørge for at: 
 

• systematiseringen av arbeidet med risikovurderinger ferdigstilles ved at rutinene for 
dette innarbeides i kvalitetssystemet.  

 
• arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling 

ferdigstilles.  
 

• arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering oppfattes som et bidrag 
til høyere kvalitet i tjenestene følges opp.  

 
• evalueringen av kommunens internkontroll blir satt i system, blant annet ved å integrere 

rutiner for dette i kvalitetssystemet.  
 
 

 
Fredrikstad, 27.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Oppfølgingsrapport «Overordnet internkontroll», datert den 27.01 2023.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
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• Kommunestyre sak 60/21, den 28.10.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll». 

• Kontrollutvalgssak 21/24, den 22.09. 2021 - Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Overordnet 
internkontroll». 

 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens overordnete internkontroll i 2021. I henhold til kommunelovens §23-
2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen 
av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 60/21, den 28. oktober 2021 var følgende: 
  

«1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Overordnet internkontroll» til etterretning, og 
ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder 
skal administrasjonen:  

1. systematisere arbeidet med risikovurderinger.  
2. ferdigstille arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og 

avviksbehandling.  
3. fortsette arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering oppfattes som et 

bidrag til høyere kvalitet i tjenestene.  
4. sette evalueringen av kommunens internkontroll i system, og etablere rutiner for å justere 

og forberede rutiner og prosedyrer knyttet til denne.  
 

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge 
opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av 
saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.» 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de fire punktene i 
kommunestyrets vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er 
følgende: 
 

«Revisjonen har konkludert med at 1 av 4 kulepunkter ikke er fulgt opp. Det dreier seg om 
kule-punkt 3. De øvrige 3 siste kulepunktene er påbegynt, men ikke ferdigstilt.  
 
Kommunen bør videre sørge for at 
  
- systematiseringen av arbeidet med risikovurderinger ferdigstilles ved at rutinene for dette 
innarbeides i kvalitetssystemet.  
 
- arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling 
ferdigstilles.  
 
- arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering oppfattes som et bidrag til 
høyere kvalitet i tjenestene følges opp.  
 
- evalueringen av kommunens internkontroll blir satt i system, blant annet ved å integrere 
rutiner for dette i kvalitetssystemet.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 10 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 
 

«Kommunen har store ambisjoner om å få til et helhetlig internkontrollsystem. Vi har 
utarbeidet en rekke dokumenter og rutiner, anskaffet et nytt elektronisk system og vil løpende 
nå implementere dette i organisasjonen.  
Det tar tid å få dette helt på plass.  
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En viktig del av kommunens internkontroll er også sikring av kommunens data og 
datasystemer. På bakgrunn av den sikkerhetsmessige utfordringen både her hjemme og i 
resten av verden, har det vært helt avgjørende å prioritere denne oppgaven høyt, noe som 
har medført noen forsinkelser på prosjektet.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektør skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen har ferdigstilt de 
fire vedtatte punktene og senest innen kontrollutvalgets møte i september 2023. 
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1 Innledning 

 

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

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

opp. 

 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Overordnet internkontroll» i Våler kommune i 2021. 

Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 21/24 den 22.09.2021, og i kommunesty-

ret i sak 60/21 den 28.10.2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp med en 

oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og 

kommunestyret. 

 

Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-

søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

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

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

Kommunestyret i Våler kommune fattet følgende vedtak i sak 60/21: 

«Vedtak: 

1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Overordnet internkontroll» til etterretning, og ber ad-

ministrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal administra-

sjonen:  

1. systematisere arbeidet med risikovurderinger.

2. ferdigstille arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling.

3. fortsette arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering oppfattes som et bi-

drag til høyere kvalitet i tjenestene.

4. sette evalueringen av kommunens internkontroll i system, og etablere rutiner for å justere og

forberede rutiner og prosedyrer knyttet til denne.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse 

med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med 

en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppføl-

gingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.»  

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

vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 17.11. 2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak 

dokumenteres. 

Kommunedirektøren ved har i e-post til revisjonen datert 2.12.2022 redegjort for fremdrift på kommunens 

oppfølging av kommunestyrets vedtak, samt oversendt oss følgende dokumentasjon: 

• Prosedyre: «Internkontroll HMS – Risikovurdering (ROS analyse) og utarbeidelse av tilhørende

handlingsplan»

• Prosedyre: «Overordnet Internkontroll – Risikovurdering og utarbeidelse av tilhørende handlings-

plan»

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 

dokumentasjon. 

Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til 

behandling i kontrollutvalget i Våler kommune. Uttalelsen fremgår av kapittel 5.2. 
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3 Overordnet internkontroll 

 Bakgrunn for vedtaket 

Østre Viken kommunerevisjon gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Overordnet internkontroll» for Våler 

kommune i 2021. Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i 

forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  

 

 Kulepunkt 1: Kommunen bør systematisere arbeidet med risikovurderinger 

3.2.1 Bakgrunn 

I revisjonsrapporten fra 2021 fremkom det at kommunen i liten grad hadde gjennomført systematiske 

risikovurderinger på overordnet nivå. Risikovurderingene bør identifisere og analysere de risikoer som 

kan ha betydning for å nå kommunens mål, og hvilken betydning dette eventuelt vil ha. Analyser av ri-

siko bør være grunnmuren i å etablere en hensiktsmessig internkontroll. På bakgrunn av dette anbefalte 

revisjonen at kommunen gjør mer for å systematisere arbeidet med risikovurderinger.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen bør systematisere arbeidet med risikovurderinger. 

 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at det er utarbeidet retningslinjer for internkontroll og laget 

oppfølgingsrutiner for dette. Det vises til vedlegg «Internkontroll HMS» som et eksempel på dette.  

 

 

Revisjonens gjennomgang 

Revisjonen har fått oversendt denne prosedyren, som heter «Internkontroll HMS – Risikovurdering (ROS 

analyse) og utarbeidelse av tilhørende handlingsplan». Den inneholder et skjema med ti aktiviteter som 

skal gjennomføres for å «kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til ar-

beidet» (s. 1). Dette er rutiner knyttet til HMS-arbeidet, og har som mål at «ingen blir skadet eller syk på 

grunn av arbeidet» (Ibid.). Den første av ti aktiviteter omhandler risikovurdering: 

  

«Kartlegge farekilder og få oversikt over hvilke farer og problemer som kan inntreffe på arbeidsplassen 

eller i forbindelse med arbeidet 

- Bruk også «Simployer» og analyser innmeldte avvik  

- Sette mål for risikovurderingen  

- Gå systematisk frem og se på alle arbeidsoperasjoner og lokasjoner 

- Risikovurderingen skal dekke alle de følgende arbeidsmiljøområdene: organisatorisk, psy-

kososialt, fysisk, kjemisk og biologisk.» 

 

Rutinen er utformet etter trafikklysmodellen, det vil si at hver aktivitet skal være tilegnet en risikovurde-

ring/vurdering av implementeringsgrad, symbolisert med et rødt, gult eller grønt felt i aktivitetsskjemaet.    

 

Vi har også fått oversendt rutinen «Overordnet internkontroll – Risikovurdering og utarbeidelse av tilhø-

rende handlingsplan». Formålet med denne er at «alle kommunalområder og stabsområder skal kartlegge 
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og vurdere internkontrollen i sine områder – sørge for forbedring av rutiner, regler og prosedyrer». Doku-

mentet beskriver et delegert ansvar for internkontrollen, og den tilhørende risikovurderingen, fra kommu-

nedirektør til kommunalsjefer/stabssjefer. Risikovurdering blir definert slik: «Risikovurdering innebærer å 

identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko og å identifisere tiltak som kan 

redusere risikoen». Det beskrives 11 aktiviteter som skal følges opp på ledernivå, inkludert oppfølging av 

avvik i henhold til «Internkontroll HMS». Aktivitetene er ellers knyttet til temaer som oppfølging av arbeids-

giveransvaret, oppdateringer av planer og overordnede dokumenter og etiske spørsmål. Denne rutinen 

er i likhet med «Internkontroll – HMS» utformet etter trafikklysmodellen.  

 

I «Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023» heter det at: «Arbeidet med internkontroll i henhold 

til kommunelovens paragraf 25 er igangsatt. Dette systemet vil bli implementert i 2022/2023» (Budsjett 

2023 / Økonomiplan 2023-2026, s. 6.). Vi legger til grunn at denne implementeringen blant annet handler 

om å ta i bruk risikovurderinger i tråd med de to rutinene som er beskrevet ovenfor.   

3.2.3 Revisjonens vurderinger 

Etter vår vurdering viser kommunens redegjørelse og den oversendte dokumentasjonen at kommunen 

har utarbeidet rutiner som legger til rette for et systematisk arbeid med risikovurderinger. Vi ser positivt 

på at ansvarsfordelingen kommer tydelig frem i disse dokumentene, og at det er en enhetlig struktur som 

binder risikovurderinger i HMS-arbeidet sammen med de mer overordnede risikovurderingene. Samtidig 

tar vi til etterretning at arbeidet med internkontrollen i sin helhet er planlagt gjennomført i løpet av inne-

værende år, og at det gjenstår å implementere de nye rutinene for risikovurderinger i internkontrollarbei-

det. Det er derfor vår vurdering at arbeidet med kommunestyrets vedtak på dette området er påbegynt, 

men ikke ferdigstilt.   

 

 Kulepunkt 2: Kommunen bør fortsette arbeidet med å etablere et ensartet sys-

tem for avviksmelding og avviksbehandling 

3.3.1 Bakgrunn 

Det var revisjonens vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde utarbeidet en overordnet ru-

tine som beskrev kommunens system for å melde og behandle avvik (med unntak av HMS og IKT-rela-

terte avvik), samt at kommunens avvikssystem fremsto som fragmentert. For å ha en godt fungerende 

internkontroll er det viktig å ha et klart definert og systematisk avviksarbeid i alle ledd i organisasjonen. I 

arbeidet med å sikre dette bør kommunen utarbeide en felles rutine på området som klart definerer rol-

ler, ansvar og forventninger som inngår i kommunens avvikssystem.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen bør fortsette arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmel-

ding og avviksbehandling 

 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  

I administrasjonens redegjørelse fremkommer det at kommunen bruker Simployer som system for avviks-

melding og avviksbehandling. Det vises også til at det er et pågående arbeid med å ta i bruk «et system 

som i større grad er integrert med øvrige rutiner og systemer, og jobber med å implementere et nytt 

system med navn "Compilo"».  
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Det fremkommer i redegjørelsen at: «jobben med dette har tatt noe lenger tid som følge av bytte av 

dataleverandør. Et bytte var nødvendig for å kunne få en mer sikker håndtering av våre data. Vi har valgt 

å prioritere sikkerheten rundt dataene høyt som følge av det økte konfliktnivået i verden, med de følger 

det får også for oss og mulige angrep på våre dataanlegg.» 

 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 

Det fremkommer av dokumentasjonen vi har fått oversendt knyttet til internkontrollen at det, som tidli-

gere beskrevet, er laget prosedyrer for internkontroll som etter vår vurdering vil kunne fungere som et 

tydelig grunnlag for utarbeidelsen av et helhetlig avvikssystem. Slik det er beskrevet ivaretar ikke Sim-

ployer den funksjonaliteten kommunen ønsker seg, og systemet er i ferd med å fases ut. Vi ser positivt 

på at det nå er en ambisjon om å etablere et elektronisk system som skal bygge på de oppdaterte pro-

sedyrene, men tar til etterretning at det gjenstår å etablere dette for å kunne implementere et helhetlig 

system for avviksmelding og avviksbehandling. Det er derfor vår vurdering at arbeidet tilknyttet kule-

punktet er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

 

 

 Kulepunkt 3: Kommunen bør fortsette arbeidet med å implementere en kultur 

hvor avviksrapportering oppfattes som et bidrag til høyere kvalitet i tjenestene 

3.4.1 Bakgrunn 

Det var revisjonens vurdering at en forutsetning for at avviksmelding og behandling skal fungere i prak-

sis er at det implementeres en god kultur for å melde og følge opp avvik nedover i organisasjonen. For-

målet med en god avvikskultur er å hindre gjentakelse av avvik og sikre en god forbedringskultur. Kom-

munedirektør fremhevet også betydningen av å etablere en kultur hvor feilmeldinger oppleves som nyt-

tige, og at det på dette feltet hadde vært en positiv utvikling i kommunen i den senere tid. I og med at 

avviksmelding og -oppfølging var i ferd med å bli mer formalisert var det sentralt for oss å betone viktig-

heten av å bygge en kultur for å understøtte avviksmelding og -oppfølging. 

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen bør fortsette arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering 

oppfattes som et bidrag til høyere kvalitet i tjenestene 

 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  

Revisjonen vil trekke frem følgende fra kommunens redegjørelse: 

  

«Det er et langsiktig arbeid å få til en kultur som medfører at vi a) Får opp antall avviksmeldinger, b) 

sørger for å analysere og svare ut avvikene c) rette opp eventuelle uønsket adferd og rutiner. Vi har dette 

som tema både i våre ledergrupper og i forbindelse med de rapporteringer vi har til arbeidsmiljøutvalget. 

Det vises for øvrig til vedlegg «Internkontroll HMS» hvor det tydelig fremkommer kjernespørsmålene i en 

slik vurdering.»  

3.4.3 Revisjonens vurderinger

Kunnskap om hvordan ansatte bruker avvikssystemet, hvilke avvik som meldes, og hvordan avvik blir 

fulgt opp av kommunens ledere er etter vår vurdering viktige læringskilder for en kommune. Det vises til 

63



6 
 

at dette følges opp løpende på ledernivå. Verdien av avviksrapporteringen/-oppfølgingen realiseres rik-

tignok ikke fullt ut uten at det er en relativt høy grad av systematikk i dette arbeidet, og at ledelsen legger 

til rette for at avvikssystemet er godt implementert ute blant ansatte og blir brukt aktivt. Det er vår vurdering 

at Våler kommune ikke per i dag har den høye graden av systematikk i internkontrollen som kreves for at 

avvikssystemet kan fungere som en god kilde til kunnskap om tilstand og læringspotensial i organisasjo-

nen. Bakgrunnen for denne vurderingen er først og fremst at en kultur hvor avviksrapportering oppfattes 

som et bidrag til høyere kvalitet i tjenestene forutsetter et ensartet system for avviksmelding og avviksbe-

handling, hvor det som nevnt i kulepunkt 2 gjenstår noe arbeid. Det er derfor vår vurdering at kommune-

styrets vedtak på området ikke er fulgt opp, i og med at det ikke er etablert systemer eller praksis for dette 

arbeidet. 

 

 Kulepunkt 4: Kommunen bør sette evalueringen av kommunens internkontroll 

i system, og etablere rutiner for å justere og forbedre rutiner og prosedyrer knyttet 

til dette. 

3.5.1 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2021 var vår vurdering at kommunen ikke i tilstrekkelig grad hadde 

gjennomført regelmessige kontroller eller evalueringer av om internkontrollen fungerte etter hensikten. 

Det er revisjonens formening at risikovurderinger og kontrolltiltak bør gjennomgås med jevne mellom-

rom. Dette vil i stor grad kunne sikre at internkontrollen til enhver tid er oppdatert og fungerer hensikts-

messig. Samtidig ble det bemerket i rapporten at kommunen har hatt et økt fokus på internkontrollen i 

ledergruppen over noe tid. Arbeidet som ble gjort de siste to årene før revisjonstidspunktet var i seg selv 

et resultat av en vurdering av hvordan kommunen skulle møte kravene i den nye kommuneloven.  

 

For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen bør sette evalueringen av kommunens internkontroll i system, og etablere 

rutiner for å justere og forbedre rutiner og prosedyrer knyttet til dette. 

  

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  

Det fremkommer fra administrasjonens redegjørelse at det er utarbeidet prosedyre for «Overordnet in-

ternkontroll», og at det fremkommer av prosedyren at det vil bli rapportert på denne i tertial- og årsrapport. 

Som en avsluttende kommentar legges det til at: «Kommunen har en ambisjon om å lage et fullstendig 

og helhetlig internkontrollsystem som bygger på COSO modellen. Det vil ta noe tid å få helt på plass og 

(…) vil være gjenstand for videre utvikling, oppfølging og justering.» 

 

Revisjonens gjennomgang 

Rutinen for rapportering til kommunestyret lyder slik den er beskrevet i «Overordnet internkontroll» som 

følger: 

«Det skal rapporteres i tilknytning til tertial- og årsrapportering. Av §25-2 fremgår også kravet om at 

kommunedirektøren skal rapportere om internkontroll og om resultatet fra statlig tilsyn minimum en 

gang pr år til kommunestyret.» 

 

Det heter i rutinen at: «Å ha «reglement på plass» innebærer både å utarbeide, oppdatere og ajourføre 

reglement, gjøre det kjent i organisasjonen og sikre at det er fulgt opp».  

64



7 
 

 

Revisjonen viser også til tidligere omtalte rutiner som omhandler fordelingen av oppgaver knyttet til å 

sørge for forbedring av rutiner, regler og prosedyrer (se kapittel 3.2.2). 

 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 

Kommunen har utarbeidet nye rutiner for å evaluere de enkelte delene av internkontrollen, og arbeider 

med å få på plass et nytt elektronisk kvalitetssystem som disse skal knyttes opp mot. De nye rutinene er 

ikke innarbeidet i det eksisterende kvalitetssystemet. På bakgrunn av dette er vår vurdering at kommunen 

ikke i tilstrekkelig grad har satt evalueringen av kommunens internkontroll i system. Det er derfor også 

vår vurdering at arbeidet med kommunestyrets vedtak på området er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
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4 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 60/21 er 

fulgt opp. Revisjonen konkluderer med at 1 av 4 kulepunkter ikke er fulgt opp. Dette dreier seg om kule-

punkt 3 om å implementere en kultur hvor avviksrapportering. De øvrige 3 siste kulepunktene er påbe-

gynt, men ikke ferdigstilt. 

 

Kommunen bør videre sørge for at 

- systematiseringen av arbeidet med risikovurderinger ferdigstilles ved at rutinene for dette innar-

beides i kvalitetssystemet. 

 

- arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og avviksbehandling ferdigstilles. 

 

- arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering oppfattes som et bidrag til høyere 

kvalitet i tjenestene følges opp. 

 

- evalueringen av kommunens internkontroll blir satt i system, blant annet ved å integrere rutiner 

for dette i kvalitetssystemet. 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 27.01.2023 

 

 

 Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Kjetil Ramsdal (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5 Dokumentliste 

 Relevante dokumenter 

a) Redegjørelse for oppfølging fra kommunen «Svar – Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

«Overordnet internkontroll», datert 02.12.2022 (vedlagt).   

b) Prosedyre: «Internkontroll HMS – Risikovurdering (ROS analyse) og utarbeidelse av tilhø-

rende handlingsplan» 

c) Prosedyre: «Overordnet Internkontroll – Risikovurdering og utarbeidelse av tilhørende hand-

lingsplan»  

d) Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 
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Adresse: Telefon: Bankgiro nr:  Organisasjons nr: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken 69289100 7874.06.27502  959 272 581 
postmottak@valer.kommune.no       www.valer-of.kommune.no

Utsatt offentlighet Ofl. §5 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
Råkollveien 103 

1664 ROLVSØY 

26.01.2023 

Vår ref.: 20/1024-14 (bes oppgitt ved henv.) Deres ref.: 
Arkivnr: 217 

SVAR - OVERSENDELSE AV OPPFØLGINGSRAPPORT " OVERORDNET 
INTERNKONTROLL " TIL KOMMUNEDIREKTØREN FOR UTTALELSE 

Det vises til vedlagte oppfølgingsrapport. 

Kommunen har store ambisjoner om å få til et helhetlig internkontrollsystem. Vi har utarbeidet en 
rekke dokumenter og rutiner, anskaffet et nytt elektronisk system og vil løpende nå implementere dette 
i organisasjonen. 

Det tar tid å få dette helt på plass. 

En viktig del av kommunens internkontroll er også sikring av kommunens data og datasystemer. På 
bakgrunn av den sikkerhetsmessige utfordringen både her hjemme og i resten av verden, har det vært 
helt avgjørende å prioritere denne oppgaven høyt, noe som har medført noen forsinkelser på prosjektet 

Kommunestyret er informert om dette. 

Imidlertid har vi nå mye på plass og vil følge opp de dokumentene som ligger til grunn i denne saken. 
Blant annet vil vi i tilknytning til årsmeldingen for 2022 rapportere på risiko i forhold til den 
overordnede interkontrollen. Det vil også i henhold til rutinen bli rapportert til AMU i forhold til den 
overordnede rutinen på dette feltet 

Med hilsen 

Ivar Nævra 
Kommunedirektør 

Vedlegg: 
Kopi sendt til: 

Brevet er elektronisk godkjent. 

5.2 Kommunedirektørens uttalelse
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Adresse: Telefon: Bankgiro nr:  Organisasjons nr: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken 69289100 7874.06.27502  959 272 581 
postmottak@valer.kommune.no       www.valer-of.kommune.no

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
Råkollveien 103 

1664 ROLVSØY 

02.12.2022 

Vår ref.: 20/1024-12 (bes oppgitt ved henv.) Deres ref.: 
Arkivnr: 217 

SVAR - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON " OVERORDNET 
INTERNKONTROLL " 

Det vises til forvaltningsrevisjonens rapport «Overordnet internkontroll» og kommunens oppfølging 
av denne. 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 60/21: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Overordnet internkontroll» til
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fire anbefalinger som fremkommer 
av rapporten.  

Herunder skal administrasjonen: 

1.systematisere arbeidet med risikovurderinger.

2. ferdigstille arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og
avviksbehandling.

3. fortsette arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering
oppfattes som et bidrag til høyere kvalitet i tjenestene.

4. sette evalueringen av kommunens internkontroll i system, og etablere rutiner
for å justere og forberede rutiner og prosedyrer knyttet til denne.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

Kommunedirektørens svar: 

1.systematisere arbeidet med risikovurderinger

Vedlegg: Redegjørelse for oppfølging fra 
kommunen
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Det er utarbeidet retningslinjer for internkontroll og laget oppfølgingsrutiner for dette. Det vises til 
vedlegg «Internkontroll HMS» som et eksempel på dette. 

2. ferdigstille arbeidet med å etablere et ensartet system for avviksmelding og
Avviksbehandling

Kommunen har i dag systemet «Simloyer». Vi jobber for å få til et system som i større grad er 
integrert med øvrige rutiner og systemer, og jobber med å implementere et nytt system med navn 
«Compilo». Jobben med dette har tatt noe lenger tid som følge av bytte av dataleverandør. Et 
bytte var nødvendig for å kunne få en mer sikker håndtering av våre data. Vi har valgt å prioritere 
sikkerheten rundt dataene høyt som følge av det økte konfliktnivået i verden, med de følger det 
får også for oss og mulige angrep på våre dataanlegg.  

3. fortsette arbeidet med å implementere en kultur hvor avviksrapportering
oppfattes som et bidrag til høyere kvalitet i tjenestene.

Det er et langsiktig arbeid å få til en kultur som medfører at vi a) Får opp antall avviksmeldinger, 
b) sørger for å analysere og svare ut avvikene c) rette opp eventuelle uønsket adferd og rutiner.

Vi har dette som tema både i våre ledergrupper og i forbindelse med de rapporteringer vi har til 
arbeidsmiljøutvalget. Det vises for øvrig til vedlegg «Internkontroll HMS» hvor det tydelig 
fremkommer kjernespørsmålene i en slik vurdering. 

4. sette evalueringen av kommunens internkontroll i system, og etablere rutiner
for å justere og forberede rutiner og prosedyrer knyttet til denne.

Det er utarbeidet prosedyre for «Overordnet internkontroll» (se vedlegg) Som det fremkommer av 
prosedyren, vil det bli rapportert på denne i tertial- og årsrapport.  

Avsluttende kommentar 

Kommunen har en ambisjon om å lage et fullstendig og helhetlig internkontrollsystem som bygger på 
COSO modellen. Det vil ta noe tid å få helt på plass og som vil være gjenstand for videre utvikling, 
oppfølging og justering. 

Med hilsen 

Ivar Nævra 
Kommunedirektør 

Vedlegg: 

1. Internkontroll HMS
2. Overordnet internkontroll

Kopi sendt til: 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/234 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 20721/2023 
Klassering: 3018-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/6 

 

Muntlig informasjon fra revisjon vedr. oppfølgingen av fakturakontroll "Røde 
flagg" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen fra revisor vedrørende kommunens oppfølging av kontrollutvalgssak 
22/33, tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 25.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ku- møte 30.11 2022 i sak 22/33 «Revisjonsnotat – Fakturakontroll – røde flagg» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i møte 30.11 2022 i sak 22/33 «Revisjonsnotat – Fakturakontroll – 
røde flagg». Revisjonen foretok en gjennomgang i 2022 av kommunens rutiner og 
håndtering av inngående faktura, samt en gjennomgang av et utvalg av faktura i 
analyseverktøy. Revisjonens vurderinger og konklusjon var at elektronisk fakturahåndtering 
(skanning) bidrar til en kontrollerbar behandling av faktura i forhold til godkjenning. 
Revisjonens gjennomgang viste at kommunen har etablert overordnet internkontroll ved bruk 
av kontrollsteget. Revisjonen viste til at det også var identifisert flere røde flagg ved 
revisjonskontroll i analyseverktøy.  

Kontrollutvalget ønsket at revisjonen skulle gi kontrollutvalget informasjon i februar møte om 
hvordan kommunen har fulgt opp saken i ettertid. Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat – fakturakontroll «røde flagg», til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget anmoder kommunedirektør om å følge opp revisjonens anbefaling om 
at kommunen selv foretar en detaljert kontroller med revisjons funn ved 
fakturagjennomgangen. 
 

3. Revisjonen gir kontrollutvalget informasjon i neste møte om hvordan kommunen har 
fulgt opp saken. 
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Vurdering 
Revisjonen har gitt sekretariatet en tilbakemelding om at de ønsker å gi kontrollutvalget en 
muntlig informasjon om kommunen har fulgt opp saken. Avhengig av hvilken informasjon 
som blir gitt, er et alternativt til forslag til vedtak at kontrollutvalget kan ta informasjonen fra 
revisjonen til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/236 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 23357/2023 
Klassering: 3018-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/7 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2022 - Våler kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2022, tas til orientering 

 
Fredrikstad, 31.01.2023 
 
 

Vedlegg 
• Statusrapport, utført forvaltningsrevisjon for 2022 – Våler kommunekommune, datert 

31.01 2023. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Kommunestyret 09.12.2021, sak 70/21 «Forvaltningsrevisjonsplan 2022 – 2024» 
• Kommunestyret 18.02.2021, sak 3/21 «Forvaltningsrevisjonsplan 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.  
 
Våler kommune har budsjettert med 460 timer til forvaltningsrevisjon i 2022. Revisjonen har 
levert 457 timer per 31. desember 2022. Dette utgjør et mindreforbruk på 3 timer jf. av 
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 for 2022 tas til orientering. 
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Statusrapport  
 
Utført forvaltningsrevisjon 2022 

Våler kommune  
 

 
Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 

kommunen. 

 

Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 2022. 

 
Tabell: Produksjon og timeforbruk 

Oppgave Rapportert 
2021 

2022 Prosjekt 
totalt 

Estimerte timer Mer/mindre-
forbruk 

Administrasjon   30  30  

Planlegging og pro-
sjektering av investe-
ringsprosjekter* 

 295  300 +/- 10 %  

Oppfølgingsrapport 
Kvalitet i sykehjem-
stjenesten 

35,5 42 77,5 50-80  

Oppfølgingsrapport 
informasjonssikker-
het og personvern 

 81  50-80 +1 

Oppfølgingsrapport 
Overordnet intern-
kontroll* 

 9    

Sum  457    

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

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 timeantall som er esti-
mert i vedtatt prosjektplan/evt. anslag vedrørende oppfølgingsrapporter, mens kolonnen «Mer-/mindre-
forbruk» viser mer- eller mindreforbruk i forhold til estimat for de ferdigstilte prosjektene (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. 

 

Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for denne forvaltningsrevisjonen 25. mai 2022. Det har i 

2022 påløpt 295 timer til arbeidet, og det er så langt også gjennomført noe arbeid i 2023, 
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  2 
 

 

  

knyttet til blant annet kvalitetssikring og møtevirksomhet. Forvaltningsrevisjonsrapporten be-

handles i kontrollutvalgets møte 15. februar 2023. 

 

Oppfølgingsrapport: Kvalitet i sykehjemstjenesten 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i sykehjemstjenesten» ble behandlet i kommunesty-

ret 14. mai 2020. Revisjonen startet opp oppfølgingsundersøkelsen høsten 2021. Totalt i 2021 

og 2022 er det påløpt 77,5 timer. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 

16. februar, og i kommunestyret 24. mars 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Informasjonssikkerhet og personvern 

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Informasjonssikkerhet og personvern» ble behandlet i kom-

munestyrets møte 17. juni 2021. Revisjonen påbegynte arbeidet med oppfølgingsundersø-

kelsen i september 2022. Totalt har det påløpt 81 timer til arbeidet, som innebærer et merfor-

bruk på 1 time i forhold til estimert ramme. Oppfølgingsrapporten ble behandlet i kontrollut-

valget 30. november, og i kommunestyret 8. desember 2022. 

 

Oppfølgingsrapport Overordnet internkontroll  

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Overordnet internkontroll» ble behandlet i kommunestyrets 

møte 28. oktober 2021. Revisjonen påbegynte arbeidet med oppfølgingsundersøkelsen i no-

vember 2022, og i dette året har det påløpt 9 timer til arbeidet. Oppfølgingsrapporten blir be-

handlet i kontrollutvalgets møte 15. februar 2023.   

 

Total leveranse 

I Våler kommune har det i 2022 påløpt 457 timer til forvaltningsrevisjon og oppfølgingsrappor-

ter, kommunen har et budsjett på 460 timer for 2022, som betyr et mindreforbruk på 3 timer i 

forhold til budsjett. I henhold til selskapsavtalen for ØVKR IKS skal kommunen faktureres for 

medgått tid etter et selvkostprinsipp, og i den forbindelse vil mindreforbruket på forvaltnings-

revisjon bli avregnet mot timer brukt til regnskapsrevisjon. 

 
 

Rolvsøy, 31. januar 2023 
 

Casper Støten (sign.) 
fagleder for forvaltningsrevisjon 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/241 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 14681/2023 
Klassering: 3018-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/8 

 

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, 17.01.2023 
 
 

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.: 2023/241 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 6776/2023 
Klassering: 3018-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/9 

 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlige revisorer 

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

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer:  
• Jolanta Betker, datert 17.01 2023 
• Casper Støten, datert 17.01 2023 
• Jostein Ek, datert 17.01 2023 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven, 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. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet.  
 
I brev til kontrollutvalget i Våler kommune har oppdragsansvarlige revisorer på oppdraget 
avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 
 

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

 

Vurdering av daglig leders uavhengighet for Våler 
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 Våler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 
uavhengighet for Våler 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 Våler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Våler 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 

 

Jostein Ek (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/241 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 6786/2023 
Klassering: 3018-192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/10 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2022 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 godkjennes 
 

2. Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering 
 
Fredrikstad, 09.01.2023 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding 2022 – Våler kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølging 
av disse kontrollene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget at vedlagte årsmelding for 2022 godkjennes. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 
• Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 tas til orientering. 
 
 

87



Kontrollutvalgets 
Årsmelding 2022 
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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 går to styringslinjer fra kommunestyret. Den ene går fra kommunestyret 

til kommunedirektøren som har ansvaret for gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, 

planlegging og myndighetsutøvelse. Kommunedirektøren skal også føre kontroll med egen 

virksomhet, kalt internkontroll1. Den andre styringslinjen representerer en uavhengig og ekstern 

kontroll som går gjennom kontrollutvalget.  
 

 

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 
Kommunaldepartementet har i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kapittel 23, § 23-1 til 23-

7) og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og oppgaver.   

 

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

 Påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon 

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

 Etterlevelses kontroll 
 

Oppfølging av regnskapsrevisjonen 

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.   
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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 kommunelovens §23-1, bestå av minimum fem medlemmer. 

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

lovens minstekrav. Kommunestyret i Våler har for perioden 2019-2023 vedtatt at kontrollutvalget 

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

medlemmer. 
 

Medlemmer 2019-2023 

Tom André Brubak, leder (Frp)  

Ronja Johansen, nestleder (R) til 11.06 2020 

Jorunn Helene Tinglum, nestleder (SV) fra 11.06.2020 

Inger Marie Drillestad Standal (SP) til 18.02 2021 

Anne Kristine Graff (Sp) fra 18.02.2021 

Fredrik Bjerketvedt (Sp) 

Egil Holm (H) 

 

Varamedlemmer 2019-2023 

For Sp, Ap, Krf og Frp: 

Jan Dahler (Ap) 

Gerd Marie Gylder Corneliussen (Sp) 

Anne Kristine Graff (Sp) il 18.02.2021 

Johan Isak Hjertebråten (Frp) 

Elisabeth Kjærnsrød (Krf) 
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For Høyre, Sv og Rødt: 

Bjørn Frøland (H) 

Jorunn Tinglum (SV) til 11.06 2020 

Paal Tveiten (Rødt) fra 11.06.2020 

Ulla Listerud (H) 

Christian Østberg (H) 
 

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 sekretariatets nettside 

Fredrikstad kommune - ØKUS og på kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 4 møter og behandlet 38 saker. Ett av fire møter har foregått 

digitalt via Teams på grunn av Covid-19.  
 
Statistikk for de fire siste årene: 

 2022 2021 2020 2019 

Møter 4 4 6 4 

Saker 38 40 44 27 
 

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

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

uformelle kontakten med den politiske ledelse i kommunen. 

 

Ved behandling av kommunes årsregnskap for 2021 var økonomisjef invitert til møtet for å 

redegjøre for årets regnskap og resultat.  
 

Behandlede saker i 2022 
I 2022 er regnskapsrevisjon, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon utført av Østre Viken 

kommunerevisjon IKS (ØVKR).  
 

Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2022 behandlet følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Overordnet revisjonsstrategi 2022 

 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2023 

 

Budsjett for kontroll- og tilsyn 2022 
Samlet budsjettramme for kontrollarbeidet 2022 for Våler kommune utgjorde kr.  1 177 720.-. 

Beløpet inkluderer samlede kostnader for kontrollutvalget, revisjonen og sekretariatet. 
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Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 
Kontrollutvalget har i 2022 avgitt uttalelse til kommunestyret om  Våler kommunes årsregnskap 

for 2021.   

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2021 

Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres direkte fra revisjonen til kommunestyret gjennom 

revisjonsberetningen.  

Revisjonsnotat 

Kontrollutvalget har behandlet et revisjonsnotat i 2022. Notatet handlet om Fakturakontroll «røde 

flagg». Kontrollutvalget tok revisjonsnotat til orientering og kontrollutvalget anmodet 

kommunedirektør om å følge opp revisjonens anbefaling om at kommunen selv foretar en 

detaljert kontroller med revisjons funn ved fakturagjennomgangen. Revisjonen skal også gi 

kontrollutvalget informasjon om hvordan kommunen har fulgt opp saken i første møte i 2023. 

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 nr. 3/2022. Saken ble behandlet i 

kontrollutvalgets møte den 25.05 2022. Revisjonsbrev nr. 3/2022 viser til følgende merknader:  

 Sykepengerefusjoner 

Det er knyttet usikkerhet til verdien av kommunens fordringsførte beløp vedrørende 

sykepengerefusjoner på kr 2 927 654. Dette fordi beløpet ikke samsvarer med grunnlaget for 

fordringen i kommunens lønnssystem.  

 Selvkost innenfor plan- og byggesaksbehandling 

Kommunen har ikke satt opp fullstendig etterkalkyle for selvkost innenfor områder som 

omfattes av plan- og bygningsloven. Det foreligger derfor usikkerhet om kommunen har hatt 

inntekter som overstiger selvkost. Kommunen har ikke anledning til å ta mer i gebyr enn 

selvkost, og overskudd skal avsettes på selvkostfond. Dette følger av selvkostforskriftens § 8 

om håndtering av overskudd og underskudd.  

 Låneopptak uten vedtak 

Administrasjonen har tatt opp lån for formidlingslån på kr 6 mill. i 2021 uten at 

kommunestyret har fattet vedtak om dette. Det følger av kommunelovens § 14-4 at vedtak om 

årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Revisjonen har ikke 

opplysninger om at kommunestyret har behandlet andre låneopptak i 2021 for formidlingslån, 

og anser derfor at låneopptaket er gjennomført uten nødvendige fullmakter fra kommunestyret 

og i strid med kommunelovens bestemmelser. 

 Overføring mellom drift og investering 

Det er differanse mellom beløp i regulert budsjett for overføring mellom drift og investering i 

bevilgningsoversiktene etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning for kommuner mv. Oversikt etter forskriftens § 5-4 viser kr 5 060 000 for 

overføring til investering, mens overføring fra drift i bevilgningsoversikt etter forskriftens § 5-

5 viser kr 4 960 000. Beløpet skal være likt. 
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Kontrollutvalget tok revisjonsbrevet til orientering og ba kommunedirektør om å sørge for at 

revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak. Kontrollutvalget ba 

kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er iverksatt.  

 

Kontrollutvalget tok kommunedirektørens tiltak på revisjonsbrev nr. 3/2022 til 

orientering i sitt møte den 30.11 2022. Kontrollutvalget ba revisjonen om å kontrollere 

kommunedirektørens tilsvar i løpet av årsoppgjørsrevisjonen for årsregnskapet 2022 før 

revisjonsbrev nr.3/2022 vurderes og kan lukkes. 

 

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 25.05 2022. Revisjonen har kontrollert om 

kommunen etterlever «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne rutiner»  

Kontroll av etterlevelse av gjeldende regelverk om merverdiavgift har revisjonen kontrollert om; 

 Håndterer fradrag og kompensasjon for merverdiavgift, på inngående fakturaer, i tråd med 

gjeldende regelverk 

 Har foretatt egenkontroll ved rapportering av kompensasjon for merverdiavgift ifølge 

kommunens interne rutiner 

Revisjonens konkluderte med at revisor ikke har blitt oppmerksomme på noe som gir grunn til å 

tro at Våler kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for 

håndtering av merverdiavgift. Kontrollutvalget tok kontroll med etterlevelsen av «Merverdiavgift 

– Overholdelse av regelverk og egne rutiner»» til orientering.  

 

Kontrollutvalget behandlet den 30.11 2022 revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering for 

etterlevelseskontrollen 2022 samt valg av kontrollområde. Kontrollområdet for 2022 er «Budsjett 

- Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer», resultatet av 

denne kontrollen foreligger i løpet av 1. halvår 2023. 

 

Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har ikke behandlet noen forvaltningsrevisjoner i 2022. Kontrollutvalget 

behandlet i sitt siste møte i 2022 en utsettelse sak om en levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

"Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter». Denne blir satt opp til utvalgets første 

møte i 2023. 

 
 

Forvaltningsrevisjon - Oppfølging i 2022 av forvaltningsrevisjoner gjennomført i 2021 

og tidligere: 
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.  
 

 

 

 

 

93



 

 
 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 - 6 - 
 

«Kvalitet i sykehjemstjenesten» 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Kvalitet i sykehjemstjenesten» i Våler kommune 

i 2019. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak PS 20/4 26.02.2020 og i 

kommunestyret i sak PS 0010/20 den 14.05.2020.  Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle 

følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen.  Kommunestyret ba rådmannen om 

følge opp følgende anbefalinger:  

 Kommunen bør, som ledd i arbeidet med å innføre elektronisk kvalitetssystem, gjennomgå 

prosedyrer og rutiner slik at kvalitetssystemet inneholder riktig informasjon.  

 Kommunen bør innføre jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser for å systematisere  

brukermedvirkningen.  

 Kommunen bør vurdere konkrete tiltak for å tilrettelegge bedre for personer med  

demens og for å gi nødvendig tilpasset rehabilitering 
 
Kontrollutvalget har den 16.02 2022 behandlet oppfølgingsrapport «Kvalitet i 

sykehjemstjenesten». Revisjonen har vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 

PS 20/4 er fulgt opp av administrasjonen. Revisjonen har konkludert med at kulepunkt 3 er fulgt 

opp. Videre har revisjonen konkludert med at kulepunkt 1 er påbegynt, men ikke ferdigstilt, samt 

at kulepunkt 2 ikke er fulgt opp. Revisjonen anbefaler kommunen å videre fokusere på følgende: 

 Fortsette arbeidet med å gjennomgå prosedyrer og rutiner slik at kvalitetssystemet 

inneholder riktig informasjon, og følge opp dette arbeidet i forbindelse med innføringen 

av elektronisk kvalitetssystem. 

 Innføre jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser for å systematisere 

brukermedvirkningen.  
 
Kontrollutvalget tok saken til etterretning og oversendte oppfølgingsrapporten til kommunestyret. 

Kommunestyret vedtok at kommunedirektøren skulle i løpet av 2022 gi kontrollutvalget 

informasjon om status for utarbeidelsen sjekklister som skal sikre kontinuitet og riktig 

informasjon i kvalitetssystemet. Samtidig skal kommunedirektøren informere kontrollutvalget om 

status for etablering av mer systematisk brukermedvirkning 

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt siste møte 2022 kommunedirektørens tilbakemelding for status 

for utarbeidelsen sjekklister som skal sikre kontinuitet og riktig informasjon i kvalitetssystemet og 

for etablering av mer systematisk brukermedvirkning. Kontrollutvalget tok informasjonen til 

orientering. 

 

«Sykefravær» 

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tiltak og rutiner for 

reduksjon og forebygging av sykefravær i 2020. Den gang fremkom det av rapporten at revisjonen 

konkluderte med at fire av syv anbefalinger var fulgt opp. De resterende tre anbefalingene 

konkluderte revisjonen med var påbegynt, men ikke ferdigstilt. Kontrollutvalget behandlet den 

25.05 2022 kommunedirektøren oppfølging av tidligere vedtak og skriver følgende: 
  

«1. Administrasjonen skal sørge for å se på muligheten for å anskaffe et mer helhetlig 

internkontrollsystem som inkluderer et system for rapportering av avvik og varsling. 

Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av eksisterende internkontrollsystem. Denne 

gjennomgangen resulterte i anskaffelse av et nytt system. 

Anskaffelsen er effektuert, implementering og opplæring av ledere og superbrukere er 

gjennomført. Valget av internkontrollsystem falt på Campilo. Campilo er vurdert til å være et 

helhetlig internkontrollsystem som skal ivareta både avvik og varsling. Det er ansatt en controller 

som er prosjektansvarlig for å implementere og følge dette gjennom hele organisasjonen. 
 

2. Administrasjonen skal sørge for å kartlegge sykefraværet/arbeidsmiljøet med mål om å 

avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær. 
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Oppfølging av sykefravær har høyt fokus i hele organisasjonen. Det gjøres løpende oppfølging av 

de sykemeldte og de ansvarlige ledere er pålagt å rapportere til HR stab fravær over 16 dager per 

måned. Det vurderes at oppfølgingen fra leder er tett i forhold til de aktuelle arbeidstakere. 

Denne oppfølgingen vil således kunne avdekke arbeidsrelatert fravær. Det er satt inn tiltak i de 

virksomheter som vurderes til å ha særlig høyt fravær. Tiltakene gjøres i samarbeid med NAV 

Arbeidslivsenter og vår bedriftshelsetjeneste. 

Det er besluttet å gjennomføre en grundig medarbeiderundersøkelse. Korronasituasjonen har 

forsinket denne prosessen noe, men er beregnet gjennomført september d.å. Det kan nevnes at den 

aktuelle undersøkelsen, 10-FAKTOR, er skreddersydd for kommunesektoren. Den er omfattende 

og er et verktøy for å fange viktige faktorer på henholdsvis medarbeider-, organisasjon-, og 

ledernivå. Dette gir også kommunen et verktøy for å gjøre benchmarking i forhold til andre 

kommuner, på de nevnte nivåer.» 

 

Kontrollutvalget tok kommunedirektørens oppfølging til orientering og avsluttet saken. 

 

Informasjonssikkerhet og personvern 

Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de 10 punktene i kommunestyrets 

vedtak er fulgt opp av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 

35/21er fulgt opp. Vedtaket består av 10 kulepunkter. Revisjonen har konkludert med at 3 av 

kulepunktene er fulgt opp, 4 er delvis fulgt opp mens 3 av kulepunktene ikke er fulgt opp. 

Med bakgrunn i våre vurderinger er det revisjonens oppfatning at kommunen videre bør fokusere 

på å: 

- Gjennomføre risikovurderinger av behandlingsaktivitetene 

- Benytte resultatet av risikovurderingene 

- Sørge for at ansvar og oppgaver er delegert og kommunisert 

- Vurdere rolle- og ansvarsfordeling slik de er beskrevet i «Sikkerhetshåndboken» og «Systemer 

og ansvar i Våler kommune» 

- Vurdere stilling/funksjonsbeskrivelser for andre enn ledere 

- Definere og kartlegge intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern 

- Gjennomføre beredskapsøvelser 

 
Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport til etterretning og oversendte oppfølgingsrapporten til 

kommunestyret for videre behandling. 

 

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 ikke behandlet 

eierskapskontroll i 2022. 

 

Henvendelser til kontrollutvalget           

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

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

kontrollutvalgets oppgaver og om den skal prioriteres. Kontrollutvalget har ikke mottatt og 

behandlet henvendelser i 2022. 
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Andre saker og informasjon 

Av andre saker som kontrollutvalget har behandlet nevnes: 

 Godkjenninger av protokoller 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 

 Workshop risiko- og vesentlighetsvurderinger i forkant av plan for forvaltningsrevisjon 

 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet 

 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

 Engasjementsbrev 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Planlegging og prosjektering av investeringsprosjekter» 

 Rutine for levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Våler kommune 

 Workshop og bestilling av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

 Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2021/22 

 Oppsummering av regnskapsrevisjon for 2021 

Kontrollutvalget har også fått seg forelagt referatsaker og korte meldinger og orienteringer som 

tas til orientering i samlesaker. Som eksempel nevnes kontrollutvalgets protokoller og 

kommunestyrets behandling av saker fra kontrollutvalget og tilsynsrapporter fra Statsforvalteren. 

 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte 

den 15. februar 2023 

 

 

Tom André Brubak (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/239 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 6762/2023 
Klassering: 3018-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/11 

 

Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 17.01.2023 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11 2022 
2. Særutskrift fra kommunestyrets møte 08.12 2022 sak 55/22 Oppfølgingsrapport 

«Informasjonssikkerhet og personvern»  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 30.11 2022 ligger vedlagt, til orientering 
 
Vedlegg 2: Særutskrift fra kommunestyrets møte 08.12 2022 sak 55/22 Oppfølgingsrapport 
«Informasjonssikkerhet og personvern». Ligger vedlagt, til orientering. 
 
 

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

Kontrollutvalget Våler 

 
 
 
Møtedato: 30.11.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:10 
Møtested: Rådhuset, møterom Herredsstyresalen 
Fra – til saksnr.: 22/28 -  22/38  

 
 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer møtt 

Tom André Brubak - leder X  

Jorunn H. Tinglum  X 
 

Fredrik Bjerketvedt  X  

Anne Kristine Graff X 
 

Egil Holm X 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn 
Gulbrandsen  
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og forvaltningsrevisor Dag Henriksen 
 
Møtende fra administrasjonen: Ingen 
 
 
 

Tom André Brubak (leder)     Egil Holm 
 
------------------------------------     ---------------------------- 
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Saksliste 

Saksnr. Innhold  

PS 22/28 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/29 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/30 Oppfølgingsrapport "Informasjonssikkerhet og personvern"  

PS 22/31 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrapport 
"Kvalitet i sykehjemstjenesten" 

 

PS 22/32 Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Planlegging 
og prosjektering av investeringsprosjekter" 

 

PS 22/33 Revisjonsnotat - Fakturakontroll "røde flagg"  

PS 22/34 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3/2022 - 
Kommunedirektørens tilsvar 

 

PS 22/35 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

PS 22/36 Møteplan 2023  

PS 22/37 Referater og meldinger  

PS 22/38 Eventuelt  
 

PS 22/28 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
 

PS 22/29 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 
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Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 
 

PS 22/30 Oppfølgingsrapport "Informasjonssikkerhet og personvern" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Informasjonssikkerhet og personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Kontrollutvalget ser med bekymring på at administrasjonen ikke har gjennomført alle 
punktene i kommunestyrets vedtak. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Informasjonssikkerhet og personvern», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen kan 
dokumentere at de har:  

- Gjennomført risikovurderinger av behandlingsaktivitetene 
- Benyttet resultatet av risikovurderingene 
- Sørget for at ansvar og oppgaver er delegert og kommunisert 
- Vurdert rolle- og ansvarsfordeling slik de er beskrevet i 

Sikkerhetshåndboken» og «Systemer og ansvar i Våler kommune» 
- Utarbeidet stilling/funksjonsbeskrivelser for ansatte i Våler kommune utover 

ledere. 
- Definert og kartlagt intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og 

personvern 
- Gjennomført beredskapsøvelser 

Dokumentasjonen skal oversendes sekretariatet senest 20. januar 2023 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Revisjonen redegjorde for oppfølgingsrapportens vurdering, konklusjon og anbefalinger. 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Informasjonssikkerhet og personvern», samt kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Kontrollutvalget ser med bekymring på at administrasjonen ikke har gjennomført alle 
punktene i kommunestyrets vedtak. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Informasjonssikkerhet og personvern», til etterretning. 
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2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen kan 
dokumentere at de har:  

- Gjennomført risikovurderinger av behandlingsaktivitetene 
- Benyttet resultatet av risikovurderingene 
- Sørget for at ansvar og oppgaver er delegert og kommunisert 
- Vurdert rolle- og ansvarsfordeling slik de er beskrevet i 

Sikkerhetshåndboken» og «Systemer og ansvar i Våler kommune» 
- Utarbeidet stilling/funksjonsbeskrivelser for ansatte i Våler kommune utover 

ledere. 
- Definert og kartlagt intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og 

personvern 
- Gjennomført beredskapsøvelser 

Dokumentasjonen skal oversendes sekretariatet senest 20. januar 2023 
 

PS 22/31 Kommunedirektørens oppfølging av forvaltningsrapport "Kvalitet i 
sykehjemstjenesten" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om status i saken til orientering. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens informasjon om status i saken til orientering. 
 

PS 22/32 Utsatt levering av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Planlegging og 
prosjektering av investeringsprosjekter" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Planlegging og prosjektering 
av investeringsprosjekter» blir levert til kontrollutvalgets møte den 15.02.2023. 
 

3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker timesbudsjettet 
for 2023. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Sekretariatet og revisjonen orienterte om saken. Punkt 3 i vedtaket ble foreslått å endre til 
Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det totale 
planverket.  Innstillingen enstemmig vedtatt med denne endring. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen om forsinket leveranse til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget forventer at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Planlegging og prosjektering 
av investeringsprosjekter» blir levert til kontrollutvalgets møte den 15.02.2023. 
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3. Kontrollutvalget forutsetter at den forsinkede leveransen ikke påvirker fremdriften i det 
totale planverket 

 

PS 22/33 Revisjonsnotat - Fakturakontroll "røde flagg" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat – fakturakontroll «røde flagg», til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget anmoder kommunedirektør om å følge opp revisjonens anbefaling om 
at kommunen selv foretar en detaljert kontroller med revisjons funn ved 
fakturagjennomgangen. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Revisjonen orienterte kort om fremlagte notat. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen gir 
kontrollutvalget informasjon i neste møte om hvordan kommunen har fulgt opp saken. Nytt 
punkt 3: Revisjonen gir kontrollutvalget informasjon i neste møte om hvordan kommunen har 
fulgt opp saken.  Innstillingen og nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsnotat – fakturakontroll «røde flagg», til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget anmoder kommunedirektør om å følge opp revisjonens anbefaling om 

at kommunen selv foretar en detaljert kontroller med revisjons funn ved 

fakturagjennomgangen. 
 

3. Revisjonen gir kontrollutvalget informasjon i neste møte om hvordan kommunen har 

fulgt opp saken. 
 

PS 22/34 Oppfølging av revisjonsbrev nr. 3/2022 - Kommunedirektørens tilsvar 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilsvar på revisjonsbrev nr. 3/2022 til 
orientering 
 

2. Revisjonsbrev nr. 3/2022 lukkes 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Revisjonen og sekretariatet orienterte om grunnlaget for revisjonsbrev og tilsvar fra 
kommunedirektøren i saken. Kontrollutvalget ønsket en revisjonskontroll på de tiltak som er 
beskrevet fra kommunaldirektøren før revisjonsbrevet lukkes. Nytt punkt 2 ble foreslått: 

 Kontrollutvalget ber revisjonen om å kontrollere kommunedirektørens tilsvar i løpet av 
årsoppgjørsrevisjonen for årsregnskapet 2022 før revisjonsbrev nr.3/2022 lukkes. 

 
Innstillingen enstemmig vedtatt med et nytt punkt 2. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilsvar på revisjonsbrev nr. 3/2022 til 
orientering 
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2. Kontrollutvalget ber revisjonen om å kontrollere kommunedirektørens tilsvar i løpet av 
årsoppgjørsrevisjonen for årsregnskapet 2022 før revisjonsbrev nr.3/2022 lukkes. 

 

PS 22/35 Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 
etterlevelseskontroll 

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 Vålers behandling 30.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

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 22/36 Møteplan 2023 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

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

 Ons 15.02. kl. 09.00 

 Ons 31.05. kl. 09.00 

 Ons 27.09. kl. 09.00 

 Ons 04.12. kl. 09.00 

 Opplæringsdag 9. november 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

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

 Ons 15.02. kl. 09.00 

 Ons 31.05. kl. 09.00 

 Ons 27.09. kl. 09.00 

 Ons 04.12. kl. 09.00 

 Opplæringsdag 9. november 
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PS 22/37 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 30.11.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/38 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 30.11.2022: 

 Kontrollutvalget ønsker å invitere kommunedirektøren til møte 15.02 2023 for en 
orientering om kommunens budsjett for 2023. 
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Adresse:  Telefon: Bankgiro nr:  Organisasjons nr: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken 69289100  7874.06.27502  959 272 581 
postmottak@valer.kommune.no       www.valer-of.kommune.no 

   
Østfold Kontrollutvalgssekretariat Kommunalt Oppgavefelle... 
Dikeveien 29 
 
1661 ROLVSØY  12.12.2022 
 
 
Vår ref.: 19/511-20 (bes oppgitt ved henv.) Deres ref.:   
 
MELDING OM VEDTAK 
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 08.12.2022 sak 55/22.  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Informasjonssikkerhet og personvern», til etterretning. 
 
2. Kommunedirektøren skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen kan 
dokumentere at de har:  
- Gjennomført risikovurderinger av behandlingsaktivitetene 
- Benyttet resultatet av risikovurderingene 
- Sørget for at ansvar og oppgaver er delegert og kommunisert 
- Vurdert rolle- og ansvarsfordeling slik de er beskrevet i Sikkerhetshåndboken» og 
«Systemer og ansvar i Våler kommune» 
- Utarbeidet stilling/funksjonsbeskrivelser for ansatte i Våler kommune utover ledere. 
- Definert og kartlagt intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern 
- Gjennomført beredskapsøvelser 
 
Dokumentasjonen skal oversendes sekretariatet senest 01.06.2023  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Våler kommune 
 
 
Susann Toverød 
møtesekretær/arkivar 
 
Brevet er elektronisk godkjent. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2023/239 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 6563/2023 
Klassering: 3018-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 15.02.2023 23/12 

 

Eventuelt 
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