
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Marker

Møtested:      Marker kommune, Møterom 2
Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Marker, 21.09.2017

Heidi H. Slupstad
Leder
(sign)
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Saksnr.: 2017/13401
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 162770/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.09.2017 17/22

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2017, godkjennes. 

Rakkestad, 09.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra 15.06.2017

Saksopplysninger
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.06.2017 legges fram for godkjenning. 
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Saksnr.: 2017/13401
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 166617/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.09.2017 17/23

Prosjektbeskrivelse Interkontroll

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Internkontroll», med oppstart høsten 2017.

Rakkestad, 16.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Gjennom forvaltningsrevisjon skal de folkevalgte i kommunen få informasjon om 
administrasjonen etterlever regelverk, utnytter ressursene hensiktsmessig og når fastsatte 
mål etter vedtak i kommunestyret. Forvaltningsrevisjon skal fungere som kontrollmekanisme 
mellom kommunestyret og administrasjonen, i tillegg til å gi læringseffekt.

I prosjektbeskrivelsen til forvaltningsrevisjonsprosjektet presenteres bla forslag til 
problemstilling og metodikk. Problemstillingen som skal belyses i en 
forvaltningsrevisjonsrapport skal ta utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling og utvalgets 
hensikt med revisjonen. Revisor har utarbeidet problemstilling for prosjektet og utledet 
revisjonskriterier som sier hvilke krav eller forventninger som kan stilles til området 
Internkontroll som rapporten skal omhandle.

Vedlegg
 Prosjektbeskrivelse Internkontroll Marker kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 Marker kommune, vedtatt av kontrollutvalget 

17.11.2016 i sak 16/22 og av kommunestyret 09.05.2017 i sak 17/030 
 Overordnet analyse – notat til kontrollutvalget Marker kommune, vedlegg til sak 

Revisjonsplan 2017-2018 
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Saksopplysninger
Kontrollutvalget vedtok i 17.11.2016 i sak 16/22 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018. 
Området «Administrasjon/Internkontrollsystemer» er et av to felt kontrollutvalget og 
kommunestyret vedtok at det skal gjennomføres i forvaltningsrevisjonsprosjekter på i 
planperioden.

Kontrollutvalget valgte prosjekt blant annet på bakgrunn av revisjonsnotatet «Overordnet 
analyse», som vurderte ulike risikofaktorer innenfor kommunens tjenesteområder. 
Internkontrollsystemer var et av områdene som pekte seg ut i forhold til vesentlighet. 

Prosjektbeskrivelsen utdyper nærmere hva prosjektet vil omhandle og hva slags metode 
revisjonen vil benytte for å gjennomføre sine undersøkelser. Prosjektet har følgende 
problemstilling: 

I hvilken grad har Marker kommune et helhetlig og hensiktsmessig system for 
internkontroll, sett opp mot lovverk og sentrale føringer?

Revisjonskriteriene som listes opp i prosjektbeskrivelsen viser hvilke normer og standarder 
revisjonen anser som relevant å vurdere området opp imot, og utgjør på den måten 
målestokken tjenesten vurderes i forhold til. Hensikteten med revisjonskriteriene er å kunne 
vise eventuelle avvik eller svakheter hvis kommunens praksis avviker fra normene. 

Sammen med beskrivelsen av tjenesten/området vil revisjonskriteriene danne grunnlaget for 
revisors vurderinger av området, og må derfor være aktuelle og forståelige, både for den 
virksomheten som revideres, og for kontrollutvalget som skal vurdere revisors arbeid. 

Vurdering
Sekretariatet vurderer revisjonens forslag til prosjektbeskrivelse å være i tråd med 
kontrollutvalgets intensjoner for valg og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Prosjektplanen er funnet å være i tråd med standarden for forvaltningsrevisjon (RSK 001) 
Sekretariatet har ingen kommentarer til metode og gjennomføring og anbefaler utvalget å 
vedta den forelagte prosjektbeskrivelsen. 

5



Internkontroll – Marker kommune 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PROSJEKTBESKRIVELSE 
Internkontroll 

 
 

 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 
1.juli 2004 kapittel 3 § 6, utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:  

a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er 
satt på området. 

c) Regelverket etterleves. 
d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige. 
e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med 

offentlige utredningskrav. 
f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING:  
I hvilken grad har Marker kommune et helhetlig og hensiktsmessig system for 
internkontroll, sett opp mot lovverk og sentrale føringer? 

3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET 
Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med 
kommunegruppen. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet. 
 Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med 

kommunegruppene. 
 Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en 

prosjektrapport. 
 Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.  
 Det er forventet at revisjonen vil bruke 166 timer på gjennomføringen av prosjektet.  

 

4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN: 
I henhold til kommunelovens § 23 skal administrasjonssjefen sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 
den er gjenstand for betryggende kontroll. Bestemmelsen om rådmannens betryggende 
kontroll innebærer et ansvar for å ha tilstrekkelig kontroll, samt at det er et krav om 
prosess for å sikre kontroll. Med dette menes at det bør iverksettes systematiske tiltak 
som sikrer at de ulike virksomheter i kommunen planlegger, organiserer, utfører og 
vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldene lovverk og de mål som kommunen 
har satt. Utover dette har kommunen betydelig frihet til å selv velge i hvilket omfang 
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Internkontroll – Marker kommune 
 
 

kontrollen skal ha, og hvilke metoder som skal brukes. Alle tiltak som kommunen 
iverksetter med bakgrunn i ovennevnte kan defineres som en del av kommunens 
internkontrollsystem.  
 
Aktuelle momenter i gjennomføringen av prosjektet kan være å kartlegge og beskrive 
status for kommunens internkontrollsystem, herunder hvilke tiltak og systemer som er på 
plass for å sikre at kommunen har en betryggende kontroll. Det kan deretter foretas en 
vurdering på om kommunens systemer og tiltak samlet sett utgjør et helhetlig 
internkontrollsystem, og i hvilken grad dette systemet fungerer hensiktsmessig sett opp 
mot lovverk og sentrale føringer. Hvis revisjonen ser det som nødvendig, kan det fremmes 
anbefalinger for det videre arbeidet med internkontroll i Marker kommune.   
Aktuelle spørsmålsformuleringer i prosjektet kan være: Har kommunen kartlagt risiko? Har 
kommunen iverksatt forebyggende tiltak? Har kommunen tiltak for å avdekke risiko/ 
avvik? Har kommunen tiltak for å rette opp avvik/mangler?  
Aktuell metode i prosjektet kan være spørreundersøkelser, intervjuer og 
dokumentanalyser.  
 
Ovennevnte utdyping er ikke uttømmende, og aktuelle kontroll- og tilsynshandlinger vil bli 
videre utdypet i forvaltningsrevisjonsrapporten. 

5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner.  
 Idehefte fra KS «Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus».  
 Ot.prp. nr 70 (2002-2003).  

 
Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle. 

6. AVGRENSING AV PROSJEKTET 
Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes 
problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med 
kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art. 

7. PROSJEKTORGANISASJON 

Prosjektleder: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen 

Prosjektgruppe: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + 
stedlig revisor 

Prosjektperiode: Fra:  Til:  

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget og kommunestyret i Marker 
kommune 

Initiativtaker: Kontrollutvalget i Marker kommune 

Organisasjonsledd som omfattes av 
prosjektarbeidet 

Alle kommunens virksomheter  
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Saksnr.: 2017/13401
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 162768/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.09.2017 17/24

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 09.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Informasjonsskriv til kontrollutvalgene – Helsehuset Indre Østfold lokalmedisinske 

senter

Saksopplysninger
Revisjonen orienterer om sitt aribeid.
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Til kontrollutvalgene i 

Askim

Eidsberg

Hobøl

Marker

Skiptvet

Spydeberg

Trøgstad

Informasjon vedrørende selskapskontroll høsten 2017

Kontrollutvalgene har vedtatt at det skal gjennomføres selskapskontroll av Helsehuset Indre Østfold 
lokalmedisinske kompetansesenter. Indre Østfold kommunerevisjon vil gjennomføre denne 
selskapskontrollen som en eierskapskontroll høsten 2017. 

Problemstillingen som vil bli belyst er: 

Utøver eierkommunene sitt eierskap i Helsehuset Indre Østfold lokalmedisinske kompetansesenter IKS 
i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger og i samsvar med etablerte normer for 
god eierstyring.

For å vurdere hvordan den enkelte kommune forvalter sitt eierskap vil kommunerevisjonen blant 
annet undersøke rapporteringen og oppfølging mellom selskap og eier, vedtekter, 
eierskapsmeldinger og eierskapsstrategier. I og med at styret for selskapet er et av de viktigste 
redskap eierkommunene rår over i forhold til drift av selskapet vil revisjonen også undersøke 
hvordan eierkommunene arbeider for å sette sammen et styre som samlet har den kompetanse som 
er nødvendig i forhold til selskapets drift. 
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Saksnr.: 2017/13401
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 162763/2017
Klassering: 510/119
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Marker 28.09.2017 17/25

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Rakkestad, 09.08.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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