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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 143353/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/15 

 
 
Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets møter 24.05.2018 og 
21.06.2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoller fra kontrollutvalget 24.05.2018 og 21.06.2018 godkjennes. 

 
  

 
Rakkestad, 04.07.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 24.05.2018, 21.06.2018. 

Vurdering 
Møteprotokollene er godkjent pr e-post. Legges fram for formell godkjenning og signering. 
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 10 
Løpenr.: 187678/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/16 

 
 
Kartlegging av formannskapets studietur til Sveits våren 2018 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar «Kartlegging av formannskapets studietur – våren 2018» til 

orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar kartlegging til orientering og ber rådmannen:  
 

 Gjennomgå kommunens rutiner om kunngjøring, innkalling og protokollering for 
å sikre at kommunelovens saksbehandlingsregler i folkevalgte organ blir fulgt.  

 Fastsette økonomiske rammer i alle vedtak hvor det vil påløpe utgifter 
 Legge fram «Etisk retningslinjer» som egen sak i løpet av 2018.  

 
Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget i kontrollutvalgets 
første møte i 2019 om hvordan administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak. 

  
 
Rakkestad, 19.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 «Kartlegging av formannskapets studietur – våren 2018» 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgets sak 18/14 den 21.06.2018 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har i vedtak av 21.06.2018 bedt revisjonen kartlegge om formannskapets 
studietur til Sveits 13 – 15 mai 2018 er gjennomført i tråd med kommunens etiske 
retningslinjer. Kartleggingens mål er å besvare følgende problemstilling: 
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Ble formannskapets studietur våren 2018 gjennomført i henhold til Marker kommunes 
etiske retningslinjer?   
 
Revisjonens konklusjon på problemstillingen (s. 13):  
Revisjonen er av den oppfatning at det er intet vesentlig å anføre til gjennomføringen av 
studieturen til Sveits med hensyn til finansieringen av studieturen, habilitet hos deltakerne, 
og studieturens program. Revisjonen er likevel av den oppfatning beslutningen om å 
gjennomføre studieturen er fattet i strid med kommunens egne etiske retningslinjer, pkt. 3 
«Profesjonalitet». Dette fordi beslutningen om å gjennomføre reisen er tatt i et folkevalgt 
organ uten at kommunelovens bestemmelser knyttet til saksbehandling, jfr. kommuneloven 
§§ 30-35, er fulgt. Revisjonen er også av den oppfatning at deler av workshopen som ble 
avholdt under studieturen også er å oppfatte som et møte i et folkevalgt organ. Heller ikke i 
dette tilfellet er kommunelovens saksbehandlingsregler fulgt.» 
 
Det vises forøvrig til revisjonens vurderinger i rapporten. 

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. 
 
Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og på 
kontrollutvalgets bestilling.  
 
Ordfører har gitt kommentarer og innspill til rapporten. Av ordførers tilbakemelding fremgår 
det at hun ikke slutter seg til revisjonens konklusjon om at beslutningen om reisen er tatt i et 
folkevalgt organ uten at kommunelovens saksbehandlingsregler er fulgt. Videre vurderes det 
som at ordfører slutter seg til rapporten for øvrig. Ordfører uttaler bla. at det er 
forbedringspotensial knyttet til annonsering av møter og at økonomisk rammer for turen 
skulle vært fastsatt i forkant. 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta kartleggingen til orientering, men anbefaler 
samtidig at kontrollutvalget fremmer saken for kommunestyret med konkrete forslag til 
hvordan kartleggingen kan følges opp.  
 
Sak om Etisk standard og etiske retningslinjer for Marker kommune var sist til behandling i 
kommunestyret 28.11.2017. En ny gjennomgang av de etiske retningslinjene vil være i tråd 
med kommunestyrets vedtak hvor det framgår at de etiske retningslinjene årlig skal være 
tema for administrasjonen og folkevalgte.  
 
Sekretariatet tilrår kontrollutvalget å ta saken til orientering og sende den til kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kartlegging til orientering og ber rådmannen:  
 

 Gjennomgå kommunens rutiner om kunngjøring, innkalling og protokollering for å 
sikre at kommunelovens saksbehandlingsregler i folkevalgte organ blir fulgt.  

 Fastsette økonomiske rammer i alle vedtak hvor det vil påløpe utgifter 
 Legge fram «Etisk retningslinjer» som egen sak i løpet av 2018.  

 
Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere til kontrollutvalget i kontrollutvalgets første 
møte i 2019 om hvordan administrasjonen har fulgt opp kommunestyrets vedtak. 
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 187694/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/17 

 
 
Samarbeid revisjon/administrasjon 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten forslag til vedtak 
  

 
Rakkestad, 20.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
14.03.2018 hadde ordfører, økonomiansvarlig, stedlig revisor, distriktsrevisor og 
kontrollutvalgets leder et uformelt dialogmøte om samarbeid mellom revisjonen og 
administrasjonen. Sekretariatet var ikke kjent med at møtet skulle finne sted, og deltok ikke. 
 
I epost til sekretariatet opplyser kontrollutvalgets leder:  
 
[I møtet] «ble det tatt opp problemstillinger rundt manglende svar fra revisjon til 
administrasjon. Administrasjon har ved flere anledninger måtte bruke ekstern bistand for å 
svare ut forespørsler de har sendt revisjon. 
 
Økonomiansvarlig understreker at dette ikke gjelder stedlig revisor. 
 
Det er ifølge administrasjon ikke blitt noen endringer på dette siden dialogmøte. 
U.t. vil referere muntlig til utvalget fra det uformelle dialogmøte i neste ku-møte. 
 
Kontrollutvalget har et påse ansvar ift at det føres en forsvarlig revisjon av kommunen. U.t. 
ønsker å løfte dette opp i et møte. 
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Rådmann, økonomiansvarlig og ordfører ønskes innkalt» 
 

Vurdering 
Sekretariatet har invitert rådmannen til møtet, og samtidig bedt rådmannen og revisjonen 
fremlegge skriftlig redegjørelse i saken. Rådmannen er konkret forespurt om å konkretisere 
hva administrasjonen har måtte bruke ekstern bistand til.  Sekretariatet har bedt om å få 
redegjørelsene oversendt «så fort som mulig» og senest i kontrollutvalgets møte. 
  
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget, basert på skriftlig og muntlig informasjonen som 
fremkommer i møtet 27.09.2018, må forfatte et hensiktsmessig vedtak i saken. Saken 
legges derfor frem uten innstilling.  
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 143452/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/18 

 
 
Oppfølgingsrapport - Fosterhjem, økonomi og refusjoner 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  
 Oppfølgingsrapport «Fosterhjem, økonomi og refusjoner»  tas til orientering. 
  

Rakkestad, 02.07.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat 

 

Vedlegg 
 Oppfølging av rapport om «Fosterhjem, økonomi og refusjoner», Marker kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU sak 15/25, 03.12.2015 og kommunestyresak 62/16, 01.11.2016 
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Fosterhjem, økonomi og refusjoner» 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak knyttet til 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 administrasjonen har fulgt 
opp vedtaket på en tilfredsstillende måte, jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 12. 
 
Kommunestyrets vedtak i behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapporten innebærer at 
administrasjonen skulle ta rapporten til orientering. Imidlertid har administrasjonen opplyst at 
protokolleringen fra kommunestyremøtet ikke stemmer med vedtaket kommunestyret i 
realiteten fattet, og at det er kontrollutvalgets innstilling i sin helhet som ble vedtatt. Der 
fremgår det at alle anbefalingene i revisjonsrapporten skulle iverksettes. 
  
Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak med følgende 
problemstilling: Er alle anbefalinger og tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved 
behandlingen av rapporten iverksatt? 
 
Revisor har kontrollert kommunens skriftlige rutiner på området. 
Revisor konkluderer i rapporten med at alle anbefalingene er fulgt opp av administrasjonen. 
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Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt 
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport.  
Videre vurderer sekretariatet at administrasjonen har fulgt opp anbefalingene, jfr. 
konklusjonen i oppfølgingsrapporten.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering. 
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 165182/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/19 

 
 
Oppfølgingsrapport - Kjøp av varer og tjenester 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport «Kjøp av varer og tjenester» i Marker kommune 

til orientering. 
 

2.  Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 Kommunestyret tar oppfølgingsrapport «Kjøp av varer og tjenester» i Marker kommune 

til orientering. 
 

Rakkestad, 21.08.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Oppfølging av rapport om «Kjøp av varer og tjenester» Marker kommune 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU sak 15/26 03.12.2015 og kommunestyresak 61/16   
 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kjøp av varer og tjenester» i Marker kommune 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisjonens anbefalinger har blitt fulgt opp 
av administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte, jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak om Forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av varer og tjenester» 
var at administrasjonen skulle iverksette de 11 anbefalingene som ble fremmet av revisjonen 
i rapporten.  
  
Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak med følgende 
problemstilling: Er alle anbefalinger og tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved 
behandlingen av rapporten iverksatt? 
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Vedtaket fra kontrollutvalg og kommunestyre er basert på revisjonens anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Oppfølgingsrapporten er utarbeidet på bakgrunn av rådmannens svar om hvordan vedtaket 
er fulgt opp, samt kontroll av oversendt dokumentasjon. 
 
Revisor konkluderer i rapporten med at anbefalingene er fulgt opp, under forutsetning om at 
innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement behandles og vedtas av Marker kommunestyre 
høsten 2018.  
 

Vurdering 
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt 
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport.  
 
Videre vurderer sekretariatet at administrasjonen enten har fulgt opp, eller er i ferd med å 
følge opp, kommunestyrets vedtak. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering. 
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 145435/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/20 

 
 
Revisjonens oppdragsvurdering og oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
Revisjonens oppdragsvurdering og brev til kontrollutvalget om vurdering av 
oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering. 
 
 
 
Rakkestad, 29.08.2016 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Oppdragsvurdering Marker kommune 
 Brev av 16.05.2018 til kontrollutvalget fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS om 

vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen omfatter bla å vurdere revisors 
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring.  
 
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr. 
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurder egen uavhengighet i forhold 
til krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel. 
 
Videre legger IØKR IKS fram oppdragsvurdering for den enkelte kommune, hvor 
uavhengighet og objektivitet, kapasitet og kompetanse er vurdert ut fra revisjonsstandardene 
ISA 200 pkt 14, 220 pkt 11 og pkt 14. Revisjonen har vurdert «at kapasitet og kompetanse 
er til stede for å utføre revisjonen i Våler kommune på en god måte, både for 
regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen» 
 
Oppdraget for eierkommunene beskrives slik:  
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Det skal avgis en revisors beretning for regnskapets riktighet og at regnskapet er i 
overenstemmelse med lover og god regnskapsskikk. Det skal også utarbeides 
forvaltningsrevisjonsrapporter som bygger på, og måles opp mot bestemmelser i lover og 
forskrifter samt standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 
 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering og brev om 
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til orientering. 
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 145432/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/21 

 
 
Ressurser og tidsbruk 2018 - IØKR IKS 

 

Kontrollutvalgssekretariatets 
innstilling 
Sekretariatet anbefaler 
kontrollutvalget å fatte slikt 
vedtak: 
 
 
 

Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Marker 
kommune – IØKR IKS,  tas til orientering. 

 
 
Rakkestad, 20.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Vedlegg 
 «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018, Marker kommune», datert 16.05.2018 
 Informasjon til kontrollutvalgene vedrørende ressurser for 2018 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Selskapsavtale for IØKR IKS  
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
 Kommunestyrevedtak 09.05.2017 sak 17/30- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018  
 Plan for Selskapskontroll 2017-2020 

  

Saksopplysninger 
Påseansvaret overfor revisjonen er en sentral oppgave for kontrollutvalget, jfr. forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4. Utover at revisjonen rapporterer til 
kontrollutvalget i møtene i fast sak «Informasjon fra revisjonen», legges dokumentene 
Planlagte ressurser og tidsforbruk, Revisjonsstrategi, Oppdragsvurdering og 
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring fram for kontrollutvalget slik at 
kontrollutvalgets påseerrolle kan utøves. 
 
I praksis vil det si at kontrollutvalget gjennom dialog og rapportering må danne seg 
en oppfatning av om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Kontrollutvalgets påseansvar innebærer å påse at: 
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 Revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal regnskapsskikk 
 At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 
 At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 
 At det årlig blir utført forvaltningsrevisjon  
 At forvaltningsrevisjon skjer i henhold til regelverkets krav  
 At det gjennomføres selskapskontroll 

 
Revisor har det faglige ansvaret for revisjonens utførelse, men kontrollutvalget skal 
ha en oppfatning av om revisjonen utføres i tråd med lover, forskrifter, god 
revisjonsskikk og eventuelle instrukser eller avtaler mellom revisor og 
kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke faglig vurdering av revisjonens utførelse, revisor 
bærer selv det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. Det er også opp til 
revisor å definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet.  
 
Revisjonen legger fram dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018». Dokumentet 
gir en fremstilling over samlede ressurser, oppgaver og planlagt tidsbruk i revisjonsselskapet 
og i den enkelte eierkommune. Tekstdelen i planen er innholdsmessig identisk som for 
2017, med et par små unntak. Nytt for 2018 er oppstillingen Andre oppgaver blant ansatte; 
150 timer og at selskapskontroll er flyttet fra regnskapsrevisjon til forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid er det gjort en betydelig reduksjon og omfordeling av ressursbruk, uten at 
endringene er redegjort for i dokumentet. 
 
Sammenlignet med foregående år er det totale antall timer til bruk ute i kommunene (vist 
som Sum eksterne timer i pkt 2.1 i planen) redusert med 1986 timer mot «Sum eksterne 
timer» i 2017, en reduksjon på ca 12%. Samtlige eierkommuner har fått en reduksjon i timer 
til revisjon, Marker kommune på omlag 27% sammenliknet med 2017. Se tabell under:  
 
Marker kommune 2017 2018 Reduksjon i 

timer 
Reduksjon i % 
(Reduksjon av 
totalen) 

Regnskapsrevisjon  630 417 213 33,8% (21%) 
Forvaltningsrevisjon  382 320 62 16,2% (6%) 
Selskapskontroll  Inkl. i 

regnskap 
Inkl. i 
forvaltning 

  

Totalt  1011 737 274 27% 
 
 
For forvaltningsrevisjon avviker timetallet for 2018 med kommunestyrets vedtak i sak om 
Revisjonsplan – forvaltningsrevisjon 2017-2018.  
 
I plan for selskapskontroll 2017-2020 er det ikke oppgitt tidsressurs for prosjektene.  
Tidsbruk på de enkelte prosjekter vil variere, men etablert norm tilsier at i gjennomsnitt tar 
en” typisk” forvaltningsrevisjon noe over 280 timer og en eierskapskontroll noe over 85 timer 
(Nordlandsforskning 2009 – Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i 
kommunal egenkontroll). 
 
I forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 skriver revisjonen om timeressursene at 
«Dette er timer til overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av 
prosjektbeskrivelser, gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroller. I disse timene ligger 
også behandling i kontrollutvalg og kommunestyret».  
 
Tidsbruk til fellesråd/sokn, selskaper, administrasjon og ledelse har de samme ressurser 
som i fjor.  
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Revisjonen har på forespørsel fra sekretariatet svart på spørsmål om bakgrunnen for 
nedgangen. Revisjonen la fram beregningsmodell med forklaring. Revisjonen forklarer at 
timer pr. årsverk er endret fra 1900 timer pr årsverk til 1400 timer. Dette gjør at 2017 og 
2018 tallene ifølge revisjonen ikke er sammenlignbare. Revisjonen har videre opplyst til 
sekretariatet at beregningen for timer i 2018 gir et mer realistisk bilde av tidsbruken. 
Beregning av timer ut til den enkelte kommune baserer seg på en ny tidsberegningsmodell 
hvor eierkommunenes økonomiske bidrag inn i selskapet gir et gitt antall timer til revisjon i 
den enkelte kommune. Eierkommunens økonomiske bidrag til selskapet er pr. nå basert på 
grunnbeløp og befolkningstall. 
 

Vurdering 
Slik sekretariatet leser selskapsavtalen skal Indre Østfold Kommunerevisjon IKS levere en 
«totalpakke» til eierkommunene. I selskapsavtalen står det følgende under pkt. 1.4, 
Selskapets formål:  
«Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltakende kommuner i henhold til 
kommunelovens § 78 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg.» (s.2) 
 
Det vil være både praktisk og nødvendig for revisjonsselskapet å fordele sine ressurser 
mellom kommunene etter en gitt fordelingsnøkkel. Det er også opp til revisjonen selv å 
definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet. Imidlertid er beskrivelsen av hvilke 
tjenester som skal leveres identiske i år som i fjor, samtidig som tidsressursene til revisjon 
har gått ned. Revisjonen har opplyst at selskapet har samme stillingshjemler, eierkommuner 
og selskapsavtale som foregående år. 
 
Revisjonen opplyser at de jobber med å få på plass en ny prismodell fra 2020 som tar 
hensyn til faktisk ressursbruk, og viser videre til at selskapskontroll nå er lagt under 
forvaltningsrevisjon, derav er det i flg. revisjonen flere timer relativt sett til 
forvaltningsrevisjon kontra regnskapsrevisjon i 2018 vs 2017. 
 
Sekretariatet vurderer dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018» som noe 
mangelfullt da revisjonen har gjort en betydelig reduksjon og omfordeling av ressursbruk, 
uten at endringene er redegjort for i dokumentet. Sekretariatet har gitt revisjonen mulighet til 
å redigere dokumentet, men fått til svar at revisjonen finner det lite hensiktsmessig. 
Imidlertid mottok sekretariatet den 20.09.2018 e-post fra revisjonen med informasjon til 
kontrollutvalgene om ressurser 2018. Sekretariatet gjør oppmerksom på at det på grunn av 
tidsmangel ikke har vært anledning til å saksbehandle brevet utover å legge det ved saken. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
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1. INNLEDNING: 

1.1 Dokumentets formål 
Hovedformålet med dette dokumentet er å gi en oversiktlig dokumentasjon over samlede 
ressurser oppgaver og tidsforbruk i revisjonsselskapet og i den enkelte eierkommune. En 
mer detaljert gjennomgang av risikovurdering, vesentlighet, ressurser, forvaltnings-
revisjonsprosjekter og selskapskontroll, er å finne i følgende dokumenter: 
 

 ”Overordnet revisjonsstrategi”  planperiode 01.04.2018 til 31.03.2019 
 ”Revisjonsplan for forvaltningsrevisjon” planperiode 2017-2018 (planen ble 

vedtatt høsten 2016) 
 ”Plan for selskapskontroll”   planperiode 2017-2020 (planen ble 

vedtatt høsten 2016) 
 

Dokumentene er obligatoriske for hver kommune.  

1.2 Revisjonsselskapet 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØKR IKS), er et selskap etablert for å levere 
revisjonstjenester, til eierkommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler. Selskapet har kontorsted i Rakkestad og 
vår adresse er Industriveien 6, 1890 Rakkestad. 
Selskapet leverer regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

2 Ressurser 

2.1 Stillingshjemler og samlet ressurs 
Revisjonsselskapet har 11 årsverk. Det er for tiden 5 kvinner og 6 menn. 
Planlagt total ressurs for 2018 er: 
 
Timer regnskapsrevisjon kommuner    totalt  6 850 timer  
Timer forvaltningsrevisjon/selskapskontroll kommuner totalt 5 255 timer  
Timer fellesråd/sokn og selskaper    totalt 1 375 timer  
Timer administrasjon/ledelse     totalt 1 340 timer 
Andre oppgaver blant ansatte    totalt       150  timer  
Sum eksterne timer      totalt  14 970 timer 
 
Selskapet selv, og standardene vi arbeider etter, setter strenge krav til intern 
kvalitetskontroll, jfr. standarden ISQC-1. Begge fagområdene, forvaltningsrevisjon og 
regnskapsrevisjon, har innarbeidet i sine planer, ressurser til intern kvalitetssikring. I tillegg 
timer til obligatorisk faglig oppdatering, reisetid ol.  

2.2 Tidsressurser i Marker kommune 
 
Tidsressurs i Marker kommune revisjonsåret 2018 
Revisjon av kommuneregnskapet       417 timer 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll      320 timer 
Totalt tid          737 timer 

2.3 Organisasjonskart 
Se vedlegg 1 til dette dokument 
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2.4 Kompetanse 
Revisjonsenheten har samlet kompetanse som dekker de lovpålagte oppgaver innen 
revisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Våre ansatte har utdanning innen revisjon, 
statsvitenskap, psykologi, samfunnsgeografi, spesialpedagogikk og økonomi. Alle ansatte 
innen forvaltningsrevisjon har kompetanse i generell og spesiell forvaltningsrett. Våre 
ansatte innehar samlet mange års real kompetanse innen offentlig revisjon. 
Oppdragsansvarlig revisor plikter å gjennomføre minst 105 timer med faglig ajourhold i løpet 
av hver 3-års periode. Øvrige ansatte skal i løpet av samme periode ha minst 63 timer til 
etter- eller videreutdanning. 

2.5 Uavhengighet 
KL § 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. kap. 6 omhandler krav 
til revisors uavhengighet og objektivitet. Kravet til uavhengighet og objektivitet gjelder alle 
som foretar revisjon. Det påhviler derfor alle som utfører revisjon å foreta en løpende 
vurdering av sin uavhengighet. Bestemmelsene gjelder alle som utfører revisjon for 
kommunen. 
 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS har etablert rutiner som sikre at alle ansatte har fokus 
på sin egen uavhengighet til de oppdrag som den enkelte reviderer. Selskapet har fokus på 
vår væremåte og oppførsel, som sikrer profesjonalitet og objektivitet opp mot våre 
oppdragsgivere. Det er etablert etiske retningslinjer og varslingsrutiner. 
 
Uavhengigheten til oppdragsansvarlig revisors og de revisorer som arbeider opp mot Marker 
kommune er vurdert og funnet i orden. Egenvurderingen av oppdragsansvarlig revisor 
(distriktsrevisor), legges frem for kontrollutvalget til behandling i 2018. 
 

3 Arbeidsoppgaver 

3.1 Kommunelovens bestemmelser  
I kommunelovens § 78 heter det bl.a. 

 Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk. 

 Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 
Egne bestemmelser om selskapskontroll finner man i kommunelovens § 80. 

3.2 Nærmere om revisjonens arbeidsoppgaver 
Revisjonens arbeidsoppgaver kan kort oppsummeres slik: 

 Regnskapsrevisjon 
o Vurdering av økonomisk intern kontroll 
o Regnskapsbekreftelse 
o Misligheter 

 Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, herunder:  

o Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

o Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 
er satt på området, 

o Regelverket etterleves, 
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o Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
o Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 
o Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten 
 Selskapskontroll: 

o Er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i 
henhold til aktuelle lover og regler.  

 Eierskapskontroll: 
o Er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver 

myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar 
kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger.  

 Representere i kontrollutvalg og kommunestyre. 

3.3 Oversikt over tjenesteproduksjonen i IØKR 
Spesifikasjon av tjenesteproduksjon, Se vedlegg 2. 

 
 

4 OPPSUMMERING 
Hovedressursene i vår tjenesteproduksjon er knyttet til de forutsetninger som ligger til grunn 
for vedtatt budsjett. Selskapet har til en hver tid fokus på effektiv ressursbruk og 
kostnadsbesparelser. Ressursbruken planlagt i dokumentene plan for forvaltningsrevisjon, 
overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen og plan for selskaps- og 
eierskapskontroll vil gjennom året være til faglige vurdering. Hvis spesielle forhold skulle 
oppstå vil omprioriteringer blir gjort innfor de ressurser som er planlagt, og iht til de faglige 
standarder som settes til vårt arbeid.  
 

 
Rakkestad, 16.mai 2018 

 
 
 
Rita Elnes 
Distriktsrevisor 
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Organisasjonskart pr. 14.05.18 

 

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Svend-Harald Klavestad             
Fagansvarlig regnskapsrevisor

Unni Torp                       
Regnskapsrevisor

Lene Eilertsen               
Regnskapsrevisor

Inger Marie Karlsen-Moum 
Regnskapsrevisor

Sabri Mousa                     
Regnskapsrevisor

Jehona Rukiqi for Bjørn Karlsen 
Regnskapsrevisor

Frank Willy Vindløv Larsen                    
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor

Sten Morten Henningsmoen 
Forvaltningsrevisor

Casper Støten                  
Forvaltningsrevisor

Anita Dahl Aannerød                      
Permisjon
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         Vedlegg 2 
 
Oversikt over tjenesteleveranse IØKR IKS: 
 

1. Regnskapsrevisjon - løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon  
a. Revisjonsstrategi, kartlegging/testing intern kontroll og 

regnskapsbekreftelse 
i. Lønnsområdet 

ii. Innkjøpsområdet 
iii. Driftsmiddelområdet (investeringer) 
iv. Finansområdet 
v. Overføringer 
vi. Salgsområdet 

vii. Likviditetsområdet 

b. Evaluering og oppfølging 
 

2. Forvaltningsrevisjon 
a. Overordnet analyse 
b. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser 
c. Revisjonsplan 
d. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
e. Oppfølgingsrapporter 
f. Spørreundersøkelser (Questback) 
g. Kurs/foredrag 

 

3. Revisors uttalelse, attestasjon av prosjektregnskap -
refusjonskrav 

a. Staten og andre instanser krever attestasjon av kommunens bruk 
av eksterne midler 

 

4. Attestasjon av moms. kompensasjon 
a. Kommuner 
b. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
c. Interkommunale selskaper 
d. Barnehager 

 

5. Gjennomføring av selskaps-/eierskapskontroller 
a. Offentlig heleide AS og IKS i eierkommunene 

 

6. Revisjon av andre regnskaper (egne retts-subjekter) 
a. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
b. Interkommunale selskaper 
c. Stiftelser 
d. Fond 
e. Legater 
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f. Foreninger 
g. UI-regnskaper 
h. Interreg prosjekter 

 

7. Rådgiving 
 

8. Kurs 
a. Interne og eksterne kurs  

 

9. Deltakelse i møter 
a. Den enkelte kommune – kontrollutvalg og kommune-/bystyre 
b. Samordningsforum – Fylkesmannen i Østfold 
c. Andre, på forespørsel 

i. Rådmannsforum, Regionrådet ol.  
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 145444/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/22 

 
 
Overordnet revisjonsstrategi 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 – Marker kommune, tas til orientering 

 
 
Rakkestad, 19.09.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Vedlegg 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 – Marker kommune, datert 01.08.2018 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR -2004-06-15-904 
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner FOR – 06-15-905 
 Revisjonsstandard ISA 300 og Revisjonsstandard ISA 315  

Saksopplysninger 
Revisor skal på bakgrunn av bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk 
planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig sikker måte.  
 
Overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:  

 Viktige revisjonsområder blir satt i fokus (Risiko og vesentlighet) 
 Mulige problemer / områder identifiseres så tidlig som mulig 
 Det tilegnes tilstrekkelig kunnskap om kommunes virksomhet 

 
Revisjonsstrategien beskriver type og omfang av revisjonshandlinger til de ulike 
revisjonsområdene. Handlingene utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og 
vesentlighet. Revisjonen har vurdert det totale vesentlighetsnivået i kommunen til middels.  
 
Selskapskontroll er flyttet fra regnsapsrevisjon til forvaltningsrevisjon. Totalt antall timer til 
regnskapsrevisjon i kommunen er for 2018 417 timer, en nedgang på 213 timer fra 2017. 
Planen gjelder fra 01.04.2018 til 31.03.2019. 
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Vurdering 
Det vises til innhold og vurderinger i «Overordnet revisjonsstrategi 2018 Marker kommune» 
Revisjonsstrategien anses å oppfylle kravene for sikre at obligatoriske oppgaver blir utført og 
for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors beretning. 
 
Revisjonen vil være til stede i møte og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 143361/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/23 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 04.07.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
Ingen 

 

Vurdering 
Revisjonen orienterer om sitt arbeid.  
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 166813/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/24 

 
 
Marker kontrollutvalg - møteplan for 2. halvår 2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet 2. halvår 2018: 
 
1. møte: torsdag 29. november kl. 09:00 
 
 

  
 
Rakkestad, 22.08.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter. 
 
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår. 
 
Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så 
fort som mulig slik at vara kan innkalles. 
 

Vurdering 
Det er i innstillingen foreslått 1 møte for andre halvår 2018.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget 
bør holde, samt innholdet i disse. 
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Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m. 
 
Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter. 
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Saksnr.: 2018/12206 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 143369/2018 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 27.09.2018 18/25 

 
 
Eventuelt 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten innstilling 
  

Rakkestad, 04.07.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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