
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtested:      Marker kommune, møterom 1 
Tidspunkt: 14.02.2019 kl. 09.00 
 
 
 
Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretariatet ved Anita Rovedal, 
telefon 908 55 384 eller e-post anirov@fredrikstad.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Marker, 08.02.2019 
 
 
Heidi Harefallet Slupstad 
Kontrollutvalgsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no


Kontrollutvalget Markers møte 14.02.2019 
 

Sakliste 
 
   

PS 19/1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018  

PS 19/2 Orienteringssak: Budsjett 2019  

PS 19/3 Orienteringssak: Oppfølging av vedtak - studietur  

PS 19/4 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Marker kommune  

PS 19/5 Revisjonsplan 2019-2020 Forvaltningsrevisjon  

PS 19/6 Forvaltningsrevisjonsrapport "Overordnet internkontroll"  

PS 19/7 Informasjon fra revisjonen  

PS 19/8 Eventuelt  

2



    
Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 14077/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/1 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 29.11.2018 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 29.11.2018. 

Vurdering 
Møteprotokollen er sendt ut og godkjent pr e-post. Legges frem i møtet for formell 
godkjenning og signering. 
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Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 14090/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/2 

 
 
Orienteringssak: Budsjett 2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmannens redegjørelse for budsjett 2019 tas til orientering. 
  

Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 
Vedlegg 
Ingen  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Rådmannens forslag til budsjett 2019 og kommunestyrets vedtak: 
https://www.marker.kommune.no/budsjett-okonomiplan.373702.no.html 
 
Saksopplysninger 
I tråd med tidligere praksis inviteres rådmannen til kontrollutvalgets møte for å orientere om 
årets budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi 
nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg videre i sitt arbeid. 

 
I invitasjonen til rådmannen står det blant annet: 
 
Aktuelle temaer for orienteringen kan være: 

o budsjettets hovedtrekk 
o særskilte utfordringer 
o områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året, 

eksempelvis om det er gjort økonomiske prioriteringer som kan påvirke 
tjenestetilbudet 

 
Utvalget trenger ikke en oppramsing av budsjettdokumentet, men ønsker å ha mulighet til å 
stille spørsmål. 
 
Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2018 
til orientering.
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Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 14177/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/3 

 
 
Orienteringssak: Oppfølging av vedtak - studietur 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølgingen av vedtak om studietur 

til orientering. 
  

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Saksfremlegg og vedtak fra kontrollutvalget 27.09.2108 PS 18/16 
 Saksfremlegg og vedtak fra kommunestyret 09.10.2018 PS 18/75 
 «Kartlegging av formannskapets studietur – våren 2018» 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba sommeren 2018 revisjonen kartlegge om formannskapets studietur til 
Sveits 13 – 15 mai 2018 er gjennomført i tråd med kommunens etiske retningslinjer. 
 
Kartleggingen hadde følgende konklusjon: 
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.» 
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Av ordførers tilbakemelding fremgikk det at hun ikke sluttet seg til revisjonens konklusjon om 
at beslutningen om reisen er tatt i et folkevalgt organ uten at kommunelovens 
saksbehandlingsregler er fulgt. Det ble vurdert at ordfører sluttet seg til rapporten for øvrig.  
 
Kommunestyret behandlet saken i oktober 2018, og vedtok kontrollutvalgets innstilling: 
 
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. 
 

Vurdering 
Sekretariatet tilrår kontrollutvalget å ta saken til orientering, men ut fra opplysninger som 
kommer frem i møtet vurdere om det er behov for ytterlige tiltak/vedtak.  
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Saksnr.: 2019/186 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 9091/2019 
Klassering: 515/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/4 

 
 
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Marker kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Marker kommune, vedtas 

2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Marker kommune oversendes 
kommunestyret til orientering 

 
Rakkestad, 14.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Marker kommune (utkast) 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018  
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver er beskrevet i kommunelovens §77, forskrift om 
kontrollutvalg og veilederen «Kontrollutvalgsboken». I henhold til forskrift om kontrollutvalg 
skal kontrollutvalget informere kommunestyret om sitt arbeid. Årsmeldingen er i tillegg til 
plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll utvalgets bidrag til å synliggjøre 
kontrollutvalgets rolle og arbeid for kommunestyret og allmenheten i året som har gått.   

Vurdering 
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2018. 
Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kommunelovens §77, forskrift om 
kontrollutvalg og kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for 
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises 
førøvrig til utkastet til årsmelding. 
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Side 1 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

 
 

ÅRSMELDING 2018 
 

FRA  
 

KONTROLLUTVALGET 
 
 I 
 

 MARKER KOMMUNE 
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Side 2 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

1. INNLEDNING 
Kontrollutvalgets årsmelding er en orientering til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er behandlet i 2018. 
Årsmeldingen bør sees i sammenheng med vedtatte planer for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
 

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende 
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at 
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. 
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004).  
 
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf 
kommunelovens § 80).  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt veilederen 
“Kontrollutvalgsboken” – Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp 
forhold som kommunestyrets kontrollansvar, kontrollutvalgets arbeid og rolle i 
forhold til kommunestyret, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen.  
(Hele veilederen finnes her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf ) 
 
 

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av 
kommunestyret for fire år, og følger valgperioden. Utvalgets leder har møte- 
og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. 
Kommuneloven § 77). 
 
Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for  
perioden 2015-2019 inkl. nyvalg 12.06.18: 

 
 

Navn  Funksjon           Personlige 
varamedlemmer  

 

Heidi Harefallet Slupstad 
 

Leder   Amund Rakkestad  

Kristian H. Fog Nestleder   Kari Kjærheim tom 12.06.18 
June Auten  

 

Sara-Helen Larsen tom 
12.06.18 
Anne Østby 

Medlem   Tor Morten Larsen tom 
12.06.18 
Bjørn Borgund 

 

Kent Arne Olsson Medlem   Anita Ruud 
 

 

Odd E. Volen 
 

Medlem   Oddmund Fosser  
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Side 3 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM OG INFORMASJONSFLYT 
Kontrollutvalget i Marker kommune har i 2018 hatt 5 møter og behandlet 32 
saker.  
Kontrollutvalgets møter er offentlige jf. Kommuneloven § 31. 
Kontrollutvalgets møter, innkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunens 
hjemmeside. 
 
Utvalget har utarbeidet et strategidokument for sin virksomhet i valgperioden 
og vedtar en møteplan for hvert halvår.  
Utvalget har tilbud om å delta på Norges Kommunerevisorforbund sin årlige 
kontrollutvalgskonferanse, som er et viktig forum for faglig påfyll til 
kontrollutvalgsmedlemmene.  
 
Utover utvalgets medlemmer har Ordfører, sekretariat og revisor møte- og 
talerett i utvalget. Ordfører har vært tilstede i ett møte. 
Administrasjonen inviteres av utvalget ved behov.  
 
Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS.  
Sekretariatets primæroppgave er saksbehandling, vedtaksoppfølging, 
rådgiving og tilrettelegging.  
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og 
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
 

5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av kommunelovens § 77 og forskrift om 
kontrollutvalg.  
 
 TILSYN MED DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN  

Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen 
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. Herunder 
ligger oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon, 
regnskapsrevisjon, selskapskontroll og budsjettbehandling. 
  
 Kontrollutvalget har i tråd med forskriftenes § 7 avgitt uttalelse til 

kommunestyret for Marker kommunes årsregnskap 2017 (sak 
18/8). 

 Kontrollutvalget har innstilt på budsjett for kontroll og tilsyn 
2019, jf. forskriftenes § 18 (sak 18/28). 

 Det er behandlet følgende rapporter i utvalget: 
- Eierskapskontroll «Indre Østfold lokalmedisinske 

kompetansesenter IKS» (sak 18/10) 
- Kartlegging av formannskapets tur til Sveits våren 2018 

(sak 18/16) 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt “Fosterhjem, 

økonomi og refusjoner», Marker kommune (sak 18/18) 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt “Kjøp av 

varer og tjenester», Marker kommune (sak 18/19) 
- Eierskapskontroll «Innovi AS» (sak 18/29) 
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Side 4 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

Rapportene er sendt kommunestyret for behandling. 
 Utvalget har behandlet manglende oppfølging av prosjekt fra 

2013. (sak 18/9) 
 Utvalget har behandlet sak om/fulgt opp samarbeidet mellom 

revisjonen (IØKR IKS) og administrasjonen/økonomiavdelingen.  
(sak 18/17)   
 

Rådmann har vært invitert og orientert om følgen de saker/temaer: 
 Marker kommunes budsjett for 2018 (sak 18/2). 
 Økonomiavdelingen (sak 18/3) 
 Marker kommunes årsregnskap for 2017 (sak 18/8).  
 Manglende oppfølgingsrapport på prosjekt fra 2013 (sak 18/9) 

 
Utvalget har besøkt Næringsparken/Ressurssparken på Ørje hvor de 
fikk omvisning og orientering om virksomheten av Helene Rødseth.   

 
 

 TILSYN MED REVISJONEN  
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Marker kommune. 
Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens 
virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens løpende arbeid 
foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i 
kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende 
saker skriftlig i forbindelse med sitt «påseer» ansvar:  
 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet 
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017 
 Overordnet revisjonsstrategi 2017 
 Framdriftsplan forvaltningsrevisjon for 2017 

 
 

6. ØVRIG 
Kontrollutvalget var representert på NKRFs konferanse for kontrollutvalg. 

 
  
 

 
Ørje xx.2019 

 
xx 

Kontrollutvalgets leder 
(sign.)  
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Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 14118/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/5 

 
 
Revisjonsplan 2019-2020 Forvaltningsrevisjon 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor 

følgende områder i perioden 2019 – 2020: 
 

 Vedtas av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle 
prosjekter/områder går fram av «Overordnet analyse» (Vedlegg 1) 
 

 Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - 
Forvaltningsrevisjon 2019-2020» og innstillingen sendes kommunestyret. 

  
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
a) «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019-2020» vedtas. 

 
b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå 
avtaler om gjennomføringen med revisjonen. 
 

c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret 
fortløpende. 
 

Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 
planen i planperioden. 

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Vedlegg 1 Overordnet analyse 2019-2020 Marker kommune  
 Vedlegg 2 Utkast til Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon Marker kommune 2019-

2020 
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Saksopplysninger 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §9 slår fast at "Kontrollutvalget 
skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet".  
Videre pålegger samme forskrift i § 10 at kontrollutvalget skal "minst en gang i valgperioden 
og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer 
i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter".  
 
Det er i utkastet til plan lagt opp til at det avholdes to prosjekter i Marker kommune i 
kommende toårsperiode. Det er avsatt 640 timer til forvaltningsrevisjon i planperioden. 
Rammen for tidsbruk er på et noe lavere nivå enn de siste årene (I Revisjonsplan 2017-2018 
er det avsatt 764 timer).  
 
For revisjonsplanen 2017-2018 gjenstår fortsatt begge prosjektene; Administrasjon og 
internkontroll og Eiendomsforvaltning og vedlikehold av kommunale bygg. Revisjonen har 
opplyst at disse skal legges frem for kontrollutvalget i løpet av 2019. 
 
Tidsbruk på de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekter vil variere, men erfaringsmessig ligger 
gjennomsnittlig tidsbruk for en forvaltningsrevisjonsrapport på ca. 300 timer. Revisjonen 
skriver 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».  
 
Overordnet analyse, sammen med kontrollutvalgets egne vurderinger, danner grunnlaget for 
valg av områder i kommunen som skal ha forvaltningsrevisjon. Indre Østfold 
kommunerevisjon har gjennomført en overordnet analyse for å finne fram til aktuelle tema 
(vedlegg 1).  
 
Revisjonen har kommet fram til fem områder som er særlig relevante for 
forvaltningsrevisjon: 

 Sykehjem – med fokus på kvalitet 
 Byggesaksbehandling/kommuneplanarbeid - regeletterlevelse 
 Oppfølging av politiske vedtak 
 IKT-sikkerhet/personvern 
 Spesialundervisning 

 
Revisjonens vurdering av aktuelle områder dannes på bakgrunn av analyse av KOSTRA-
tall, spørreundersøkelse til kommunens ledergruppe, folkevalgte og kontrollutvalgets 
medlemmer, samt revisjonens egne erfaringer og tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og oppfølgingsrapporer. 
 
Forslaget til plan som legges fram for kontrollutvalget i møtet 14.02.2019 er ikke fullstendig 
ettersom overordnet analyse behandles i samme sak. Den endelige planen må derfor 
utarbeides i møtet og sendes videre til behandling i kommunestyret hvor den endelig 
vedtas. Det er opp til kommunestyret eventuelt å gjøre endringer i planen etter innstillingen 
fra kontrollutvalget.  
 
Det er verdt å presisere at temaene som velges inntatt i planen er basert på en overordnet 
undersøkelse og i stor grad viser signaler og innspill. Før det igangsettes 
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forvaltningsrevisjonsprosjekter vil kontrollutvalget få forelagt en prosjektbeskrivelse fra 
revisjonen, der status omkring temaet blir nærmere beskrevet og endelig formål og 
problemstillinger bestemt.  
 
Denne planen for forvaltningsrevisjon omhandler ikke selskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon i selskaper. Dette inngår i plan for selskapskontroll 2017-2020. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget bør løpende vurdere om temaer kan følges opp på andre måter eller som et 
tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekter – dvs. ved hjelp av enklere kartlegginger, 
orienteringer fra rådmannen, at kontrollutvalget gjennomfører besøk ved enheter i 
kommunen osv. Videre kan de forutsetninger som ligger til grunn for planen nå endre seg og 
det kan dukke opp andre mer aktuelle temaer.  
 
Det fremgår av § 10 i kontrollutvalgsforskriften at kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. Erfaringer har også vist 
at det kan være behov for hyppige og raske justeringer av planen. Det er derfor 
hensiktsmessig at utvalget blir gitt slik myndighet. Endringer som eventuelt medfører behov 
for økning i økonomiske rammer for kontrollutvalgets virksomhet må legges fram for 
kommunestyret.  
 
Etter kontrollutvalgets behandling oversendes alle forvaltningsrevisjonsrapporter fortløpende 
til behandling i kommunestyret.  
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 
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1. INNLEDNING 

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

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. 
 

Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og veileder 
for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal 
sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 
måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i 
forhold til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon har sitt utspring i en overordnet analyse. Den overordnede analysen er 
basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser og samtaler med 
rådmann/ ordfører, eventuelle andre folkevalgte og administrasjon. På bakgrunn av denne 
analysen legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  
Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet, slik at det skal være mulig for kontrollutvalget å legge plan for 
forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre 
forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen 
sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket 
«risiko- og vesentlighetsvurderinger» menes at det skal gjøres en vurdering av hvilke områder 
i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til de vedtak, 
forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir 
konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på neste 
side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

1.Overordnet analyse 

2. Kontrollutvalget velger 
område(r) 

3. Kontrollutvalget og 
kommunestyret vedtar 
forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 
på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 
rapport med anbefalinger, inkl 
administrasjonens 
tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 
kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 
utarbeides av revisjon ca 1 år 
etter 
kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 
behandles i kontrollutvalg og 
kommunestyret 

4. Prosjektbeskrivelse vedtas 
i kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 
verifisering av kontaktperson 
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2. ORGANISERING AV FORVALTNINGSREVISJON I IØKR IKS 
 
Forvaltningsrevisjon er organisert som egen faggruppe i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. 
Gruppen består av: Forvaltningsrevisor   Casper Støten 
   Forvaltningsrevisor   Sten Morten Henningsmoen 
   Forvaltningsrevisor   Vakant stilling  

Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen  
    
 
I figuren nedenfor fremkommer det hvor i organisasjonen gruppen er plassert. 
 
 

 
Figur 2 
 
 
For år 2019 er 4 årsverk satt av til forvaltningsrevisjon. 
 

3. PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 
nr 905) § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. I § 10 heter det at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i valgperioden. Planen skal revideres 
etter fire år. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en 
risiko- og vesentlighetsvurdering. Det skal være en rullering av den overordnede analyse hvert 
2. år, og eventuelt medfølgende endringer i revisjonsplanen.  
 
Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å endre denne. 
 
 
 
 

Distriktsrevisor 
Rita Elnes 

Regnskapsrevisjonsgruppen Forvaltningsrevisjonsgruppen 
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4. PLAN 

4.1. Identifisering og prioritering av prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som tidligere er 
blitt gjennomført i Marker kommune:  
 
Prosjekt: Årstall for gjennomført prosjekt 

Kartlegging av datasikkerhet og IT 
systemer  

1995 

Utnyttelse og forvaltning av driftsmidler 1996 

Budsjettkontroll og budsjettrutiner 1998 

IT-sikkerhet 1999 

Ressursbruk i skolen og foreldrebetaling i 
SFO 

2000 

Personaladministrasjon 2001 

VARF-området  2002 

Forskuddsfordeling skatt 2002 

Tildeling av helsetjenester 2004 

Fellesprosjekt KOSTRA – pleie og omsorg 2005 

Anbudsrutiner og anbudspraksis 2005 

Vedlikehold av kommunale bygninger 2005 

Bruk av konsulenttjenester 2007 

Tildeling av barnevernstjenester 2009 

Ressursstyring i grunnskole 2009 

Oppfølging av politiske vedtak 2012 

Uteseksjonen 2012 

Skole – bruk av vikarer  2013 

Kjøp av varer og tjenester  2015 

Fosterhjem – økonomi og refusjoner 2015 

Etisk reglement og varslingsrutiner 2017 

Administrasjon og internkontroll 2018 

Eiendomsforvaltning og vedlikehold 2018 

 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27. september 2018 sak om overordnet analyse. Det skal 
avholdes to nye prosjekter i kommende toårsperiode i Marker kommune. 

 
For kommende periode gjennomføres følgende prosjekter i Marker kommune: 
 
Det er avsatt 640 timer til forvaltningsrevisjon i toårsperioden. Dette er timer til overordnet 
analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene og 
selskapskontroll. I disse timene ligger også behandling i kontrollutvalg og kommunestyret.   
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4.2. Endringer i plan 

Dersom det skulle være behov for å endre planen må dette tas opp i egen sak i 
kommunestyret. Kommunestyret kan imidlertid delegere denne beslutningen til 
kontrollutvalget.   
 

4.3. Endelig plan for alle kommuner 

Endelig fremdriftsplan for alle kommuner i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS sitt distrikt 
vil bli utarbeidet og lagt frem for kontrollutvalget til orientering etter at alle 
kommunestyrene/bystyrene har behandlet plan og prioritering av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
    
 
 
 

Indre Østfold kommunerevisjon IKS  
30. september 2018 

 
 
(Sign.)        (Sign.) 
Frank Willy Vindløv Larsen     Rita Elnes 
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor   Distriktsrevisor 
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Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 27238/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/6 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport "Overordnet internkontroll" 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slik vedtak som legges fram til behandling for 
kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll til orientering, 

og slutter seg til revisjonens anbefaling.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll til 
orientering og vedtar rapportens anbefaling; 
Arbeidet med å implementere et overordnet system for internkontroll bør 
følges nøye opp for innen rimelig tid å skre: 
- Implementering og bruk av TQM i hele kommunen 
- Gjennomføring av risikovurderinger både på tjenestenivå og 

overordnet nivå 
- Avviksmelding på tjenestenivå og oppfølging på overordnet nivå av 

disse 
 

B. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å få forelagt 
oppfølgingsrapport fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS et år etter at 
revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

 
  

Rakkestad, 06.02.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll Marker kommune 2018 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Revisjonsplan 2017-2018, vedtatt i kommunestyret PS 17/30 09.05.2017 
 Prosjektbeskrivelse «Internkontroll», vedtatt i kontrollutvalget sak 17/23 28.09.2017 
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Saksopplysninger 
 
Prosjektets formål er å vurdere om Marker kommune har et helhetlig og hensiktsmessig 
internkontrollsystem som legger til rette for betryggende kontroll.  
 
Følgende problemstillinger er besvart: 

1. I hvilken grad er det etablert et internkontrollsystem som sikrer at 
internkontrollrutiner til enhver tid er samlet, tilgjengelig og oppdatert? 

2. I hvilken grad gjennomfører kommunen systematiske risikovurderinger på 
overordnet nivå? 

3. I hvilken grad er det etablert et system for avvikshåndtering på overordnet nivå? 
 
Prosjektet er gjennomført samtidig som kommunen er i etableringsfasen for implementering 
av nytt avvikssystem/internkontrollsystem.  
 
Revisjonen finner at kommunen har fått et helhetlig og overordnet internkontrollsystem ved å 
ta i bruk kvalitets- og internkontrollsystemet TQM.  Imidlertid gjenstår mye arbeid med å 
samle kommunens rutiner og implementere disse i systemet. Kommunen har som mål å få 
dette på plass i løpet av våren 2019.  
 
Det er avdekket at kommunen har en vei å gå når det gjelder å gjennomføre systematiske 
risikovurderinger på overordnet nivå og å implementere disse i internkontrollsystemet. 
 
Revisjonen har funnet at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å melde og følge opp avvik 
på overordnet nivå, og at det har vært ulike ordninger for avvikshåndtering i de ulike 
virksomhetene. 
 
I tilbakemeldingen til revisjonen gjør rådmannen rede for det videre arbeidet med 
implementeringen av kvalitets- og internkontrollsystemet, og rådmannen slutter seg til 
revisjonens anbefalinger.   
 
Revisjonen understreker at det er viktig at arbeidet med å implementere TQM følges nøye 
opp i samsvar med kommunens framdriftsplaner.  
 
Det henvises forøvrig til rapporten hvor det er gitt en grundig beskrivelse og vurdering av 
funnene sett opp mot problemstillingene 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 har vurdert om rapporten er skrevet i henhold til standardkravene til 
forvaltningsrevisjon (RSK 001), og finner at rapporten gir svar på problemstillingen.  
 
Rapporten anses å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling (vedtak av revisjonsplan 
og prosjektbeskrivelse). 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til 
orientering.  
 
Det er av vesentlig betydning at kommunen har et system som sikrer betryggende kontroll 
og «orden i eget hus». Rapporten har etter sekretariatets vurdering avdekket at det har vært 
til dels store mangler, men at kommunen aktivt jobber for å rette dette.  
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Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og anbefalinger til 
grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret, og videre at kontrollutvalget innstiller til 
kommunestyret at rapportens anbefalinger skal vedtas slik at de tas til følge og 
gjennomføres. 
 
I og med at arbeidet med å få på plass et overordnet internkontrollsystem ikke er sluttført vil 
det være av særlig interesse at det gjennomføres en oppfølgingsrapport etter et år for å 
kartlegge at systemet brukes og virker etter forutsetningene.  
 
Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget når saken 
behandles. 
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Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 14102/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/7 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
2 Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen. 

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Epost fra revisjonen av 07.01.19 med vedlegg – Notat kvalitetskontroll 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Notat fra revisjonen 04.01.2018 ang. kvalitetskontrollen gjennomført av NKRF i 

2017, lagt frem for KU i møte 29.01.2018. 

Vurdering 
Kontrollutvalget bør kunne vente å få informasjon om bla. følgende områder: 

- Status forvaltningsrevisjon  
- Status selskapskontroll 2019. 
- Løpende regnskapsrevisjon. 

 
Revisjonen har på forespørsel fra sekretariatet oversendt notat vedr. kvalitetskontrollen 
gjennomført av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) i 2018.  
 
Kontrollen er en oppfølging av den forbundsbasert kvalitetskontrollen som ble utført av 
NKRF i 2017. I 2017 fikk regnskapsrevisjonen mangler og forvaltningsrevisjonen ble 
godkjent med merknader. I notat til kontrollutvalgene av 04.01.2018 redegjorde revisjonen 
for resultatet, og opplyste at de ville bli gjenstand for en oppfølgingskontroll på 
regnskapsrevisjon i 2018.  
 
Som det fremgår av revisjonens notat av 07.01.2019, så ble resultatet nok en gang «ikke 
godkjent» og ny oppfølging vil bli gjort i 2019. Det vises forøvrig til notatet, med vedlagt 
vedtak fra NKRF og revisjonens handlingsplan.  
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Fra: Makarov Pavel (pavmak@fredrikstad.kommune.no)
Sendt: 07.01.2019 11:01:10
Til: Rovedal Anita
Kopi: Elnes Rita

Emne: notat vedr. kvalitetskontroll til KU
Vedlegg: notat kvalitetskontroll.pdf
Hei,
Vedlagt følger notat vedr. kvalitetskontroll til KU, vedtak, brev og handlingsplan.
 
Mvh
 
Pavel Makarov
Revisor
_____________________________________

 
Telefon: 69 22 31 10
Mobil: 98 90 22 10
E‐mail: pavmak@fredrikstad.kommune.no 
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Saksnr.: 2019/175 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 14112/2019 
Klassering: 510/119 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 14.02.2019 19/8 

 
 
Eventuelt 

 
 

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

 
Rakkestad, 21.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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