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Saksnr.: 2020/2227 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 40460/2020 
Klassering: 3013/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/1 

 
 
Godkjenning av innkalling og sakslisten 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. (saken legges frem uten forslag til vedtak) 

 
Fredrikstad, 20.02.2020 
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Saksnr.: 2020/2227 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 40575/2020 
Klassering: 3013/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/2 

 
 
Rutine for godkjenning av protokoll 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 

protokoll», den som leder møtet skal alltid signere. 
 

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres i påfølgende møte. 
 

3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk godkjent 
 
Fredrikstad, 20.02.2020 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Etter hvert nyvalg av kontrollutvalg legger sekretariatet frem forslag for retningslinjer for 
godkjenning av protokoller. Forslaget er ment for å fremme en felles rutine for sekretariatets 
kontrollutvalg.   

Vurdering 
Sekretariatet fremmer følgende forslag til retningslinjer for godkjenning av kontrollutvalgets 
møteprotokoller:  
 

1. Det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll», den som leder møtet skal alltid signeres.  

2. Protokoll godkjennes elektronisk snarets mulig og signeres i påfølgende møte. 
3. Protokoll sendes ut og publiseres på hjemmesiden så snart den er elektronisk 

godkjent. 
 
Hvis det er et ønske kan godkjent protokoll legges frem under referater og meldinger.  
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Saksnr.: 2020/2227 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 40470/2020 
Klassering: 3013/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/3 

 
 
Prinsippavklaring 

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

 
Fredrikstad, 20.02.2020 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Det fremkommer av kommunelovens §13-1 at kommunedirektøren/rådmannen har møte- og 
talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av 
kontrollutvalget.  
Det vil likevel være hensiktsmessig at rådmannen er til stede i enkelte av kontrollutvalgets 
møter og saker. Dette for blant annet å gi informasjon og eller besvare spørsmål. 
 
Kontrollutvalget bør ta stilling til om rådmannen skal ha en løpende invitasjon til å stille i 
samtlige kontrollutvalgsmøter, eller om rådmannen kun skal bli invitert inn til de saker 
kontrollutvalget ser det som formålstjenlig. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer ved at rådmannen har en løpende invitasjon til kontrollutvalgets 
møter, så har likevel ikke rådmannen talerett, så sant ikke kontrollutvalget ber om dette. Det 
kan være hensiktsmessig at rådmannen er til stede i kontrollutvalgets møter. Sekretariatet 
vurderer imidlertid at hvis rådmannen skal gi informasjon eller svare på detaljerte spørsmål i 
kontrollutvalget, så bør rådmannen være kjent med dette i forkant av møtet. Dette så 
rådmannen kan stille forberedt.  
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget enten kan fatte vedtak om at rådmannen har en 
løpende invitasjon til kontrollutvalgets møter, eller fatter vedtak om at rådmannen skal bli 
invitert til enkeltsaker/enkeltmøter.  
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til innstilling. 
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Saksnr.: 2020/2223 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 38522/2020 
Klassering: 3013/188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/4 

 
 
Prosjektbeskrivelse "Spesialundervisning og tilpasset opplæring" 

 

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektbeskrivelse «Spesialundervisning og tilpasset opplæring» godkjennes 

 
Fredrikstad, 18.02.2020 
 

 
 
Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse «Spesialundervisning og tilpasset opplæring».  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 19/16, den 26. 03 2019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2019-2020) 
KU-sak 19/5, den 14.02 1019 (Forvaltningsrevisjonsplan 2019-2020) 
 
Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1 «Bakgrunn for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 
1. I hvilken grad har Marker kommune tilrettelagt for tilpasset opplæring innenfor rammen 

av ordinær opplæring i grunnskolen, i henhold til lovkrav og statlige føringer? 
2.  I hvilken grad har Marker kommune etablert gode rutiner og god praksis for planlegging, 

gjennomføring, evaluering og oppfølging av spesialundervisningen i grunnskolen, i 
henhold til lovkrav og statlige føringer? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 250-300 timer til dette prosjektet. Rapporten vil være klar 
til behandling i mai/juni-møtet. 
 
Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Planlagt ressursbruk er høyere enn et gjennomsnittlig 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonen vil gi utdypende opplysninger om dette i møtet. 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
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Spesialundervisning og tilpasset opplæring 
 
 

 
 
 

 
PROSJEKTBESKRIVELSE 

Spesialundervisning og tilpasset opplæring – Marker kommune 
 

 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 utføre forvaltningsrevisjon. Etter kommu-
nelovens § 23-3 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. 
 
Under behandling av sak 19/5 Revisjonsplan 2019-2020 Forvaltningsrevisjon i kontrollutval-
gets møte 14.02.2019, vedtok kontrollutvalget at det i 2020 skulle gjennomføres en forvalt-
ningsrevisjon på området spesialundervisning og tilpasset opplæring. Kontrollutvalget fattet 
dette vedtaket blant annet på bakgrunn av revisjonens risikoanalyse av kommunen, der spe-
sialundervisning ble pekt ut som et av flere områder som var aktuelt å revidere. I protokollen 
fra kontrollutvalgets møte står det følgende om bakgrunnen for vedtaket: «Utvalget er opptatt 
av hvordan spesialundervisning er tilrettelagt i kommunen. Hva med de barna som er i gråso-
nen, man har krav på tilrettelagt undervisning selv om man ikke faller inn under spesialunder-
visning, styrkingstimer, mm. Hvordan følges dette opp og blir det dokumentert. Dette velges 
for 2020.» 
 
2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING: 

1. I hvilken grad har Marker kommune tilrettelagt for tilpasset opplæring innenfor rammen av 
ordinær opplæring i grunnskolen, i henhold til lovkrav og statlige føringer? 
 

2. I hvilken grad har Marker kommune etablert gode rutiner og god praksis for planlegging, gjen-
nomføring, evaluering og oppfølging av spesialundervisningen i grunnskolen, i henhold til lov-
krav og statlige føringer? 
 
3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET 
Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommuneadmini-
strasjonen. 

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

nistrasjonen. 
 Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport. 
 Rapporten oversendes kontrollutvalget etter fastsatte frister.  
 Det er forventet at revisjonen vil bruke 250-300 timer på gjennomføringen av prosjektet.  

 
4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN: 
Prosjektet vil ha fokus på skolens arbeid med å fange opp elever som ikke får tilfredsstillende 
læringsutbytte, og gi tilpasset opplæring eller spesialundervisning i tråd med elevens evner og 
forutsetninger.  
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Spesialundervisning og tilpasset opplæring 
 
 

Det følger av opplæringslovens § 1-3 «Tilpassa opplæring» at opplæringen skal tilpasses ele-
venes evner og forutsetninger, og at dette er et viktig virkemiddel for at elevene skal få økt 
læringsutbytte. Dersom den ordinære opplæringen er godt tilpasset de ulike elevenes forut-
setninger, vil også behovet for spesialundervisning bli redusert. Skolen bør bruke handlings-
rommet som ligger innenfor rammen av ordinær opplæring, og slik bidra til at skolen ivaretar 
elevenes faglige og sosiale utvikling1.  
 
Lovteksten i opplæringsloven angir ikke konkrete føringer for innhold eller metode som skal 
legges til grunn for tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring kan, eksempelvis sammenlignet 
med spesialundervisning der kravene til skriftlig dokumentasjon er mer omfattende, derfor 
være utfordrende å vurdere ut fra et revisjonsfaglig standpunkt. Likevel vil det være mulig å 
synliggjøre hvordan skolen arbeider med tilpasset opplæring innenfor rammen av ordinær opp-
læring, gjennom at revisor benytter metoder som for eksempel dokumentanalyse, intervju og 
spørreundersøkelse, og gjøre en vurdering på bakgrunn av dette. Det er i tillegg til § 1-3 også 
øvrige bestemmelser i opplæringsloven som knytter seg til tilpasset opplæring, som kan kon-
trolleres. En bestemmelse som er relevant å kontrollere i denne sammenheng er bestemmel-
sen om lærernormen. Stortinget/regjeringen vedtok i 2017 at det skulle innføres en øvre grense 
for hvor mange elever det skal være per lærer i offentlige grunnskoler. Lærernormen er regulert 
i forskrift til opplæringsloven § 14A-1 og er innført på bakgrunn av at regjeringen mener at 
tiltaket vil styrke den tidlige innsatsen, og gi lærerne bedre tid til å se og støtte hver enkelt 
elev2. På 1.-4. trinn er normen satt til maksimum 15 elever per lærer fra skoleåret 2019/2020. 
5 til 7. trinn og 8 til 10. trinn skal i 2019/2020 ha maksimum 20 elever per lærer. Organiseringen 
av selve undervisningen er imidlertid opp til skolen.  
 
En annen bestemmelse som også er relevant i forbindelse med tilpasset opplæring er bestem-
melsen om tidlig innsats. Tidlig innsats er fra juni 2018 regulert i opplæringslovens § 1-4. I 
forarbeidende til § 1-4 står det at skolen på 1.-4. årstrinn skal sørge for at elever som står i 
fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egnet intensiv opplæring 
slik at de når den forventede progresjonen. Intensiv opplæring er ment å inngå som en del av 
den ordinære tilpassede opplæringen, men er kjennetegnet av kortvarig og målrettet innsats 
fra skolen i lesing, skriving eller regning for elever som har behov for det. Det overordnede 
målet med intensiv opplæring er at elevene raskt får egnet støtte og oppfølging om de trenger 
det, slik at problemene ikke får anledning til å utvikle seg. Elever som har behov for avvik fra 
kompetansemålene, eller som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringa til tross for den 
ekstra innsatsen, vil ha rett til spesialundervisning.  
 
Spesialundervisning er regulert i opplæringslovens kapittel 5. § 5-1 fastslår at elever som ikke 
får tilfredsstillende utbytte av opplæringen, har rett på spesialundervisning. Spesialundervis-
ning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en 
lærer eller assistent følger opp eleven i klassen, eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. 
Skolen skal kunne dokumentere skriftlig at de følger opp kravene i opplæringsloven i forbin-
delse med vedtak om spesialundervisning. Når det fattes vedtak om at en elev skal gis spe-
sialundervisning, er dette definert som en individuell rettighet etter forvaltningslovens § 2b. For 
å kontrollere om kommunen gjennomfører/dokumenterer prosessen i forbindelse med spesial-
undervisning på en tilfredsstillende måte, kan det for eksempel være aktuelt for revisor å foreta 
en analyse av elevmapper der det har blitt fattet vedtak om spesialundervisning. 
                                                
1 Udir.no: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/hva-er-tilpasset-opplaring/  
2 Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-innforing-av-larernorm-i-
grunnskolen/id2606134/  
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Spesialundervisning og tilpasset opplæring 
 
 

 
Revisjonen foreslår at det gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt med bakgrunn i 
problemstillingen og utdypingen nevnt ovenfor.  
 
Ovennevnte utdyping er ikke uttømmende, og aktuelle kontroll- og tilsynshandlinger vil bli vi-
dere utdypet i forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av: 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
 Forskrift til opplæringsloven 
 Statlige føringer/veiledere, f.eks. fra utdanningsdirektoratet. 

 
Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle. 
 
6. AVGRENSING AV PROSJEKTET 
Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Dersom det underveis avdekkes problemstil-
linger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med kontrollutvalget 
dersom de er av vesentlig art. 
 

7. PROSJEKTORGANISASJON 
Prosjektleder: Forvaltningsrevisor Casper Støten 
Prosjektgruppe: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + 

stedlig regnskapsrevisor 
Prosjektperiode: Fra: februar 2020 Til: mai/juni 2020 
Vedtaksorgan: Kontrollutvalget og kommunestyret i Marker 

kommune 
Initiativtaker: Kontrollutvalget i Marker kommune 
Organisasjonsledd som omfattes av pro-
sjektarbeidet 

Virksomhet Marker skole  
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Saksnr.: 2020/2227 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 45429/2020 
Klassering: 3013/192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/5 

 
Kontrollutvalgets årsmelding 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 godkjennes. 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 

 
Fredrikstad, 26.02.2020 
 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 
 

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 2019 vedtas. 
Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende forslag vedtak: 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 tas til orientering 
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Marker kommune

Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 - 2 - 
 

 

 
Kontrollutvalgets hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om at kommunen skal ha et 

eget kontrollutvalg ble først hjemlet i 

kommuneloven av 25. september 1992. Siste 

reviderte bestemmelser i kommuneloven om 

kontrollutvalg er av 22. juni 2019.  Det 

fremkommer i kommunelovens kapittel 23, § 

23-1 at «Kommunestyret velger selv et 

kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll 

på deres vegne.  

 

Figuren under viser at det fra 

kommunestyret/bystyret går to styringslinjer. 

Den ene går fra kommunestyret/bystyret til 

administrasjonssjefen som har ansvaret for 

gjennomføringen av kommunens 

tjenesteproduksjon, planlegging og 

myndighetsutøvelse.  

Den andre styringslinjen representerer en 

uavhengig og ekstern kontroll som går 

gjennom kontrollutvalget.  

 

 
 

Kontrollutvalgets oppgaver/ansvar 

Kommunaldepartementet har i forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon, av 17. juni 2019, 

gitt nærmere bestemmelser om 

kontrollutvalgets saksbehandling og 

oppgaver.   

 

Påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har tre 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 
Kontrollutvalgets ansvar for å påse at 

regnskapsrevisjonen fungerer på en 

betryggende måte ivaretas blant annet 

gjennom at kontrollutvalget får seg forelagt 

revisjonsplaner, resultater etter 

kvalitetskontroller i revisjonen og 

uavhengighetserklæringer fra 

oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg blir 

kontrollutvalget informert om spesielle 

forhold og funn som revisjonen har gjort.   

 

Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Kommunestyret skal vedta planen. 

Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Plan for og gjennomføring av 

eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal minst en gang i 

valgperioden utarbeide en plan for 

gjennomføring av selskapskontrollen. 

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 selskapskontroller 

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.  
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 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 - 3 - 
 

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 angir bestemte krav til dem 

som skal velges som medlemmer til 

kontrollutvalget. Det heter bl.a. at medlem 

av kontrollutvalg ikke kan være medlem 

eller varamedlem av kommunal nemnd med 

beslutningsmyndighet eller ansatt i 

kommunen. 

 

Kontrollutvalget skal i henhold til den nye 

kommuneloven (2019) bestå av minimum 

fem medlemmer. Det er opp til 

kommunestyret å bestemme om 

kontrollutvalget skal ha flere medlemmer 

enn lovens minstekrav.  Kommunestyret i 

Marker har for perioden 2019-2023 vedtatt 

av kontrollutvalget skal ha fem medlemmer. 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal 

velges blant kommunestyrets medlemmer. 

 

Medlemmer 2015-2019 
Heidi Harafallet Slupstad, leder 

Kristian H. Fog, nestleder 

Anne Østby 

Kent Arne Olsson 

Odd E. Volen 

 

Varamedlemmer 2015-2019  
Amund Rakkestad 

June Auten 

Bjørn Borgund 

Anita Ruud 

Oddmund Fosser 

 
Medlemmer 2019-2023 
Roy Løvstad, leder  

Rosalia Bjerkedal, nestleder  

Heidi Johnsen 

Martin Muskaug 

June E. Authen 

 
Varamedlemmer 2019-2023 

Amanda Fosser 

Dunja Sijl 

Gunnar Ingebretsen 

Anne H. Østbye 

Tor Arne Klund 

 

Kontrollutvalgets møte- og 

informasjonsaktivitet 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat har 

utført sekretariatstjenesten i 2019.   

Sekretariatfunksjonen har vært ivaretatt slik 

at møteinnkallinger, saksdokumenter og 

protokoller er blitt behandlet og utformet på 

tilnærmet samme måte som for øvrige 

politiske organ. Møteinnkallinger og 

sakskart er sendt elektronisk til utvalgets 

medlemmer, ordfører og rådmann.  

 

Kontrollutvalgets møteplan og 

møtedokumenter blir løpende publisert på 

kommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter. 

Til sammen har det behandlet i alt 34 saker.  

 

Statistikk for de fire siste årene: 

 2019 2018 2017 2016 

møter 5 5 5 4 

saker 34 32 31 26 

 

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 2018 var økonomisjef til stede i møte for 

å redegjøre for årets regnskap og resultat.  

 

I juni møte orienterte teknisk sjef for 

utfordringer angående vedlikehold av 

bygningsmassen. I samme møte orienterte 

ordfører om status om ansettelsesprosessen 

ny rådmann. 

 

I septembermøte orienterte administrasjonen 

om status for arbeidet vedr. 

internkontrollsystemet.  
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Behandlede saker i 2019 

I 2019 er regnskapsrevisjon, selskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon utført av Indre 

Østfold kommunerevisjon IKS.  

 

Plandokumenter 
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet 

følgende plandokumenter for sin virksomhet: 

 Møteplaner for kontrollutvalget  

 Revisjonsplan 2019 – 2020 

Forvaltningsrevisjon 

 Overordnet revisjonstrategi 2019 

 Budsjett for kontroll- og tilsyn 2020 

 

Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

for 2018 

Kontrollutvalget har i 2019 avgitt uttalelse til 

kommunestyret om  Marker kommunes 

årsregnskap for 2018.   

 

Revisjonsberetningen for regnskapsåret 2018 

Resultatet av regnskapsrevisjonen 

rapporteres direkte fra revisjonen til 

kommunestyret gjennom revisjons-

beretningen.  

 

Revisors årsbrev - Oppsummering av utført 

arbeid ved regnskapsavleggelsen 2018 

Revisors årsbrev er en oppsummering av 

deler av revisjonens arbeid for 2018, med en 

beskrivelse av revisors beretning. Revisors 

årsbrev har blitt lagt til saken om 

«Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

2018.»  

 

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.  

Revisjonsforskriften § 4 gir bestemmelser 

om hvilke forhold som skal rapporteres i 

nummererte brev. Det er i løpet av 2019 

behandlet et nummerert revisjonsbrev. 

 

Revisjonsbrev nr. 1/2019 

I mai møte ble nr. brev 1/2019 behandlet. 

Forholdene som ble tatt opp i revisjon brevet 

var forbehold om vedtatte budsjettendringer i 

kommunestyret 2019 for driftsbudsjettet 

2018 og at i investeringsregnskapet er det 

inntektsført salg av fast eiendom/driftsmidler 

uten at dette var budsjettert. Forholdet var 

ikke kommentert / omtalt i kommunes 

årsmelding. 

 

Kontrollutvalget tok revisors forbehold inn i 

sin uttalelse til årsregnskapet 2018. 

 

Revisor har i kontrollutvalgets møte 

september orientert utvalget om at de er 

fornøyd med administrasjonens oppfølging 

av revisjonens forbehold. 

Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har behandlet følgende 

forvaltningsrevisjonsrapport i 2019: 

 

«Overordnet internkontroll» 

Prosjektets formål var 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 var gjennomført samtidig som 

kommunen er i etableringsfasen for 

implementering av nytt avvikssystem/ 

internkontrollsystem. Revisjonen fant 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 avdekkes at kommunen har en vei å gå 

når det gjelder å gjennomføre systematiske 

risikovurderinger på overordnet nivå og å 

implementere disse i internkontrollsystemet. 
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Revisjonen fant 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. 

 

Kontrollutvalget tok saken til orientering og 

sendte rapporten til kommunestyret for 

videre politisk behandling. 

 

Oppfølging av tidligere 

forvaltningsrevisjoner  

Kontrollutvalget skal påse at vedtak om 

forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og 

siden melde til kommunestyret om hvordan 

vedtaket og revisors anbefalinger har blitt 

fulgt opp av administrasjonen. Videre skal 

kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt 

opp på en tilfredsstillende måte. 

 

Oppfølging av FR-prosjekt «Etisk reglement 

og varslingsrutiner» 

Kommunestyrets vedtak i sak om 

Forvaltningsrevisjonsrapport Etisk reglement 

og varslingsrutiner var at administrasjonen 

skulle iverksette 6 anbefalinger som ble 

fremmet av revisjonen i rapporten. 

Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen 

av kommunestyrets vedtak.  

Revisor konkluderer i rapporten med at fire 

av anbefalingene er fulgt opp; anbefaling 2 

om rutiner for regelmessig gjennomgang av 

etiske rutiner og varslingsrutiner er delvis 

fulgt opp. Anbefaling 6 om å utarbeide 

risikovurderinger om korrupsjon og 

antikorrupsjonsplaner er ikke fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget tok oppfølgingsrapporten til 

orientering og oversendte den til 

kommunestyret for videre oppfølging av 

anbefalingene som ikke er blitt fulgt opp av 

administrasjonen.  

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. 

 

I 2019 har kontrollutvalget behandlet rapport 

om eierskapskontroll for «Indre Østfold 

Brann og Redning IKS».  
 

Revisjonen hadde utarbeidet følgende 

problemstilling: 

 Fører kommunen kontroll med sine 

eierinteresser? 

 Har kommunen etablert rutiner for 

oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 Utøves kommunes eierinteresser i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser 

og etablerte normer for god eierstyring 

og selskapsledelse? 

 

Revisjonen konkluderte med at Marker 

kommune har ikke etablert optimale rutiner 

for demokratisk kontroll og styring av sine 

eierinteresser i Indre Østfold brann og 

redning IKS. 

 

Konklusjonen var basert på følgende funn: 

 Marker kommune har ikke behandlet en 

egen eierskapsmelding 

 Marker kommune har ikke utarbeidet en 

eierstrategi for sitte eierskap i selskapet 

 Marker kommune har ikke rutiner for at 

saker vedrørende selskapet gjøres til 

gjenstand for politisk behandling i 

formannskap eller kommunestyre 

 Marker kommune har ikke utarbeidet 

styreinstruks 

 

I rapporten ble det fremmet fem anbefalinger 

til kommunen.  

Kontrollutvalget tok saken til orientering og 

oversende rapporten til kommunestyret 
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anbefaling om at revisjonens anbefalinger 

blir etterlevd. 

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 2019. 

Andre saker og informasjon 
Av andre saker som kontrollutvalget har 

behandlet nevnes: 

 Godkjenninger av protokoller 

 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 

 Informasjon fra revisjon – (alle møter i 

2019) 

 Orienteringssak om budsjett 

 Orienteringssak: Oppfølging av vedtak - 

studietur 

 Orienteringssak: Teknikk, plan og miljø 

 Orienteringssak: Status 

ansettelsesprosess ny rådmann 

 Orienteringssak: Status i arbeidet med 

internkontrollsystemet. 

 Oppfølging av sak 18/17 – Samarbeid 

revisjon og administrasjon 

 Prosjektplan; «Eiendomsforvaltning» 

 Planlagt ressurs- og tidsbruk – IØKUS 

 Revisors oppdragsvurdering  

 Møtereglement for kontrollutvalget i 

Marker 2019 – 2023 

 Kontrollutvalgets møte og aktivitetsplan  

 

Saker som kontrollutvalget har fått 

informasjon om: 

 Kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Marker 

kommune 

 Kommunestyrets behandling av saker fra 

kontrollutvalget  

 Orientering om NKRF sin 

kontrollutvalgsskonferanse i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne årsmeldingen er behandlet og godkjent av kontrollutvalget i møte den 5. mars 2020. 

 

 

    Roy Løvstad (s) 

Kontrollutvalgets leder 
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Saksnr.: 2020/2227 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 40485/2020 
Klassering: 3013/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/6 

 
 
Referater og meldinger 

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

 
Fredrikstad, 20.02.2020 
 
 

Vedlegg 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.11 2019. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 27.11 2019 blir lagt frem til orientering.   

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 27.11.2019  
Tidspunkt: fra kl. 11:30 – 12:00 
Møtested: Marker kommune, rådhuset, møterom Formannskapssal/møterom 1 
Fra – til saksnr.: 19/31 – 19/34  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte:  
 
Møtende fra administrasjonen: 
Møtende fra revisjonen: Frank Willy Larsen 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Ida Haaby 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Roy Løvstad Rosalia Bjerkedal Heidi Johnsen 

   
 

……………………. ……………………. 
Martin Muskaug June Elisabeth Authen 

 

Merknader 

 

Kontrollutvalget bemerker at kommunens hjemmeside linker til innkallinger og protokoller på to 
steder. Kontrollutvalget foreslår for administrasjonen at innkallinger og protokoller kun legges i 
møtekalenderen og ikke under fanen kontrollutvalg.  

 

 
  

MEDLEMMER:  MØTT:  

Roy Løvstad X 

Rosalia Bjerkedal X 

Heidi Johnsen X 

Martin Muskaug Ikke møtt 

June Elisabeth Authen X 

  

VARAMEDLEMMER (innkalt):  

Anne Østbye X 
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Kontrollutvalget Markers møte 21.11.2019 
 

Sakliste 
 
   

PS 19/31 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.09.2019  

PS 19/32 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020  

PS 19/33 Kontrollutvalgets møteplan og aktivitetsplan  

PS 19/34 Forslag til møtereglement Marker kontrollutvalg  
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PS 19/31 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 
26.09.2019 

Sekretariatets innstilling 

 
1. Protokoll fra Marker kontrollutvalg 26.09.2019 godkjennes. 

 
2. Marker kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok): 

 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig 
etter møtet 

 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen 
fristen, er protokollen godkjent. 

 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk 
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent 
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist. 

 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett 

 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet 
medlem. 

  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019: 

 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Markers vedtak 27.11.2019: 

1. Protokoll fra Marker kontrollutvalg 26.09.2019 godkjennes. 
 

2. Marker kontrollutvalg vedtar følgende praksis for godkjenning av protokoll (møtebok): 

 Forslag til protokoll sendes til medlemmene for godkjenning så snart som mulig 
etter møtet 

 Det gis en frist for tilbakemelding. Hvis merknad(er) ikke er mottatt innen 
fristen, er protokollen godkjent. 

 Hvis det foreligger merknad, sendes merknaden(e) over til alle som fikk 
utkastet i første runde med ny frist for tilbakemelding. Protokollen er godkjent 
så snart det ikke foreligger merknad innen siste frist. 

 Protokollen sendes kommunen som sørger for at den gjøres tilgjengelig på nett 

 Protokollen signeres i påfølgende møte, som minimum av leder og et annet 
medlem. 
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PS 19/32 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 

Sekretariatets innstilling 

 
1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 

1 012 810,- 
 

  
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 

 

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019.2019: 

 
Vedtak som innstilt.  
 

Kontrollutvalget Markers vedtak og innstilling til kommunestyret 27.11.2019: 

1. Kontrollutvalget vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med kostnadsramme på kr. 
1 012 810,- 
 

  
2. Budsjett for kontrollarbeidet 2020 oversendes ordfører for videre politisk behandling. 

Kontrollutvalgets forslag skal følge innstillingen til årsbudsjettet, jfr. § 2 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
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PS 19/33 Kontrollutvalgets møteplan og aktivitetsplan 

Sekretariatets innstilling 

 
 Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen 

og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 

 1. møte: 06.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 07.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 18.06.2020 kl. 09:00 

  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019: 

 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Markers vedtak 27.11.2019: 

 Med forbehold om at endringer kan forekomme, vedtar kontrollutvalget aktivitetsplanen 
og setter opp følgende møtedager for første halvår 2020: 
 

 1. møte: 06.02.2020 kl. 09:00 
2. møte: 07.05.2020 kl. 09:00 
3. møte: 18.06.2020 kl. 09:00 
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PS 19/34 Forslag til møtereglement Marker kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling 

 
  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Marker kommune, 2019- 2023 

 
  

Kontrollutvalget Markers behandling 27.11.2019: 

 
Vedtak som innstilt.  

Kontrollutvalget Markers vedtak 27.11.2019: 

  
 Kontrollutvalget vedtar Reglement for kontrollutvalget i Marker kommune, 2019- 2023 
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Saksnr.: 2020/2227 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 45436/2020 
Klassering: 3013/192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 05.03.2020 20/7 

 
 
Eventuelt 
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