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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 93 
Løpenr.: 198661/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæbo Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/18 

 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
 

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

 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 94 
Løpenr.: 198669/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæbo Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/19 

 
 
Valg av en representant til å signere protokoll 

 
 

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

 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

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

Vurdering 
Ingen 
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Saksnr.: 2020/2218 
Dokumentnr.: 57 
Løpenr.: 206510/2020 
Klassering: 3018/192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/20 

 
 
Informasjon fra kommunedirektør 

 

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

 
Fredrikstad, 23.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgsleder har invitert kommunedirektør til møtet for å gi en informasjon 
«budsjettsprekken» for utbyggingen av gymsal på Svinndal skole. Kommunedirektøren skal 
også gi informasjon generelt om internkontroll vedrørende overholdelse av budsjett. 
Kommunedirektør og økonomisjef stiller i møtet for å gi utvalget informasjon. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. Hvis 
kontrollutvalget ønsker å vurdere saken nærmere kan dette tas i forbindelse med sak 
«workshop for risiko- og vesentlighetsvurdering». 
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Saksnr.: 2020/2215 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 207643/2020 
Klassering: 3018/188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/21 

 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet og personvern" 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og beredskap» 

til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 
personvern» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de ni anbefalinger som 
fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen: 
 
Tiltak for bedre internkontroll 

 Gjennomføre en fullstendig kartlegging av alle behandlingsaktiviteter som 
kommunen er behandlingsansvarlig for. I den forbindelse bør det også 
utarbeides en protokoll over behandlingsaktiviteter. 

 Gjennomføre risikovurderinger av behandlingsaktivitetene som 
identifiseres under kartleggingen. 

 Benytte resultatet av risikovurderingene til å definere behovet for 
gjennomførende og kontrollerende tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet 
ved behandling av personopplysninger. 

 
Tiltak for bedre tydeliggjøring av ansvar og oppgaver 

 Iverksette tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver er delegert og 
kommunisert. Dette kan være å innkalle til møter, holde innlegg på møter i 
organisasjonen, tilgjengeliggjøre relevant dokumentasjon og informasjon 
på intranettet, sende informasjon på e-post etc. 

 Vurdere rolle- og ansvarsfordeling som er beskrevet i eksisterende 
dokumenter, herunder Sikkerhetshåndboken og Systemer og ansvar i 
Våler kommune, for å sikre at beskrivelsene er konsistente, 
hensiktsmessige, relevante for kommunen og oppdatert/korrekt. 

 Et utvalg medarbeidere, mellomledere og ledere involveres i arbeidet med 
å etablere et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet. Dette gjelder 
særlig ansatte som har roller og ansvar som inngår i ett eller flere av de 
styrende dokumentene. Dette for å sikre at alle er kjent med sin rolle og 
hva de har ansvar for. 
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Tiltak for økt kompetanse 
 Gjennomføre et prosjekt for å etablere og implementere et 

internkontrollsystem. I denne forbindelse skal kommunen definere og 
kartlegge intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern. 

 Sette av midler til nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak for 
både ledelsen og ansatte. Opplæring og kompetansehevende tiltak kan 
være e-læringskurs, deltakelse på fysiske kurs, seminarer eller 
konferanser, informasjonskampanjer, tema på utvidet ledermøte, 
avdelingsmøter eller lignende. 

 utarbeide og implementere en beredskapsplan før det gjennomføres en 
beredskapsøvelse som er planlagt høsten 2020. 

 
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber 
kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett 
år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også 
sendes til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 28.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern», datert 23. 
september 2020.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 19/5, den 23.01 2019 (Prosjektbeskrivelse «Informasjonssikkerhet og 

personvern»). 
 Kontrollutvalgssak 18/23, den 6.12. 2018 (Endringer i Forvaltningsrevisjonsplan 2019-

2020). 
 Kommunestyresak 29(18, den 18.10 2018 (Forvaltningsrevisjonsplan 2019-2020). 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av 
kommunestyret i Våler kommune i sak 29/18 (18.10.2018). Revisjonsplanen ble noe endret i 
kontrollutvalget i etterkant, jamfør vedtak i sak 18/24 (06.12.2018). Prosjektet er gjennomført 
etter prosjektbeskrivelse vedtatt i kontrollutvalget i sak 19/5 (23.01.2019). 
Bakgrunnen for valget var at det ble sett risiko ved området da det ble gjennomført 
overordnet analyse av kommunen i 2018. 
Formålet med revisjonen er å vurdere i hvilken grad Våler kommune har iverksatt tiltak for å 
sikre den informasjonen om innbyggere og ansatte kommunen besitter, i tråd med lov- og 
regelverk på området. Revisjonen er nærmere avgrenset til en vurdering av hvorvidt 
kommunen har etablert et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet i tråd med 
bestemmelsene i personvernlovgivningen, i hvilken grad ansvar og oppgaver knyttet til 
informasjonssikkerhet er tydeliggjort, og i hvilken grad kommunen innehar nødvendig 
kompetanse for en tilstrekkelig internkontroll vedrørende informasjonssikkerhet og 
personvern. 
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Prosjektets problemstillinger: 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 

1. Har kommunen etablert et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet i tråd med 
bestemmelsene i personvernlovgivningen? 
 

2. I hvilken grad er ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet tydeliggjort? 
 

3. I hvilken grad innehar kommunen nødvendig kompetanse for en tilstrekkelig 
internkontroll vedrørende informasjonssikkerhet og personvern? 

 
 
Revisjonskriterier: 
For å kontrollere og besvare problemstillingen 1 er det utledet følgende revisjonskriterier 
(kontrollkriterier): 
 Det skal være utarbeidet styrende, gjennomførende og kontrollerende elementer 

for personvern som dekker informasjonssikkerhet, og disse skal være 
dokumentert. 

 Kommunens behandlingsaktiviteter skal være kartlagt, og det skal være 
gjennomført risikovurderinger basert på disse. 

 Kommunen skal ha definert et egnet sikkerhetsnivå i samsvar med kravene i 
GDPR artikkel 32. 

 Internkontrollsystemet skal være basert på behandlingens art, omfang, 
sammenhengen den utføres i, risiko og ytterligere krav som fremgår av GDPR 
artikkel 24 og 32. 

 Etablerte tiltak skal være basert på anerkjente standarder for styringssystemer i 
samsvar med kravet i eForvaltningsforskriften §15. 

 Kommunen skal ha etablert tiltak som skal sikre avvikshåndtering som oppfyller 
kravene i GDPR artikkel 33 og 34. 

 Internkontrollkravet i virksomheter skal bli ivaretatt i linjen, herunder ved skoler, 
barnehager og kommunale helsetilbydere 

 
For å kontrollere og besvare problemstillingen 2 er det utledet følgende revisjonskriterier 
(kontrollkriterier): 
 Kommunen skal ha delegert og kommunisert fordeling av ansvar og myndighet 

knyttet til informasjonssikkerhet. 
 Ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet skal være beskrevet i 

kommunens styrende dokumenter. 
 De ansatte skal være gjort kjent med sitt eget ansvar og sine oppgaver knyttet til 

informasjonssikkerhet 
 

For å kontrollere og besvare problemstillingen 3 er det utledet følgende revisjonskriterier 
(kontrollkriterier): 
 Kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern skal værer definert og 

opprettholdt for ansvarlige på området. 
 Kommunen skal ha gjennomført tilstrekkelig opplæring og arbeidet med 

bevisstgjøring av ansatte innenfor informasjonssikkerhet og personvern. 
 Kommunen skal ha tilstrekkelig kompetanse for å sikre internkontroll. 

 
Revisjonens konklusjon: 
Med bakgrunn i revisjonens kontroller og vurderinger av problemstilling 1 gir revisjonen 
følgende konklusjon: 
“Våler kommune har ikke etablert en internkontroll som tilfredsstiller kravet til 
informasjonssikkerhet i personvernlovgivningen. Kommunen har etablert flere av 
elementene som en internkontroll består av, og arbeidet med en fullstendig internkontroll er 
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påbegynt gjennom utarbeidelse av en rekke utkast til rutiner, instrukser og dokumentasjon. 
Hverken implementerte tiltak eller utkast til tiltak bygger på behandlingsaktivitetene som 
Våler kommune er behandlingsansvarlig for, eller risikoen for de registrertes rettigheter og 
friheter, slik GDPR artikkel 24 og artikkel 32 krever.” 
 
Med bakgrunn i revisjonens kontroller og vurderinger av problemstilling 2 gir revisjonen 
følgende konklusjon: 
“Revisjonen konkluderer med at ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet i liten 
grad er tydeliggjort. Ansvar og oppgaver er i noen grad definert i kommunens styrende 
dokumenter. Flere av styringsdokumentene er i utkastform, og det er identifisert svakheter 
ved de som er vedtatt, for eksempel fordeling av ansvaret som sikkerhetsansvarlig, og 
tydeliggjøring av skillet mellom utøvende og kontrollerende oppgaver knyttet til sikkerhet. 
Ledelsen har iverksatt få tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver er delegert og 
kommunisert, og det er noe uklart for både revisjonen og de ansatte hvem som har ansvar 
og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet.” 
 
 
Med bakgrunn i revisjonens kontroller og vurderinger av problemstilling 3 for revisjonen 
følgende konklusjon: 
“Våler kommune innehar ikke tilstrekkelig kompetanse for å ivareta god internkontroll 
vedrørende informasjonssikkerhet og personvern. Det er igangsatt et arbeid med å få på 
plass et internkontrollsystem, men dette er ikke implementert. Det er ikke iverksatt 
formaliserte opplæringstiltak fra ledelsen, hverken for ansvarlige for informasjonssikkerhet 
og personvern eller ansatte for øvrig.” 
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Med bakgrunn i revisjonens vurderinger og konklusjon fremmer revisjonen 9 anbefalinger til 
Våler kommune: 
 
“Tiltak for bedre internkontroll 

 Vi anbefaler at kommunen gjennomfører en fullstendig kartlegging av alle 
behandlingsaktiviteter som kommunen er behandlingsansvarlig for. I den 
forbindelse bør det også utarbeides en protokoll over behandlingsaktiviteter. 

 Kommunen bør gjennomføre risikovurderinger av behandlingsaktivitetene som 
identifiseres under kartleggingen. 

 Vi anbefaler at kommunen benytter resultatet av risikovurderingene til å definere 
behovet for gjennomførende og kontrollerende tiltak for å ivareta 
informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. 

 
Tiltak for bedre tydeliggjøring av ansvar og oppgaver 

 Vi anbefaler at ledelsen iverksetter tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver er 
delegert og kommunisert. Dette kan være å innkalle til møter, holde innlegg på 
møter i organisasjonen, tilgjengeliggjøre relevant dokumentasjon og informasjon 
på intranettet, sende informasjon på e-post etc. 

 Kommunen bør vurdere rolle- og ansvarsfordeling som er beskrevet i eksisterende 
dokumenter, herunder Sikkerhetshåndboken og Systemer og ansvar i Våler 
kommune, for å sikre at beskrivelsene er konsistente, hensiktsmessige, relevante 
for kommunen og oppdatert/korrekt. 

 Vi anbefaler at et utvalg medarbeidere, mellomledere og ledere involveres i 
arbeidet med å etablere et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet. Dette 
gjelder særlig ansatte som har roller og ansvar som inngår i ett eller flere av de 
styrende dokumentene. Dette for å sikre at alle er kjent med sin rolle og hva de 
har ansvar for. 

 
Tiltak for økt kompetanse 
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 Det anbefales at kommunen gjennomfører et prosjekt for å etablere og 
implementere et internkontrollsystem. I denne forbindelse anbefaler vi at 
kommunen definerer og kartlegger intern kompetanse innen informasjonssikkerhet 
og personvern. 

 Det bør settes av midler til nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak for 
både ledelsen og ansatte. Opplæring og kompetansehevende tiltak kan være e-
læringskurs, deltakelse på fysiske kurs, seminarer eller konferanser, 
informasjonskampanjer, tema på utvidet ledermøte, avdelingsmøter eller lignende. 

 Revisjonen vil anbefale at kommunen utarbeider og implementerer en 
beredskapsplan før det gjennomføres en beredskapsøvelse som er planlagt 
høsten 2020.” 

 
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
Det fremkommer på side 30 i rapporten at kommunedirektøren har fått mulighet til å gi en 
høringsuttalelse til rapporten «Våler kommune ga sin tilbakemelding på utkastet til 
revisjonsrapport i e-post 10. juli. Det ble der opplyst at kommunen ikke hadde bemerkninger 
til revisjonsrapporten. Dette ble bekreftet muntlig 4 august. Det fremkommer også at 
kommunedirektøren allerede har startet arbeidet med noen av de anbefalte tiltakene.  

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

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven1 utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer forvalt-

ningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, mål-

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

IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjons-

skikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund 

(NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som er innsamlet data og 

hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom problemstillinger, 

faktaopplysninger2, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger.  

Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. Dette forvalt-

ningsrevisjonsprosjektet er gjennomført av BDO. Rapporten er kvalitetssikret av Østre Viken kommune-

revisjon opp mot kravene i RSK 001. 

Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret i Våler 

kommune i sak 29/18 (18.10.2018). Revisjonsplanen ble noe endret i kontrollutvalget i etterkant, jamfør 

vedtak i sak 18/24 (06.12.2018). Prosjektet er gjennomført etter prosjektbeskrivelse vedtatt i kontrollut-

valget i sak 19/5 (23.01.2019). 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 23.09.2020 

1 Kommunelovens kapittel 23 jfr. § 23-3, samt kapittel 24, jfr. § 24-2. 
2 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Jolanta Betker (sign.) 

daglig leder 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor 
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1 SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK 

Formålet med revisjonen er å vurdere i hvilken grad Våler kommune har iverksatt tiltak for å 
sikre den informasjonen om innbyggere og ansatte kommunen besitter, i tråd med lov- og 
regelverk på området. Revisjonen er nærmere avgrenset til en vurdering av hvorvidt kommunen 
har etablert et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet i tråd med bestemmelsene i 
personvernlovgivningen, i hvilken grad ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er 
tydeliggjort, og i hvilken grad kommunen innehar nødvendig kompetanse for en tilstrekkelig 
internkontroll vedrørende informasjonssikkerhet og personvern.  

1.1 KOMMUNENS INTERNKONTROLL OPPFYLLER IKKE KRAV I 
PERSONVERNLOVGIVNINGEN 

Våler kommune har etablert noen tiltak for informasjonssikkerhet ved behandling av 
personopplysninger, som kan inngå i en internkontroll for informasjonssikkerhet. Det arbeides 
også med etablering av flere elementer for internkontroll for informasjonssikkerhet og 
personvern. Revisjonen har avdekket mangler knyttet til følgende områder: 

• Internkontrollen for informasjonssikkerhet er per i dag ikke fullstendig, flere av
dokumentene kommunen har fremlagt er i utkastform og styringsdokumentene er ikke
implementert. Flertallet av dokumenter beskriver kun hva som skal gjøres, og ikke
hvordan kommunen skal oppnå dette.

• Verken implementerte tiltak eller utkastene til nye tiltak er basert på
behandlingsaktivitetene kommunen er behandlingsansvarlig for eller risikoen de
medfører for de registrerte, slik GDPR artikkel 24 og 32 krever. Kommunen har ikke
kartlagt behandlingsaktivitetene den er ansvarlig for, og det er heller ikke gjennomført
risikovurderinger av behandlingsaktivitetene. Som følge av dette har kommunen heller
ikke definert et egnet sikkerhetsnivå for behandling av personopplysninger i kommunen.

• Våler kommune har per i dag ikke rutiner eller et system for dokumentasjon og
håndtering av personvernavvik, slik GDPR artikkel 33 og 34 krever.

• Det kommer ikke tydelig frem hvordan kommunen skal sikre at internkontrollkravet
etterleves i alle virksomheter og organisasjoner som er en del av kommunen som juridisk
enhet. Kommunen har for eksempel ikke delegert myndighet eller utarbeidet instrukser
eller retningslinjer for virksomheter som skoler, barnehager eller kommunale
helsetilbydere.

1.2 ANSVAR OG OPPGAVER ER IKKE TYDELIGGJORT 

Kommunen har igangsatt et omfattende arbeid med å etablere et internkontrollsystem for 
informasjonssikkerhet, hvor ansvar og oppgaver skal defineres i styrende dokumenter. Det ble i 
september 2019 vedtatt et styrende dokument som beskriver ansvar og oppgaver for IT-
avdelingen, systemeiere og superbrukere for kommunens IT-systemer og fagapplikasjoner1.  

Revisjonen har avdekket mangler knyttet til følgende områder: 

• Ansatte opplever at det er uklart hvem som har ansvar for hva når det kommer til
informasjonssikkerhet og personvern.

• Samarbeid, involvering og koordinering av internkontrollarbeidet innen henholdsvis
informasjonssikkerhet og personvern.

• Eksisterende dokumenter er ikke helt oppdatert og det er avdekket noe inkonsistens
mellom ansvarsbeskrivelser på tvers av dokumenter.

• Ledelsen har iverksatt få tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver knyttet til
informasjonssikkerhet og personvern er delegert og kommunisert.

• Personvernombudet utvikler, oppdaterer og reviderer kommunens sikkerhetshåndbok.
Dette kan føre til en interessekonflikt og er dermed i strid med krav til
personvernombudets uavhengighet, jf. GDPR artikkel 38.

1 Vedlegg 11 Systemer og roller 2019 i Våler kommune 
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1.3 DET ER IKKE TILSTREKKELIG KOMPETANSE I KOMMUNEN FOR Å IVARETA GOD 
INTERNKONTROLL VEDRØRENDE INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN 

Det er positivt at enkelte ledere har tatt initiativ til å delta på eksterne kurs for å øke 
kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern. Revisjonen har avdekket mangler 
knyttet til følgende områder: 

• Det er ikke gjennomført kompetansekartlegging av ansatte eller ved ansettelser.

• Opplæring innen informasjonssikkerhet og personvern er ikke gitt ved ansettelser.

• Det er ikke initiert opplæring eller andre tiltak for å styrke kompetansen i linjen i Våler
kommune.

• Det mangler en opplæringsplan for de som er ansvarlige for informasjonssikkerhet og
personvern.

1.4 ANBEFALTE TILTAK 

1.4.1 Tiltak for bedre internkontroll 

• Vi anbefaler at kommunen gjennomfører en fullstendig kartlegging av alle
behandlingsaktiviteter som kommunen er behandlingsansvarlig for. I den forbindelse bør
det også utarbeides en protokoll over behandlingsaktiviteter.

• Kommunen bør gjennomføre risikovurderinger av behandlingsaktivitetene som
identifiseres under kartleggingen.

• Vi anbefaler at kommunen benytter resultatet av risikovurderingene til å definere
behovet for gjennomførende og kontrollerende tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet
ved behandling av personopplysninger.

1.4.2 Tiltak for bedre tydeliggjøring av ansvar og oppgaver 

• Vi anbefaler at ledelsen iverksetter tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver er
delegert og kommunisert. Dette kan være å innkalle til møter, holde innlegg på møter i
organisasjonen, tilgjengeliggjøre relevant dokumentasjon og informasjon på intranettet,
sende informasjon på e-post etc.

• Kommunen bør vurdere rolle- og ansvarsfordeling som er beskrevet i eksisterende
dokumenter, herunder Sikkerhetshåndboken og Systemer og ansvar i Våler kommune, for
å sikre at beskrivelsene er konsistente, hensiktsmessige, relevante for kommunen og
oppdatert/korrekt.

• Vi anbefaler at et utvalg medarbeidere, mellomledere og ledere involveres i arbeidet
med å etablere et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet. Dette gjelder særlig
ansatte som har roller og ansvar som inngår i ett eller flere av de styrende dokumentene.
Dette for å sikre at alle er kjent med sin rolle og hva de har ansvar for.

1.4.3 Tiltak for økt kompetanse 

• Det anbefales at kommunen gjennomfører et prosjekt for å etablere og implementere et
internkontrollsystem. I denne forbindelse anbefaler vi at kommunen definerer og
kartlegger intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern.

• Det bør settes av midler til nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak for både
ledelsen og ansatte. Opplæring og kompetansehevende tiltak kan være e-læringskurs,
deltakelse på fysiske kurs, seminarer eller konferanser, informasjonskampanjer, tema på
utvidet ledermøte, avdelingsmøter eller lignende.

• Revisjonen vil anbefale at kommunen utarbeider og implementerer en beredskapsplan
før det gjennomføres en beredskapsøvelse som er planlagt høsten 2020.
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2 

2.1 

INNLEDNING 

FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Indre Østfold kommunerevisjon IKS engasjerte i 2019 BDO til å gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon med tittelen «IKT-sikkerhet og personvern» i Våler kommune. Formålet 
med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad kommunen har iverksatt tiltak for å sikre den 
informasjonen om innbyggere og ansatte kommunen besitter, i tråd med lov- og regelverk på 
området. Følgende problemstillinger har blitt lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen: 

• Problemstilling 1: Har kommunen etablert et internkontrollsystem for
informasjonssikkerhet i tråd med bestemmelsene i personvernlovgivningen?

• Problemstilling 2: I hvilken grad er ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet
tydeliggjort?

• Problemstilling 3: I hvilken grad innehar kommunen nødvendig kompetanse for en
tilstrekkelig internkontroll vedrørende informasjonssikkerhet og personvern?

2.2 METODE OG AVGRENSNING 

BDO benytter «RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon» ved gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Rapporten behandler problemstillingene under hvert sitt 
kapittel. Hvert kapittel starter med en redegjørelse for aktuelle revisjonskriterier og på 
bakgrunn av disse utledes relevante delspørsmål. For hvert delspørsmål gis det faktabeskrivelser 
og vurderinger. Til slutt gis en samlet konklusjon for den aktuelle problemstillingen. For 
anbefalinger om forbedringstiltak henvises leseren til kapittel 1. I vurderingene er det benyttet 
symboler som et visuelt uttrykk for vår subjektive oppfatning av resultatet av gjennomgangen. 
Symbolbruken og beskrivelsen av denne illustreres i figur 1. 

Figur 1 – Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet 

Symbol Vurdering av kvalitet 

Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede 

standard eller krav i forhold til målekriteriene 

Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte 

standarder eller krav i forhold til målekriteriene. 

Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste 

aksepterte standarder og krav. 

Prosjektet er begrenset til tre forhåndsdefinerte problemstillinger, og omfatter ikke en generell 
vurdering av kommunens etterlevelse av lov- og regelverk innen personvern og 
informasjonssikkerhet utover disse problemstillingene.  

2.2.1 Informasjonskilder og verifikasjon 

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak er basert på (1) innhentet dokumentasjon 
og (2) intervjuer gjennomført med følgende personer og stillinger:2 

2 Alle intervjuer ble gjennomført ansikt til ansikt på informantenes arbeidsplasser, med unntak av intervju med 

personvernombud. Sistnevnte intervju ble gjennomført per telefon. Det ble gjort et styrt utvalg av informanter hvor formålet 

var å intervjue ansatte som kunne gi mest relevant informasjon for revisjonstemaet. Alle intervjuene ble gjennomført i henhold 

til en forhåndsdefinert intervjuguide. 
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Fra Våler kommune: 

• Leder stab IT, innovasjon og utvikling

• Ass. Rådmann (Konstituert rådmann)

• Kommunalsjef for miljø og teknikk

• Leder stab HR- og administrasjon og overordnet personvernansvarlig

• Kommunalsjef for oppvekst og kultur

• Plan- og utviklingssjef

• Leder stab økonomi og innkjøp

• Enhetsleder sykehjem

• Rådgiver IT og digitalisering

• Beredskapskoordinator (ikke tiltrådt ennå)

• Rektor

Eksterne parter: 

• Personvernombud

Samtlige informanter har fått referater til verifisering. 

Rapporten sendes til kommunen for verifikasjon av faktabeskrivelsene. Det vil alltid være en 
risiko for at relevante forhold som ikke er avdekket gjennom revisjonen kunne ha medført andre 
vurderinger og konklusjoner. Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset ressursramme og 
tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av analysene som er gjort må ses i lys av dette. 
BDO kan ikke med sikkerhet si at alle relevante forhold er avdekket eller analysert. 

2.2.2 Generelt om revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er relevante på 
området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterienes funksjon er å gi det 
normative grunnlaget for analysen og vurderinger av avvik og svakheter. Følgende kilder er brukt 
ved utarbeidelse av revisjonskriterier for de aktuelle problemstillingene: 

• LOV-2018-06-15-38 – Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
med tilhørende forskrifter

• FOR-2011-08-22-890 – Forskrift om kommunal beredskapsplikt

• Datatilsynet: Veileder – Internkontroll og informasjonssikkerhet3

• Difi: Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet4

• NS-ISO 27701 (ny standard for håndtering av personinformasjon)

• ISO/IEC 27001 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

• NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

2.3 BEGREPSDEFINISJONER 

Begrep Definisjon 

Behandlingsansvarlig Den som bestemmer formål og midler for behandlingen av 
personopplysninger jf. GDPR artikkel 4 nr. 7. 

Behandling av 
personopplysninger 

Behandling av personopplysninger er definert i GDPR artikkel 4 nr. 2 som 
"enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med 
personopplysninger". I praksis omfattes all bruk av personopplysninger, 
som innsamling, oppbevaring, bruk i beregninger og bruk i vurderinger. 

Beredskapsøvelse Beredskapsøvelsen har også som formål å «teste» beredskapsplanen, 
samhandle med beredskapsorganisasjonen og øve på scenarioer. 

3 https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/internkontroll-og-informasjonssikkerhet/ 

4 https://internkontroll-infosikkerhet.difi.no/ 
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Begrep Definisjon 

Databehandler Den som behandler personopplysninger på vegne av den 
behandlingsansvarlige jf. GDPR artikkel 4 nr. 7. 

Den registrerte Den personopplysningene handler om. 

Informasjonssikkerhet Samlebetegnelse for krav til konfidensialitet (kun de med tjenstlig behov 
skal ha tilgang til informasjonen), tilgjengelighet (informasjonen skal 
alltid være tilgjengelig ved behov) og integritet (informasjonen skal være 
til å stole på). 

Internkontrollsystem Et internkontrollsystem skal sørge for oppfyllelse av lover og forskrifter 
samt stadig forbedring i virksomheten ved hjelp av systematiske tiltak. 
Systemet skal inneha styrende, gjennomførende og kontrollerende 
oppgaver. Dette innebærer f.eks.  retningslinjer (styrende), rutiner 
(gjennomførende) og evaluering (kontroll). 

Internkontrollsystem 
(internkontroll) på 
personvernområdet 

System for intern styring, aktiviteter og kontroll, som skal sikre at 
personvernlovgivningen etterleves og at den behandlingsansvarlige kan 
dokumentere dette. Internkontrollen skal også bidra til at eventuelle 
avvik fra internkontrollen eller personvernlovgivningen avdekkes og 
håndteres. 

ISO/IEC 27001 Internasjonal standard for beste praksis hva gjelder ledelsessystem for 
informasjonssikkerhet. Standarden tar for seg ulike elementer som 
virksomheter bør ha på plass for å ha beste praksis på arbeidet med 
informasjonssikkerhet. 

Personopplysninger I GDPR artikkel 4 nr. 1 defineres personopplysninger som "enhver 
opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den 
registrerte»); en person som direkte eller indirekte kan identifiseres". Det 
skal lite til før man sier at en person er identifiserbar. Det følger av 
fortalepunkt 26 skal man i vurderingen av om noen er identifiserbar, ta 
hensyn til "alle midler som det med rimelighet kan tenkes at den 
behandlingsansvarlige eller en annen person kan ta i bruk for å 
identifisere vedkommende direkte eller indirekte". 

Personvernavvik Brudd på personopplysningssikkerheten. Avvik fra etablerte rutiner og 
retningslinjer eller avvik fra personvernlovgivningen, som brudd på 
personopplysningers konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 

Risikovurdering Helhetsvurdering basert på verdivurdering (eller konsekvensvurdering), 
trusselvurdering og sårbarhetsvurdering. En risikovurdering kan også 
vurdere sannsynligheten for at X skjer og tilhørende konsekvens for X.  

2.4 OVERORDNET OM REVISJONSFUNN 

Revisor har i samtale med ansatte i Våler kommune møtt engasjement og interesse for 
informasjonssikkerhet og personvern. Noen har allerede tatt initiativ til å dra på eksterne kurs 
innen området, og flere ønsker mer opplæring og økt kompetanse. Det ble i 2019 igangsatt et 
omfattende arbeid med å utarbeide og etablere et internkontrollsystem for 
informasjonssikkerhet, som også omfatter eller i alle fall overlapper med et internkontrollsystem 
for personvern. Som en del av dette arbeidet er det utarbeidet en rekke utkast til styrende 
dokumenter i Våler kommune, og et dokument for systemer og ansvar ble vedtatt i ledergruppen 
allerede i september 2019.5  

5 Vedlegg 11 Systemer og ansvar 2019 i Våler kommune 
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Kommunen har engasjert et eksternt personvernombud, som tidligere (2018) har utarbeidet 
kommunens sikkerhetshåndbok6. Personvernombudet har også gjennomført to 
sikkerhetsrevisjoner, i henholdsvis 2016 og 2018/2019.  

Til tross for at det er igangsatt flere positive initiativer innen informasjonssikkerhet og 
personvern, har kommunen en vei å gå for å kunne oppfylle kravene de er underlagt gjennom 
gjeldene lov- og regelverk på området. Utkastene til styringsdokumenter som er påbegynt er i 
stor grad basert på maler fra Datatilsynet. Risikovurderinger innen informasjonssikkerhet og 
personvern er ikke gjennomført eller dokumentert, og kommunens behandlingsaktiviteter er ikke 
kartlagt. Kommunen har ikke etablert rutiner eller et system for dokumentasjon og håndtering 
av personvernavvik i tråd med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Ettersom arbeidet med 
internkontrollsystemet for informasjonssikkerhet fortsatt er pågående per mars 2020, har 
kommunen per dags dato ikke et fungerende internkontrollsystem for informasjonssikkerhet som 
følger anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet, slik den er pålagt 
gjennom eForvaltningsforskriften §15 andre ledd.  

Revisor vurderer det imidlertid som mest alvorlig at Våler kommune kun kunne fremlegge 
dokumentasjon som beviser at ett av fire pålegg etter kontroll fra Datatilsynet i 2015, er lukket. 

3 INTERNKONTROLL 

Problemstilling 1 

Har kommunen etablert et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet i tråd med 
bestemmelsene i personvernlovgivningen? 

3.1 REVISJONSKRITERIER 
GDPR retter seg i hovedsak mot behandlingsansvarlige, som underlegges en rekke plikter ved 
behandling av personopplysninger. Det følger av GDPR artikkel 4 nr. 7 at den 
behandlingsansvarlige er 

«en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ 
som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes» 

Definisjonen innebærer at pliktene i GDPR retter seg mot rettssubjekter i sin helhet, og ikke den 
enkelte virksomhet når en juridisk person består av flere organisasjoner eller virksomheter.  

Dette får betydning for hvordan kommuner må forholde seg til GDPR. Kommuner består av flere 
organisasjoner, virksomheter og enheter som er organisert under samme juridiske person. I 
kommunen som juridisk enhet inngår blant annet barnehager, skoler, kommunale helsetjenester 
og kommunale foretak. Slike virksomheter og organisasjoner vil heretter bli omtalt som 
virksomheter i linjen. Pliktene i GDPR må etterleves i samtlige virksomheter i linjen, og det er 
kommunens ledelse som er ansvarlig for å sikre dette. Kommunens ledelse må velge hvordan 
etterlevelsesarbeidet skal organiseres, slik at kommunen sikrer og kan dokumentere 
etterlevelsen.  

Plikten til å etablere internkontrollsystem for personvern 

Kravet til å utarbeide internkontrollsystem (internkontroll) for personvern følger av GDPR 
artikkel 24 nr. 1, hvor det fremgår at:   

«Idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, 
samt risikoene av varierende sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers 
rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede tekniske og 
organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med denne 
forordning. Nevnte tiltak skal gjennomgås på nytt og skal oppdateres ved behov.»  

6 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 
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 Det presiseres videre i artikkel 24 nr. 2 at: 

«Dersom det står i et rimelig forhold til behandlingsaktivitetene, skal tiltakene nevnt i nr. 1 
omfatte den behandlingsansvarliges iverksetting av egnede retningslinjer for vern av 
personopplysninger.»  

For de fleste behandlingsansvarlige innebærer dette en plikt til å utarbeide en internkontroll for 
personvern. Det følger av ordlyden i artikkel 24 nr. 1 at internkontrollsystemet skal sikre at 
personvernlovgivningen etterleves, og at etterlevelsen kan dokumenteres. I veileder for 
etablering av internkontroll presiserer Datatilsynet at internkontroll  

«skal være ledelsens verktøy for å ivareta sitt ansvar og demonstrere etterlevelse etter 
personvernregelverket, og de ansattes verktøy for å utføre oppgaver på en forsvarlig og sikker 
måte»7 

Ansvaret for å sikre etterlevelse av personvernlovgivningen i den enkelte virksomhet ligger hos 
virksomhetens ledelse. Ledelsen må implementere personvern i virksomhetsstyringen, og sikre at 
det er tilstrekkelig med ressurser, verktøy og kompetanse for å sikre etterlevelse.  

Videre beskriver Datatilsynet at internkontroll bør bestå av styrende elementer, gjennomførende 
elementer og kontrollerende elementer som er proporsjonale med behandlingen virksomheten 
utfører.8 Virksomheten må ta utgangspunkt i behandlingsaktivitetene den er behandlingsansvarlig 
for. Videre må virksomheten identifisere hvilke plikter den er underlagt, og hvilke risikoer som 
foreligger for de registrerte, og tilpasse internkontrollen deretter. Det bør være en sammenheng 
mellom omfanget av gjennomførende og kontrollerende elementer, og risikoen for de 
registrertes rettigheter og friheter ved behandlingen. Det er altså ikke risikoer knyttet til 
virksomhetens verdier som er avgjørende.9 

Ledelsen må sikre at internkontrollen gir et korrekt bilde av eksisterende organisering og 
utførelse av behandlinger i virksomheten. Dette innebærer at internkontrollen må gjennomgås 
og oppdateres jevnlig. Internkontrollens styrende elementer skal gi en overordnet og systematisk 
beskrivelse av hvilke krav og plikter virksomheten må oppfylle, virksomhetens strategi og 
målsetninger, samt fordeling av roller og ansvar. Dette er vanligvis beskrevet i dokumenter som 
danner grunnlag for- og gir en oversikt over gjennomførende tiltak, samt dokumentasjon av 
disse. De gjennomførende elementene består vanligvis av rutiner og instrukser for tiltak, 
systemer og prosesser som innebærer behandling av personopplysninger. Internkontrollens 
kontrollerende elementer består normalt av kontrollrutiner som dokumenterer at rutiner og 
arbeidsinstrukser følges, og som fanger opp eventuelle avvik. De kontrollerende elementene må 
også sikre ledelsens systematiske gjennomgang og forbedring av internkontrollen. 

Internkontroll og kravet til informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger 

Internkontrollen skal dekke alle aktuelle plikter etter GDPR, herunder kravet til 
informasjonssikkerhet i GDPR artikkel 32. Det følger av GDPR artikkel 32 nr. 1 at: 

«Idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene og behandlingens 
art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende 
sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den 
behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske 
tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen» 

Kravene til etablering av tekniske og organisatoriske tiltak i artikkel 32 nr. 1 må ses i 
sammenheng med kravene i GDPR artikkel 24. Begge bestemmelsene tar utgangspunkt i hva slags 
behandlinger som utføres og risikoen den medfører, og tiltakene som er påkrevd etter hver av 
bestemmelsene er overlappende. Et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet omfatter 
også informasjonssikkerhet knyttet til personvern, og vil kunne bidra til etterlevelse av både 
artikkel 24 og artikkel 32.  

7 Datatilsynet veileder "Etablere internkontroll" punkt 1 

8 Datatilsynet veileder "Etablere internkontroll" punkt 1 

9 Datatilsynets veileder «Etablere internkontroll» punkt 2 
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Kommuners internkontroll innen informasjonssikkerhet må også tilfredsstille kravene i 
eForvaltningsforskriften §15. Etter bestemmelsens andre ledd skal internkontrollen baseres på 
anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har utpekt Digitaliseringsdirektoratet som kompetent myndighet 
til å angi hvilke standarder som er anerkjent.10 Det følger av Digitaliseringsdirektoratets veileder 
for internkontroll i praksis at direktoratet stiller seg bak Direktoratet for forvaltning og IKT sin 
anerkjennelse av styringssystemet ISO/IEC 27001.11 

Kravet til kartlegging av behandlingsaktiviteter 

Behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i får betydning for hvilke 
tekniske og organisatoriske tiltak den behandlingsansvarlige skal utarbeide etter GDPR artikkel 
24 nr. 1 og artikkel 32 nr.1. Det er derfor nødvendig å kartlegge virksomhetens 
behandlingsaktiviteter. Kartleggingen dokumenteres normalt i en protokoll over 
behandlingsaktiviteter, som virksomheten er pliktig å utarbeide etter GDPR artikkel 30. Krav til 
protokollens innhold fremgår av GDPR artikkel 30 nr.1. Etter bestemmelsen skal det fremgå 
hvem den behandlingsansvarlige er og hvordan vedkommende kan kontaktes, hvilke 
behandlingsaktiviteter den behandlingsansvarlige er ansvarlig for, behandlingenes formål, hvilke 
kategorier av personopplysninger og registrerte som omfattes av behandlingen, eventuelle 
mottakere av personopplysningene og hvorvidt personopplysningene overføres til tredjestater 
eller internasjonale organisasjoner. Dersom det er mulig skal det også fremgå slettefrister eller 
slettekriterier for de forskjellige kategoriene av personopplysninger, og overordnede tekniske og 
organisatoriske tiltak som den behandlingsansvarlige har iverksatt for behandlingen.  

Protokollen er et sentralt verktøy i arbeidet med etterlevelse av personvernlovgivningen, 
innholdet danner grunnlaget for en rekke nødvendige vurderinger, herunder risikovurderinger. 

Kravet til gjennomføring av risikovurderinger 

Den behandlingsansvarlige er indirekte pålagt å gjennomføre risikovurderinger av egne 
behandlingsaktiviteter. Dette følger ikke direkte av ordlyden i GDPR artikkel 24 eller 32, men i 
veileder for etablering av internkontroll uttrykker Datatilsynet at det er nødvendig for å oppfylle 
kravene i bestemmelsene. De tekniske og organisatoriske tiltakene som bestemmelsene pålegger 
virksomhetene å etablere, skal baseres på resultatet av risikovurderingene.12 

Behovet for å definere et egnet sikkerhetsnivå jf. artikkel 32 

Tiltakene som skal etableres etter GDPR artikkel 32, skal være egnet til å sørge for at den 
behandlingsansvarlige oppnår et egnet sikkerhetsnivå med hensyn til risikoen som foreligger. For 
å kunne vurdere hvilke tiltak som er egnede, må den behandlingsansvarlige først definere det 
egnede sikkerhetsnivået. Det følger av artikkel 32 nr. 2 at  

«risikoene forbundet med behandlingen, særlig som følge av utilsiktet eller ulovlig 
tilintetgjøring, tap, endring eller ikke-autorisert utlevering av eller tilgang til 
personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet» 

får særlig betydning for hva som må regnes som et egnet sikkerhetsnivå. 

Etter Datatilsynets veileder for etablering av internkontroll skal det defineres sikkerhetsmål, 
sikkerhetsstrategier og overordnede føringer for informasjonssikkerhet i virksomhetens styrende 
dokumenter. 

Kravene til avvikshåndtering i GDPR artikkel 33 og 34 

GDPR artikkel 33 og 34 beskriver hvordan den behandlingsansvarlige skal håndtere 
personvernavvik.   

10 Jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitaliseringsrundskriv, Nr: H-5719 punkt 3 jf. eforvaltningsforskriften § 15 

andre ledd 

11 Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet, «Godt å vite» punkt 3 

12 Datatilsynet veileder "Etablere internkontroll" punkt 1 og 2 
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Etter artikkel 33 nr. 5 skal den behandlingsansvarlige 

«dokumentere ethvert brudd på personopplysningssikkerheten, herunder de faktiske forhold 
rundt nevnte brudd, virkningene av det og hvilke tiltak som er truffet for å utbedre det» 

Videre må den behandlingsansvarlige etter artikkel 33 nr. 1 

«senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, melde bruddet til vedkommende 
tilsynsmyndighet … med mindre bruddet sannsynligvis ikke vil medføre en risiko for fysiske 
personers rettigheter og friheter» 

Videre følger det av artikkel 34 nr. 1 at 

«Dersom det er sannsynlig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil medføre en høy risiko 
for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige uten ugrunnet 
opphold underrette den registrerte om bruddet» 

Dette innebærer at den behandlingsansvarlige må sikre at personvernavvik avdekkes, 
dokumenteres og håndteres i samsvar med bestemmelsene.  

Basert på det ovennevnte er følgende revisjonskriterier lagt til grunn for problemstilling 1: 

• Det er utarbeidet styrende, gjennomførende og kontrollerende elementer for personvern
som dekker informasjonssikkerhet, og disse er dokumentert.

• Kommunens behandlingsaktiviteter er kartlagt, og det er gjennomført risikovurderinger
basert på disse.

• Kommunen har definert et egnet sikkerhetsnivå i samsvar med kravene i GDPR artikkel 32.

• Internkontrollsystemet er basert på behandlingens art, omfang, sammenhengen den
utføres i, risiko og ytterligere krav som fremgår av GDPR artikkel 24 og 32.

• Etablerte tiltak er basert på anerkjente standarder for styringssystemer i samsvar med
kravet i eForvaltningsforskriften §15.

• Kommunen har etablert tiltak som skal sikre avvikshåndtering som oppfyller kravene i
GDPR artikkel 33 og 34.

• Internkontrollkravet i virksomheter blir ivaretatt i linjen, herunder ved skoler, barnehager
og kommunale helsetilbydere?

3.2 FAKTABESKRIVELSE 
Revisjonen har fått fremlagt et pålegg etter kontroll fra Datatilsynet datert 28. juli 2015.13 Etter 
pålegget skulle Våler kommune i samsvar med tidligere gjeldende personvernlovgivning: 

• Utarbeide og vedlikeholde rutiner for å ivareta den registrertes krav på informasjon, for
å oppfylle kravet til internkontroll.

• Utarbeide en oversikt over behandlinger av personopplysninger hvor personopplysningene
som behandles, formål og lovgrunnlag fremgår.

• Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger knyttet til kommunens behandlinger av
personopplysninger.

• Inngå databehandleravtaler med kommunens databehandlere.

Revisjonen har videre fått fremlagt Datatilsynets brev om avslutning av samme sak datert 26. 
april 2016.14 Det fremgår av brevet at avgjørelsen er basert på et brev fra Våler kommune der 
det bekreftes at kommunen har lukket alle avvik som ble avdekket under kontrollen.  

3.2.1 Er det utarbeidet styrende, gjennomførende og kontrollerende elementer for personvern som 
dekker informasjonssikkerhet, og er disse dokumentert? 

I Datatilsynets kontrollrapport knyttet til kontroll som ble gjennomført 28. mai 2015, fremgår 
det at Våler kommune hadde et internkontrollsystem i henhold til daværende 
personvernlovgivning, og at dette besto av styrende, gjennomførende og kontrollerende 

13 Vedlegg 6.0 pålegg fra datatilsynet punkt 6.1.1 

14 Vedlegg 6.4 avslutning av sak 
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dokumenter.15 Revisjonen har etterspurt dokumentasjon som viser at dette var tilfellet, men slik 
dokumentasjon har ikke blitt fremlagt.  

Styrende elementer 

Under revisjonen har Våler kommune fremlagt et dokument som beskriver ansvar og roller for 
kommunens IT-systemer.16 Dokumentet er det eneste styrende dokumentet for personvern og 
informasjonssikkerhet som er vedtatt av rådmannens ledergruppe, og er nærmere omtalt og 
vurdert under problemstilling 2.  

Det har blitt fremlagt utkast til flere styringsdokumenter for internkontroll for personvern og 
informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet utkast til informasjonssikkerhetspolicy17, 
utkast til oversikt over internkontrollens oppbygning18 og en mal for styringsdokument for 
personvern som ikke er tatt i bruk per februar 2020.19 Kommunens komplekse organisasjon og 
utfordringene organisasjonen står overfor er ikke beskrevet i hverken utkast eller vedtatte 
styringsdokumenter.  

Gjennomførende elementer 

Våler kommune har fremlagt en oversikt over systemer som kommunen behandler 
personopplysninger i.20 I oversikten fremgår det hva systemene brukes til, hvem som benytter 
dem, overordnede sikkerhetstiltak og hvor behandlingen ble hjemlet i den opphevede 
personvernlovgivningen. Under sikkerhetstiltak beskrives retningslinjer for tilgangsstyring. I 
intervju ble det opplyst at flere ansatte opplever at de har tilgang til langt flere arkiverte saker 
og dokumenter enn de har tjenstlig behov for, som blant annet inneholder personopplysninger og 
annen sensitiv informasjon.  

Kommunen har også fremlagt en oversikt over kommunens databehandleravtaler21 og deres mal 
for databehandleravtale22 som inneholder krav til informasjonssikkerhet hos kommunens 
databehandlere.  

Det er ikke fremlagt ytterligere dokumentasjon som beskriver gjennomførende tiltak for 
informasjonssikkerhet som er implementert i kommunen. Under intervju har kommunens 
medarbeidere opplyst om flere informasjonssikkerhetstiltak som ikke er dokumentert. Dette 
omfatter blant annet adgangskontroll på printere, passordbeskyttelse på lønnsslipper og kobling 
av systemer mot folkeregisteret for å sikre personopplysningers integritet. Det ble fortalt at flere 
avdelinger i kommunen har fokus på taushetsplikt, makulering av fysiske dokumenter og låsing av 
PC ved fravær. Det fremkom at flere medarbeidere var opptatt av å ivareta personvern i 
offentlige innsynssaker,23  og det ble opplyst at IT-avdelingen bidrar til bevissthet rundt 
phishingforsøk ved å informere om aktuelle forsøk via Workplace.  

I intervju ble det opplyst at kommunens skoler fokuserer på å holde personopplysninger i riktige 
fagsystemer. Skolene benytter blant annet et eget program for varsling og oppfølging av 
skolemiljøsaker. I intervju fremkom det også at det er utarbeidet rutiner for bruk av kommunens 
pasientjournalsystem, og at disse skal ivareta informasjonssikkerhet og personvern.  

15 Vedlegg 6.0 pålegg fra datatilsynet punk 6.1.1 

16 Vedlegg 11 Systemer og ansvar 2019 i Våler kommune 

17 Vedlegg 7 informasjonssikkerhetspolicy---sikkerhetsmål-og-strategi (1) 

18 Vedlegg 10 organisering av arbeidet med informasjonssikkerhet 

19 Vedlegg 9.1 styringsdokument-internkontroll (1) – foreløpig utkast 

20 Vedlegg 9.0 Våler kommune. Oversikt personopplysninger 

21 Vedlegg 13.0 Oversikt over databehandleravtaler 

22 Vedlegg 13.1 Mal Våler kommune Databehandleravtale 

23 Innsyn med hjemmel i Lov av 19. mai 2006 om rett til innsyn i offentleg verksemd 
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Våler kommune har også fremlagt utkast til flere rutiner og instrukser for gjennomførende tiltak, 
herunder sikkerhetsinstrukser24 og rutine for avvikshåndtering25.  

Det er også fremlagt et utkast til en sikkerhetshåndbok for kommunen. 26 Denne inneholder flere 
ulike elementer som informasjon om personvernregelverket, styrende elementer og 
gjennomførende elementer. 

Kontrollerende elementer 

Våler kommune har fremlagt to sikkerhetsrevisjoner fra henholdsvis april 2016 og desember 2018 
til mars 2019. Revisjonene er gjennomført av en ekstern konsulent som har vært kommunens 
personvernombud siden mars 2018. 

Formålet med sikkerhetsrevisjonen fra 2016 var 

«å få avdekket mulige svakheter knyttet til utvalgte systemtekniske, fysiske og organisatoriske 
sikkerhetsforhold ved kommunens tjenestesteder.»27 

Formålet med revisjonen fra 2018/2019 var: 

• «å kontrollere at eksisterende lover og regler i forhold til informasjonssikkerhet
etterleves i alle ledd i kommunen, herunder den nye Personopplysningsloven fra 20. juli
2018 inklusive EU-/EØS-forordningen om personvern GDPR (General Data Protection
Regulation)

• å sikre at etablerte rutiner knyttet til fysiske, organisatoriske og IT-/systemtekniske
forhold benyttes og fungerer etter hensikten

• å vurdere om sikringstiltakene er tilstrekkelige – og foreslå relevante endringer der dette
blir vurdert som viktig/nødvendig» 28

I rapportene for sikkerhetsrevisjonene er det ikke definert problemstillinger eller 
revisjonskriterier. I intervju ble det opplyst at revisjonene har tatt utgangspunkt i «best 
practice» basert på revisors erfaringer. Hvilke medarbeidere i kommunen som har bidratt 
gjennom samtaler nevnes innledningsvis i rapporten, men det fremgår ikke hvor faktagrunnlaget 
som er lagt til grunn i revisjonene er hentet fra. I intervju ble det opplyst at revisjonene 
utelukkende er basert på informasjon som fremkom i samtalene, og at det ikke ble gjennomført 
dokumentgjennomgang under revisjonene. 

Det er videre opplyst at rapportene ikke har blitt behandlet i ledermøter, og det er ikke fremlagt 
opplysninger om at rapportene har blitt fulgt opp utover at relevant personell har lest gjennom 
dem. Under intervju ble det fremmet synspunkter om at faktabeskrivelsene i den nyeste 
rapporten inneholder flere feil. 

Våler kommune har fremlagt et utkast til en rutine for egenkontroll29 og et utkast til ledelsens 
retningslinjer.30 Rutinen for egenkontroll beskriver en rekke egenkontrolltiltak, frekvens og eier 
av aktivitetene. Det slås fast at det skal gjennomføres internrevisjon i kommunen, og at det skal 
utføres revisjon av databehandlere og sikkerhetsparter minst hvert tredje år. Rutinen for 
ledelsens retningslinjer inneholder rutiner for ledelsens årlige gjennomgang av internkontrollen, 
sikkerhetsmål og -strategi, risikoanalyser og rapporterte avvik, samt eventuelt behov for 
oppfølging og forbedringer.  

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på kontrolltiltak som skal utføres overfor virksomheter i 
linjen.  

24 Vedlegg 8.1 sikkerhetsinstruks-bruker med Vedlegg 8.3 informasjonshåndtering og Vedlegg 8.2 sikkerhetsinstruks-leder 

25 Avvikshåndtering – under arbeid 

26 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 

27 Sikkerhetsbrev side 10 punkt 2.1 

28 Sikkerhetsrevisjon april 2019 gjennomført av personvernombud side 3 punkt 1.1 

29 Vedlegg 4 Egenkontroll -årshjul 

30 Vedlegg 8.0 ledelsens retningslinjer 
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3.2.2 Er kommunens behandlingsaktiviteter kartlagt, og er det gjennomført risikovurderinger basert på 
disse? 

Det følger av Datatilsynets pålegg etter kontroll datert 28. juli 2015, at kommunen ble pålagt å 
utarbeide en oversikt over egne behandlingsaktiviteter, og gjennomføre og dokumentere 
risikovurderinger. Videre presiseres det at oversikten skal inkludere hvilke personopplysninger 
som behandles, behandlingens formål og lovgrunnlaget som benyttes.31  

Under revisjonen har Våler kommune fremlagt en oversikt over systemer hvor det behandles 
personopplysninger. 32 Av oversikten fremgår hvilken hjemmel kommunen benyttet i den 
opphevede personvernlovgivningen, hva systemene benyttes til, hvem systemene benyttes av og 
informasjon om tilgangsstyring. Kommunen har ikke fremlagt andre oversiktsdokumenter. 

Våler kommune har fremlagt en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunen for 2019, 
men denne tar ikke for seg risikoer knyttet til personvern eller informasjonssikkerhet.33 Det har 
ikke blitt fremlagt dokumentasjon på andre risikovurderinger, og i intervju ble det opplyst at det 
ikke er gjennomført risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet eller personvern sentralt i 
kommunen. Det ble opplyst at en av kommunens skoler har gjennomført enkelte 
risikovurderinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Det er ikke fremlagt 
dokumentasjon for risikovurderingene under revisjonen, og innholdet er ikke nærmere vurdert. 

3.2.3 Har kommunen definert et egnet sikkerhetsnivå i samsvar med kravene i GDPR artikkel 32? 

Våler kommune har ikke fremlagt dokumentasjon som viser at et egnet sikkerhetsnivå er 
definert. Det er heller ikke opplyst om at dette er gjennomført under intervju. 

Det har ikke blitt fremlagt implementerte dokumenterer som beskriver kommunens 
sikkerhetsmål, men følgende overordnede sikkerhetsmål er definert i utkast til 
sikkerhetshåndbok:  

«Våler kommunes behandling av informasjon skal være i samsvar med regulatoriske, interne og 
avtalerettslige krav til informasjonssikkerhet. Personopplysninger og annen beskyttelsesverdig 
informasjon skal sikres på en betryggende måte gjennom fysiske, tekniske og organisatoriske 
tiltak.»34 

«rett informasjon til rette vedkommende til rett tid for å sikre forsvarlige tjenester til 
kommunens innbyggere, herunder pasienter og øvrige brukere … 

Sikkerhetsarbeidet i kommunen skal omfatte både fysiske, systemtekniske og organisatoriske 
sikkerhetsforhold …»35 

Kommunen har definert flere og mer konkrete sikkerhetsmål i utkastet, samt forklaringer til 
disse. Videre defineres en sikkerhetsstrategi som blant annet tar utgangspunkt i lederansvar, 
risikobevissthet, krav i relevant lovgivning og retningslinjer, samt etablering av en internkontroll 
som sikrer systematisk og dokumentert arbeid med personvern og informasjonssikkerhet.36 

3.2.4 Er internkontrollsystemet basert på behandlingens art, omfang, sammenhengen den utføres i, 
risiko og ytterligere krav som fremgår av GDPR artikkel 24 og artikkel 32? 

Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser hva internkontrollsystemet er basert på. Heller 
ikke under intervju fremkom det opplysninger om hva internkontrollsystemet og dets 
dokumenter er basert på. Det ble imidlertid opplyst at de fleste utkastene til dokumentasjon er 
basert på maler fra Datatilsynet, og det er dermed tatt høyde for at disse vil måtte endres og 
tilpasses Våler kommune. Så vidt revisjonen er informert om, er internkontrollsystemet 

31 Vedlegg 6.0 pålegg fra datatilsynet 

32 Vedlegg 9.0 Våler kommune. Oversikt personopplysninger 

33 Vedlegg 5.0 Helhetlig ros-analyse Våler kommune 2019 

34 Vedlegg 7 informasjonssikkerhetspolicy---sikkeretsmål-og-strategi (1) side 1 

35 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 side 5-6 

36 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 side 5-7 
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utelukkende basert på maler fra Datatilsynet, og det er ikke gjennomført innledende aktiviteter 
for å kartlegge risiko knyttet til kommunens behandling og oppbevaring av personopplysninger.   

3.2.5 Er etablerte tiltak basert på anerkjente standarder for styringssystemer i samsvar med kravet i 
eforvaltningsforskriften §15? 

Det er ikke fremlagt dokumentasjon eller fremkommet opplysninger i intervju, om hva de 
eksisterende styringsdokumentene er basert på. I intervju er det opplyst at de fleste utkastene 
til dokumentasjon er basert på maler fra Datatilsynet. Det er videre tatt høyde for at disse kan 
måtte endres. 

3.2.6 Har kommunen etablert tiltak som skal sikre avvikshåndtering som oppfyller kravene i GDPR 
artikkel 33 og 34? 

Våler kommune har fremlagt utkast, men ikke gjeldende rutiner for håndtering av brudd på 
personopplysningssikkerheten (personvernavvik) eller informasjonssikkerhetsavvik. Det fremkom 
under intervju at kommunen ikke har et avvikssystem for områdene, men at de benytter 
Simployer for HMS-avvik. Det ble opplyst at ansvaret for rapportering av personvernavvik til 
Datatilsynet er plassert hos personvernansvarlig37, men flere av medarbeiderne var ikke kjent 
med dette. Flere medarbeidere var opptatt av å selv følge opp avvik som de avdekker. Enkelte 
ville rapportert avviket til rådmannen, men flere opplyste at de kun ville vurdert å varsle den 
som forårsaket avviket.  

Kommunen har fremlagt utkast til instrukser og rutiner for håndtering av personvernavvik. 
Enkelte av disse er avgrenset til å kun gjelde avvik i IT-systemer og fagsystemer, eller 
informasjonssystemer. Under intervju ble det forklart at avgrensningene skulle sikre at tiltakene 
ikke overlappet med andre avviksrutiner.  

I utkast for sikkerhetsinstruks for brukere defineres avvik som alle brudd på regler og 
internkontrollen for øvrig.38 Etter instruksen skal avvikene meldes til IT-ansvarlig. I utkast til 
rutine for varsling og håndtering av personvernavvik i fagsystemer og IT-systemer, defineres 
personvernavvik. Videre beskriver rutinen hvordan ansatte skal varsle om personvernavvik, og i 
hvilke tilfeller avviket medfører plikt til å varsle Datatilsynet og berørte.39 Det er ikke definert 
frister for varsling og rapportering i rutinen. Fristen for rapportering av avvik til Datatilsynet er 
imidlertid beskrevet i utkast til overordnet beredskapsplan for informasjonssystemer40.  

3.2.7 Ivaretas internkontrollkravet i virksomheter i linjen, herunder ved skoler, barnehager og 
kommunale helsetilbydere? 

I intervju fremkom det at kommunen ikke har delegert noen spesifikk myndighet knyttet til 
ivaretakelse av personvern og informasjonssikkerhet til virksomhetene i linjen. Virksomhetene 
har heller ikke mottatt noen instrukser eller rutiner for området. Det ble opplyst at det 
eksisterer et generelt delegasjonsreglement, men hvorvidt dette skal anvendes og eventuelle 
virkninger er ikke definert. Det ble også opplyst at virksomhetene ikke har blitt bedt om å 
rapportere systematisk på området. Så vidt revisjonen er informert, har kommunen ikke 
gjennomført eller planlagt kontroller av virksomhetene knyttet til personvern eller 
informasjonssikkerhet. 

Det er ikke fremlagt dokumentasjon som beskriver hvordan Våler kommune skal ivareta 
personvernlovgivningens krav til internkontroll for informasjonssikkerhet i virksomheter i linjen. 

3.3 VÅR VURDERING ER AT INTERNKONTROLLEN MED INFORMASJONSSIKKERHETEN 
IKKE TILFREDSSTILLER KRAVENE I LOVVERKET 

37 Leder for stab, HR og administrasjon 

38 Vedlegg 8.1 sikkerhetsinstruks bruker 

39 Avvikshandtering – under arbeid 

40 Vedlegg 5.1 overordnet-beredskapsplan-for-informasjonssystemer -utkast 
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Det er i liten grad utarbeidet og dokumentert styrende, 

gjennomførende og kontrollerende elementer for personvern 

som dekker informasjonssikkerhet. 


Etter revisjonens vurdering har Våler kommune i liten grad utarbeidet og dokumentert 
styrende, gjennomførende og kontrollerende elementer for personvern som dekker 
informasjonssikkerhet. 

Revisjonen ser positivt på at det er utarbeidet utkast til flere policyer, rutiner og 
kontrolltiltak, selv om disse ikke er implementert ennå. Flere av dokumentene bærer preg av 
å være basert på maler, som i liten grad har blitt endret eller tilpasset Våler kommune. Å ta 
utgangspunkt i maler ved opprettelse av et internkontrollsystem er ikke galt i seg selv, men 
den behandlingsansvarlige må være oppmerksom på at det kan være behov for større 
tilpasninger av malene, og at bruk av malene alene ikke nødvendigvis leder til at alle aktuelle 
krav i GDPR etterleves. Dette er nærmere beskrevet under neste vurderingspunkt. 

Det savnes en definisjon av hvilken rolle virksomhetene i linjen skal ha, og hvordan 
kommunen skal sikre at internkontrollkravet etterleves også der. Revisjonen mener at dette 
bør fremgå av styringsdokumentene. 

Revisjonen har oppfattet det slik at mange av kommunens ansatte er opptatt av å ivareta krav 
til personvern og informasjonssikkerhet, og at det har blitt implementert flere rutiner og 
tiltak som ikke er dokumentert. Omfanget av disse tiltakene er derfor uklart for revisjonen. 
Revisjonen ser også positivt på dette, men ønsker å understreke viktigheten av at slike tiltak 
dokumenteres. Når tiltakene er definert og dokumentert, vil kommunen kunne sikre at de 
implementeres på alle hensiktsmessige områder i kommunen. Det vil også være mulig å 
kontrollere at tiltakene følges opp på riktig måte.  

Revisjonen mener det er en gjentagende utfordring i både implementerte dokumenter og 
utkast, at de kun beskriver hva som skal ivaretas eller målet som skal oppnås, og i noen grad 
hvem som har ansvar for å utføre oppgavene. Revisjonen savner at det angis hvordan 
kommunen skal oppnå dette, for eksempel gjennom beskrivelse av fremgangsmåte eller 
prosesser. Når dette er definert, vil det også være mulig å utvikle flere og mer effektive 
kontrollrutiner.  

Revisjonen opplever utfordringer med å se hvordan utkastet til sikkerhetshåndbok skal passe 
inn med implementerte tiltak og utkastene til nye tiltak. Sikkerhetshåndboken inneholder 
både styrende, gjennomførende og kontrollerende tiltak, som blandes sammen med generell 
informasjon og anbefalinger. Dokumentet mangler en tydelig oppbygning og struktur, og det 
kommer ikke tydelig frem hvilken funksjon håndboken skal ha. 

Revisjonen ønsker å trekke frem databehandlere som et område der Våler kommune har 
etablert flere hensiktsmessige tiltak. Kommunen har en oversikt over databehandleravtaler, 
og den har skaffet en mal for databehandleravtaler. Malen er særlig grundig i beskrivelsen av 
konkrete sikkerhetstiltak som databehandleren skal etablere. Det oppfordres også til å 
definere særlige sikkerhetstiltak i den enkelte avtalen. Revisjonen ønsker å understreke at 
selv om kommunen har lykkes mer på dette området enn andre, kan kommunen forbedre seg 
også her. Det kan for eksempel være aktuelt å utarbeide rutineverk for opprettelse, 
kvalitetskontroll og oppfølging av databehandleravtaler, og i malen for databehandleravtale 
kan det konkretiseres hvor ofte kommunen har rett til å kreve sikkerhetsrevisjon av 
databehandleren. 

I rapportene for sikkerhetsrevisjonene som er fremlagt er det ikke definert revisjonskriterier, 
metodikk eller referanser for faktagrunnlaget som benyttes. Revisjonen mener at dette er i 
strid med alminnelig god revisjonsmetodikk. Vi anser det som problematisk at revisjonen kun 
er basert på samtaler med ansatte, og at vurderingene ikke bygger på gjennomgang av 
dokumentasjon. Det er også problematisk dersom revisjonene bygger på feil faktagrunnlag, 
noe som ble uttrykt av flere ansatte under intervju. Rapportene fra henholdsvis 2016 og 
2018/2019 er svært like hverandre, og revisjonen kan ikke se at den nyeste rapporten bygger 
på krav i personvernlovgivningen, slik formålet som er oppgitt i rapporten tilsier.  
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Det savnes flere kontrolltiltak, og særlig tiltak som sikrer kontroll med etterlevelsen av 
internkontrollkravet hos virksomhetene i linjen. Revisjonen tar høyde for at det kan være en 
sammenheng med at virksomhetenes rolle og ansvar ikke har blitt definert i tilstrekkelig grad. 

Kommunens behandlingsaktiviteter er ikke kartlagt, og det er 

ikke gjennomført risikovurderinger basert på disse. 

Kommunen har ikke fremlagt en protokoll over behandlingsaktiviteter jf. GDPR artikkel 30 nr. 
1. Oversiktsdokumentet som er fremlagt gir kun informasjon om hvilke systemer kommunen
behandler personopplysninger i. Det fremgår ikke hvilke behandlingsaktiviteter kommunen
utfører, eller hvilke personopplysninger og registrerte som er omfattet av behandlingen. Det
fremgår heller ikke tilstrekkelige formål, mottakere av personopplysningene eller hvorvidt
personopplysningene overføres til tredjestater eller internasjonale organisasjoner.

På bakgrunn av dette og opplysninger fra intervju legger revisjonen til grunn at Våler 
kommune ikke har kartlagt egne behandlingsaktiviteter. Revisjonen mener at dette er et 
alvorlig avvik som påvirker hvorvidt kommunen kan etterleve flere sentrale bestemmelser i 
personvernlovgivningen. Dette omfatter også bestemmelser som ikke dreier seg om 
informasjonssikkerhet, som kravet til utarbeidelse av protokoll for behandlingsaktiviteter i 
GDPR artikkel 30.  

Videre legger revisjonen til grunn at Våler kommune ikke har gjennomført risikovurderinger 
basert på behandlingsaktivitetene. Dette er ikke mulig når behandlingsaktivitetene ikke har 
blitt identifisert og kartlagt. Dette bekreftes også gjennom intervju og det faktum at 
revisjonen ikke har fått fremlagt dokumentasjon på noen risikovurderinger knyttet til 
personvern eller informasjonssikkerhet. 

Revisjonen ser på manglende kartlegging og manglende risikovurderinger som alvorlige avvik. 
Dette forsterkes ytterligere av at kommunen ble pålagt å utarbeide en oversikt over 
behandlinger av personopplysninger, og å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger 
etter Datatilsynets pålegg fra 2015.41 Pålegget om gjennomføring av risikovurderinger ble 
tolket som et krav til å gjennomføre en sikkerhetsrevisjon.42 Revisjonen mener at dette ikke 
var en korrekt forståelse, da det fremgår klart og tydelig av Datatilsynets kontrollrapport at 
risikovurderingene skulle kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av 
sikkerhetsbrudd.43 Revisjonen legger til at en sikkerhetsrevisjon vurderer tilstanden innenfor 
et område opp mot gitte kriterier (lovverk, interne krav, standarder), og er således metodisk 
noe annet enn en risikovurdering. En risikovurdering skal ligge til grunn for virksomhetens 
strategi for risikohåndtering og valg av skadeforebyggende eller skadebegrensende tiltak. Det 
kan i denne sammenheng vises til ISO/IEC 27005.  

At det ikke foreligger en protokoll for behandlingsaktiviteter og risikovurderinger av 
behandlingsaktivitetene, medfører at Våler kommune mangler grunnlag for å vurdere hvordan 
internkontroll for personvern og informasjonssikkerhet bør utformes, og hvilke tiltak som bør 
etableres for å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet ved behandling av 
personopplysninger. Manglene medfører også at revisjonen mangler grunnlag for å vurdere 
tiltakene for internkontroll og informasjonssikkerhet som revisjonen har blitt forelagt. 
Revisjonen har imidlertid grunn til å tro at de tiltakene som er implementert ikke er 
tilstrekkelig målrettede og ikke gir den ønskede sikkerhetsmessige effekt. 

41 Vedlegg 6.0 pålegg fra Datatilsynet 

42 Sikkerhetsbrev side 3 punkt 1.1 

43 Vedlegg 6.0 pålegg fra datatilsynet side 9 punkt 6.2.2 
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Kommunen har i liten grad definert et egnet sikkerhetsnivå i 

samsvar med kravene i GDPR artikkel 32. 


Revisjonen mener at et egnet sikkerhetsnivå for Våler kommune er i liten grad definert i 
samsvar med kraven i GDPR artikkel 32 nr. 1 og nr. 2. Dette medfører at kommunen ikke har 
en tydelig definisjon av hva kommunen skal oppnå gjennom å etablere tiltak for å ivareta 
informasjonssikkerheten, og når tiltakene er tilstrekkelige. 

Det er definert sikkerhetsmål og en sikkerhetsstrategi i utkastet til sikkerhetshåndbok for 
kommunen, som gir føringer for ønsket sikkerhetsnivå. Ettersom sikkerhetsmålene og 
sikkerhetsstrategiene kun foreligger i utkastform, fremkommer det ingen tydelig definisjon av 
sikkerhetsnivået, og revisjonen går ut fra at de ikke er lagt til grunn for risikohåndteringen i 
kommunen. 

Revisjonen går også ut fra at sikkerhetsmålene og sikkerhetsstrategien ikke bygger på risikoer 
forbundet med kommunens behandlingsaktiviteter, slik artikkel 32 nr. 2 krever, ettersom 
verken behandlingsaktivitetene eller risikoer er kartlagt og vurdert. 

Internkontrollsystemet er ikke basert på behandlingens art, 

omfang, sammenhengen den utføres i, risiko og ytterligere krav 

som fremgår av GDPR artikkel 24 og 32. 


Våler kommune har ikke kartlagt egne behandlingsaktiviteter og gjennomført 
risikovurderinger knyttet til behandlingsaktivitetene.  

Revisjonen legger til grunn at dokumentasjonen og utkastene som har blitt fremlagt ikke er 
basert på kommunens behandlingsaktiviteters art, omfang, sammenhengen de utføres i og 
risiko. Dette fordi behandlingsaktivitetene ikke har blitt kartlagt, og fordi flertallet av 
dokumentene er basert på maler som i liten grad har blitt tilpasset Våler kommune. Det er 
ikke galt å ta utgangspunkt i maler, men ettersom internkontroll for personvern og 
informasjonssikkerhetstiltak skal baseres på behandlingsaktivitetene og risiko i den aktuelle 
virksomheten, må malene alltid bearbeides og tilpasses. 

At kartlegging og risikovurderinger ikke har blitt gjennomført, får flere virkninger. Våler 
kommune har ikke mulighet til å definere hvordan internkontrollen for personvern og 
informasjonssikkerhet bør utformes, og hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta 
informasjonssikkerheten jf. GDPR artikkel 24 og artikkel 32. Kommunen har utarbeidet og 
påbegynt tiltak uten å først ha undersøkt og definert hvilke tiltak som bør utarbeides. 
Revisjonen mener at dette er lite hensiktsmessig, og at kommunen har startet arbeidet i 
«feil» ende. Virkningen av dette er at kommunen risikerer å utelate nødvendige tiltak. Videre 
risikerer kommunen at det utarbeides unødvendige og mer omfattende tiltak enn nødvendig. I 
ytterste konsekvens kan dette medføre at internkontrollen blir for kompleks, og at dette går 
utover internkontrollens effektivitet og funksjon. 

Etablerte tiltak er i liten grad basert på anerkjente standarder for 

styringssystemer i samsvar med kravet i eforvaltningsforskriften §15. 

Revisjonen mener at etablerte internkontrolltiltak i Våler kommune i liten grad bygger på 
anerkjente standarder, som ISO/IEC 27001.  

På dette punktet ser revisjonen mer positivt på utkastene til nye internkontrolltiltak. I 
utkastene har Våler kommune benyttet maler fra Datatilsynet. Datatilsynet har ikke uttalt seg 
om hvorvidt malene bygger på konkrete styringssystemer. Datatilsynet anbefaler imidlertid at 
virksomheter benytter anerkjente styringssystemer for informasjonssikkerhet, og oppgir 
ISO/IEC 27001 som et eksempel på dette.44 

44 Datatilsynets veileder «Etablere internkontroll» side 3 
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Kommunen har ikke etablert tiltak som skal sikre avvikshåndtering 

som oppfyller kravene i GDPR artikkel 33 og 34. 

Revisjonen mener at det ikke er etablert tilstrekkelige tiltak for å sikre at kommunen 
håndterer personvernavvik slik GDPR artikkel 33 og 34 krever. Kommunen har ikke systemer 
eller implementerte rutiner for varsling, håndtering og oppfølging av personvernavvik. 
Instrukser og rutiner for varsling er kun i utkastform. Ansvaret for rapportering av avvik til 
Datatilsynet er plassert, men revisjonen erfarer at få er kjent med dette. Ansvaret for å 
håndtere avvik frem til eventuell rapportering til Datatilsynet er ikke definert. 

Det er positivt at den enkelte medarbeider er opptatt av å rette opp i avvik og å forebygge at 
de gjentas. Når det ikke sikres at de ansatte også varsler om avvikene slik at de kan håndteres 
systematisk, vil ikke kommunen ha mulighet til å etterleve kravet til dokumentasjon av alle 
brudd på personopplysningssikkerheten i GDPR artikkel 33 nr. 5. Manglende varsling gjør det 
også svært utfordrende å sikre at Datatilsynet og de berørte varsles innen fristene i GDPR 
artikkel 33 nr. 1 og GDPR artikkel 34 nr. 1, dersom bruddet medfører henholdsvis middels 
eller høy risiko for de berørtes rettigheter og friheter. Kommunen har et varslingssystem for 
andre typer avvik, og dette kunne blitt brukt til å dokumentere og følge opp avvik. 

Revisjonen ser positivt på at det er utarbeidet utkast til instrukser og rutiner for varsling, 
håndtering og rapportering av personvernavvik.45 Revisjonen merker seg at noen av rutinene 
er avgrenset til å gjelde personvernavvik i IT-systemer og fagsystemer, eller 
informasjonssystemer. Kravene i GDPR artikkel 33 og 34 gjelder imidlertid alle 
personvernavvik, også de som skjer utenfor systemer, som tap av fysiske dokumenter som 
inneholder personopplysninger. Med dagens definisjoner og avgrensninger risikerer kommunen 
at instruksene og rutinene som utarbeides, ikke vil omfatte alle personvernavvik. Dette kan 
medføre at GDPR artikkel 33 og 34 kun etterleves på noen og ikke alle områder. 

Revisjonen mener at terskelen for når Datatilsynet og berørte skal kontaktes etter 
personvernavvik burde vært definert eller henvist til i utkastet for avvikshåndtering i 
fagsystemer og IT-systemer. Videre kunne det fremgått konkrete eksempler på avvik som det 
skal varsles om i sikkerhetsinstruksen for brukere. 

Internkontrollkravet blir ikke ivaretatt av virksomheter i linjen, 

herunder ved skoler, barnehager og kommunale helsetilbydere? 

Revisjonen har erfart at ansatte hos virksomhetene i linjen er opptatt av å ivareta personvern 
og informasjonssikkerhet. Det er positivt at virksomhetene har iverksatt flere tiltak for å 
ivareta personvern og informasjonssikkerhet på eget initiativ. Tiltakene er imidlertid ikke 
basert på retningslinjer, instrukser eller delegasjon av myndighet fra kommunen sentralt. 
Dette medfører at kommunen ikke har oversikt og mulighet til å føre effektiv kontroll med 
virksomhetenes bidrag til etterlevelsen.  

Revisjonen mener at kommunen ikke har definert og iverksatt tiltak for å ivareta 
internkontrollkravet i virksomheter i linjen. Selv om arbeidet med internkontroll for 
kommunen sentralt er pågående, er det ikke tydelig for revisjonen hvordan kommunen skal 
sikre at virksomheter i linjen inkluderes, slik at kravet til internkontroll også etterleves der. 

Revisjonen finner ikke tegn på at kommunen har tatt stilling til om virksomhetene kun skal 
være underlagt internkontrollen som utarbeides sentralt, eller om det skal benyttes andre 
løsninger, som delegering av myndighet for opprettelse av egen internkontroll til enkelte eller 
alle virksomheter. Revisjonen savner en tydelig definisjon av hvilken løsning som er valgt og 
rammene for ansvaret som virksomhetene blir sittende med. Virksomhetene burde ha mottatt 
tydelig delegasjon, instruks eller retningslinjer som beskriver virksomhetenes kompetanse og 
ansvar knyttet til etterlevelse av internkontrollkravet.  

Revisjonen mener at det ikke er tatt høyde for kommunens særlige og komplekse organisasjon 
i dokumentasjonen og utkastene til dokumentasjon som har blitt fremlagt under revisjonen. 
Revisjonen hadde forventet at kommunens oppbygning og løsningen som skal sikre 

45 Vedlegg 8.1 sikkerhetsinstruks-bruker, Avvikshandtering – under arbeid og Vedlegg 5.1 overordnet-beredskapsplan-for-

informasjonssystemer -utkast.pdf 
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etterlevelse av internkontrollkravet hos virksomhetene i linjen, ble gjenspeilet og nevnt i de 
styrende dokumentene. Videre hadde revisjonen forventet at kommunen hadde utarbeidet 
kontrolltiltak overfor virksomhetene basert på innholdet i delegasjon, instruks eller 
retningslinjer knyttet til etterlevelse av internkontrollkravet. 

3.4 KONKLUSJON 

Våler kommune har ikke etablert en internkontroll som tilfredsstiller kravet til 
informasjonssikkerhet i personvernlovgivningen. Kommunen har etablert flere av elementene 
som en internkontroll består av, og arbeidet med en fullstendig internkontroll er påbegynt 
gjennom utarbeidelse av en rekke utkast til rutiner, instrukser og dokumentasjon. Hverken 
implementerte tiltak eller utkast til tiltak bygger på behandlingsaktivitetene som Våler 
kommune er behandlingsansvarlig for, eller risikoen for de registrertes rettigheter og friheter, 
slik GDPR artikkel 24 og artikkel 32 krever. 

4 ANSVAR OG OPPGAVER 

Problemstilling 2 

I hvilken grad er ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet tydeliggjort? 

4.1 REVISJONSKRITERIER 

I henhold til ISO/IEC 27001 skal virksomhetens ledelse sørge for at ansvar og myndighet relevant 
for informasjonssikkerheten, er delegert og kommunisert. Ansvar og roller skal i henhold til §4 i 
forskrift om kommunal beredskapsplikt være fastsatt i kommunens beredskapsplan. 
Styringsdokument for forebyggende sikkerhetsarbeid skal, i henhold til §4 i forskrift om 
virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet (virksomhetssikkerhetsforskriften), inneholde 
roller- og ansvarsfordeling. Disse skal være kjent i kommunen. 

DIFI46 anbefaler at et av de overordnede styrende dokumentene for informasjonssikkerhet, skal 
være «Roller og ansvar i internkontroll- og sikkerhetsarbeidet». Der skal det defineres hva som 
gjøres av hvem, strukturert etter roller. I tillegg kan det være nødvendig med en retningslinje 
eller veiledning som utdyper aktiviteter og ansvar for informasjonssikkerhetsområdet.  

Ifølge DIFI skal ansvar delegeres for følgende oppgaver og aktiviteter: Gjennomføring av 
virksomhetsledelsens gjennomgang, systematisk gjennomføring av et sett aktiviteter, 
risikovurderinger og evalueringer. I tillegg skal det utnevnes: fagansvarlig informasjonssikkerhet, 
risikoeiere, systemeiere fellessystem, håndteringsansvarlig og ansvarlig for nødvendig oppfølging 
etter gjennomførte evalueringer. 

Datatilsynets veileder og Skullerud (2018) legger til grunn at kravene i GDPR artikkel 24 medfører 
at rutiner/retningslinjer/instrukser bør definere hvem som har ansvar for oppgavene som 
defineres. Skullerud (2018) legger til grunn at kravene i GDPR artikkel 24 medfører at 
virksomheter bør utarbeide et styrende dokument som definerer overordnede roller for 
behandling av personopplysninger. 

Basert på ovennevnte er følgende revisjonskriterier lagt til grunn for problemstilling 2: 

• Kommunen har delegert og kommunisert fordeling av ansvar og myndighet knyttet til
informasjonssikkerhet.

• Ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er beskrevet i kommunens styrende
dokumenter.

• De ansatte er gjort kjent med sitt eget ansvar og sine oppgaver knyttet til
informasjonssikkerhet

46 DIFI er blitt en del av Digitaliseringsdirektoratet fra 01.01.2020. 
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4.2 FAKTABESKRIVELSE 

4.2.1 I hvilken grad har ledelsen sørget for at ansvar og myndighet relevant for 
informasjonssikkerheten er delegert og kommunisert? 

Ledelsen har tatt initiativ til å starte et arbeid med å utarbeide styrende dokumenter for å 
etablere et internkontrollsystem innen informasjonssikkerhet i Våler kommune. Arbeidet ble 
påbegynt høsten 2019, og de fleste av disse dokumentene er opprettet i desember 2019 og 
januar 2020. Dokumentene er fortsatt i utkastform, og inneholder ofte flere beskrivelser av hva 
som bør være på plass eller bør utarbeides, fremfor spesifikke beskrivelser av hvordan dette er 
eller skal være i Våler kommune. Det fremkom under intervju at arbeidet med å utarbeide et 
internkontrollsystem for IT og informasjonssikkerhet er planlagt ferdigstilt og forankret i løpet av 
våren 2020. Revisjonen er ikke kjent med at det i løpet av 2019 ble lagt en plan for 
internkontrollsystemets omfang, hvem som burde involveres i dette arbeidet, kommunikasjon til 
aktuelle parter om pågående og planlagt arbeid, og implementering i organisasjonen for øvrig.  

Under intervju ble det uttrykt at ledelsen generelt har hatt lite fokus på informasjonssikkerhet 
og at det ofte ikke er at tema. Ved spørsmål om hvilke tiltak ledelsen har iverksatt for å sørge 
for at ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er tydeliggjort, ble det nevnt at 
informasjonssikkerhet har vært diskutert i utvidet ledergruppe. Det ble ikke nevnt noen andre 
tiltak under intervjuene.  

Ledelsen har i 2019 utnevnt en ansvarlig for informasjonssikkerhet, som også har vært sentral i 
arbeidet med å etablere et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet. Dette var kjent for 
de fleste, men noen ansatte i ledende posisjoner var ikke informert eller kjent med at ansvaret 
for informasjonssikkerhet var tildelt en stilling.  

4.2.2 Er ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet beskrevet i kommunens styrende 
dokumenter? 

Det ble i 2018 utarbeidet en sikkerhetshåndbok47 med bistand fra nåværende personvernombud, 
som på den tiden ikke hadde denne rollen. Under avsnitt 1.3.1 er organisering, roller og ansvar 
knyttet til informasjonssikkerhet kort beskrevet. Dette er ytterligere beskrevet under kapittel 3 
Organisatorisk sikring. Der vises det til «IT-ansvarlig», men under intervju ble det opplyst at 
denne personen ikke har hatt rollen eller ansvaret som IT-ansvarlig. Avsnitt 3.2.1 beskriver 
ansvar og oppgaver for «Sikkerhetsansvarlig», hvor det står at dette ansvaret er «under 
vurdering». Det er uklart for revisjonen hvem som har hatt og har denne rollen og ansvaret som 
er beskrevet. Under intervju ble det opplyst at kommunen ikke har hatt en sikkerhetsansvarlig 
før ansvaret for informasjonssikkerhet ble tildelt leder for Stab, utvikling og IT 01.01.2019. 
Sikkerhetshåndboken inneholder også et avsnitt om sikkerhetskopiering og oppbevaring av 
kopier, hvor det står at dette gjøres av IT-avdelingen, som også skal kontrollere at den er riktig 
utført og de skal teste at kopierte data er korrekte og kan benyttes ved behov for senere 
rekonstruksjon.  

Roller og ansvar tilknyttet personvern generelt, er definert i dokumentet 
«Personvernerklæring»48, men informasjonssikkerhet inngår ikke i dette dokumentet. 

10. september 2019 ble dokumentet «Systemer og ansvar i Våler kommune»49 vedtatt i
rådmannens ledergruppe. I dette dokumentet beskrives ansvar og oppgaver for IT-avdelingen,
Systemeier og Superbruker. Blant ansvar og oppgaver beskrevet i dette dokumentet finner vi at
det er IT-avdelingens oppgave å opprette brukerkontoer, mens systemeiere og superbrukere har
ansvar for brukertilganger etter innlogging. Dokumentet inneholder også en «Systemliste» som
gir en oversikt over systemer og tilhørende systemeier og superbruker for hvert system. Under
intervju fremkom det at denne oversikten ikke er helt oppdatert/korrekt.

47 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 

48 Personvernerklæring Våler kommune 2018 

49 Vedlegg 11 Systemer og ansvar 2019 i Våler kommune 
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Blant utkastene finner vi også «Overordnet beredskapsplan for informasjonssystemene»50, som 
blant annet beskriver ulike roller og hva de har ansvar for. Videre er det i desember 2019 
utarbeidet et utkast for egenkontroll, med foreslåtte kontrolltiltak, eier av aktivitet, frekvens og 
resultat.  

I desember 2019 ble det også opprettet et dokument kalt «Organisering av internkontroll – per 
januar 2020»51, som beskriver roller, ansvar og oppgaver tilknyttet internkontroll – også for den 
enkelte medarbeider. Det påpekes i dette dokumentet at kommunen ikke har en 
internkontrollansvarlig p.t. Under intervju ble det opplyst at kommunen ikke har et helhetlig 
internkontrollsystem, og at arbeidet innen hvert område gjøres uavhengig av hverandre.  

Under intervju er det flere som opplyser at de savner informasjon og rutinebeskrivelser, og flere 
som ikke kjenner til hverken eksisterende dokumenter eller pågående arbeid med å utarbeide 
styrende dokumenter for informasjonssikkerhet og internkontroll.  

4.2.3 I hvilken grad er de ansatte kjent med sitt eget ansvar og sine oppgaver knyttet til 
informasjonssikkerhet? 

Under intervju fremkom det at innholdet i de styrende dokumentene som beskriver ansvar og 
oppgaver, kun delvis er kjent blant de som har dette ansvaret og disse oppgavene. Flere 
refererte til sikkerhetshåndboken, og under noen intervjuer ble det referert til dokumentet 
«Systemer og ansvar i Våler kommune»52. Ved spørsmål om hvordan ansvaret er fordelt, ble det 
ofte henvist til IT-avdelingen, rådmannen eller informasjonssikkerhetsansvarlig, mens noen også 
trakk frem eget ansvar for informasjonssikkerhet og personvern i sin rolle. Det var også tilfeller 
der de som ble intervjuet opplyste at de hadde lite kjennskap til hvordan ansvar for 
informasjonssikkerhet og personvern er fordelt.  

Det ble opplyst om at det fortsatt var litt uklart hvem som har ansvar for hva når det kommer til 
informasjonssikkerhet og personvern, samt hvem som har ansvar for å følge opp at rutiner og 
oppgaver utføres i henhold til rutinebeskrivelser, policyer, etc.  

Beskrivelsene som ble gitt under intervju av ansvar og oppgaver, avviker noe fra slik det er 
beskrevet i dokumentet «Systemer og ansvar i Våler kommune»52 ovenfor, og ansvar for 
datasikkerhet eller informasjonssikkerhet nevnes ikke i denne sammenhengen under samtlige 
intervjuer. Ansatte opplyste under intervju at de ikke har et formelt ansvar for 
informasjonssikkerhet og personvern, og det ble påpekt at kommunen ikke har 
stillingsbeskrivelser.  

Det fremkom videre at det er nåværende personvernombud som har skrevet sikkerhetsrutinene i 
kommunen, herunder kommunens sikkerhetshåndbok53. I dokumentet står det at dette er versjon 
2 og at opprinnelig versjon er utarbeidet i 2018.  

I sikkerhetshåndboken53 avsnitt 3.1.2, står det blant annet at sikkerhetsansvarlig skal «sørge for 
at kommunens internkontrollsystem følges opp og etterleves av alle ledere» og «påse at det ved 
behov gjennomføres risikovurderinger». Revisjonen er ikke kjent med at kommunen har hatt et 
internkontrollsystem og risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet eller sikkerhet for 
øvrig er ikke forelagt revisjonen. Videre står det i sikkerhetshåndboken avsnitt 3.1.4 at «den 
enkelte leder har ansvaret for å følge opp at medarbeiderne får den nødvendige kunnskap og 
informasjon om data/-informasjonssikkerhet.» Under intervju ble dette ansvaret ikke trukket 
frem, og ansatte som fortalte at de hadde deltatt på eller meldt seg på kurs innen 
informasjonssikkerhet og/eller personvern opplyste at det var på eget initiativ.  

50 Vedlegg 5.1 Overordnet beredskapsplan for informasjonssystemer (utkast) 

51 Vedlegg 10 Organisering av arbeidet med informasjonssikkerhet (utkast) 

52 Vedlegg 11 Systemer og ansvar 2019 i Våler kommune 

53 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok V2 
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4.3 VÅR VURDERING ER AT ANSVAR OG OPPGAVER KNYTTET TIL 
INFORMASJONSSIKKERHET I LITEN GRAD ER TYDELIGGJORT I KOMMUNEN 

Ledelsen har i liten grad sørget for at ansvar og myndighet 

relevant for informasjonssikkerheten er delegert og 

kommunisert. 


Revisjonen mener at ledelsen i noen grad har sørget for at ansvar og myndighet relevant for 
informasjonssikkerheten er delegert, men at de i liten grad har sørget for at dette er 
kommunisert og kjent i organisasjonen.  

Det er positivt at det operative ansvaret for informasjonssikkerhet er tildelt en person, men 
opplysninger fra intervju tyder på at dette ikke er godt nok kommunisert til aktuelle parter. 
Det er også positivt at ledelsen har hatt initiativ til et pågående arbeid med å rydde i og 
utarbeide skriftlige rutinebeskrivelser, retningslinjer og andre dokumenter, men dette 
arbeidet er ikke fullført ennå. Det fremkom også at flere ikke var informert eller kjent med 
dette, og vi mener ledelsen i større grad burde kommunisert og involvert aktuelle personer i 
dette arbeidet.  

Ved spørsmål under intervjuene om hvilke tiltak ledelsen har iverksatt for å sørge for at 
ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er tydeliggjort, ble kun ett tiltak nevnt. 
Det ble uttrykt at ledelsen generelt har hatt lite fokus på informasjonssikkerhet, og at det 
fortsatt var litt uklart hvem som har ansvar for hva når det kommer til informasjonssikkerhet 
og personvern. Basert på disse opplysningene mener revisjonen at ledelsen i større grad bør 
ha fokus på informasjonssikkerhet og iverksette flere tiltak for å sørge for at ansvar og 
oppgaver er tydeliggjort. 

Ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er i liten 

grad beskrevet i kommunens styrende dokumenter. 

Revisjonen mener at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har beskrevet ansvar og oppgaver 
knyttet til informasjonssikkerhet i sine styrende dokumenter.  

Det er positivt at det i kommunens sikkerhetshåndbok54 og «Systemer og ansvar i Våler 
kommune»55 står noe om hvordan ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er 
fordelt, blant annet for logiske tilgangskontroller og sikkerhetskopiering. Revisjonen mener 
likevel at ansvar og oppgaver i større grad burde vært beskrevet og på en tydeligere måte, for 
eksempel hvem som har hatt eller skal ha ansvaret for punktene som er tildelt 
«Sikkerhetsansvarlig». Her inngår viktige og sentrale oppgaver og ansvar, blant annet at det 
gjennomføres risikovurderinger og foretas nødvendig sikkerhetsopplæring i alle enheter og 
avdelinger. Det kan i denne sammenheng også bemerkes at det er anbefalt praksis å skille 
mellom kontrollerende og utøvende funksjoner innen informasjonssikkerhet. 

Det er påbegynt et arbeid med å etablere et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet, 
hvor det per januar 2020 foreligger en rekke styrende dokumenter i utkastform. Disse 
dokumentene inneholder blant annet beskrivelser av roller, ansvar og oppgaver som ikke er 
beskrevet i kommunens styrende dokumenter per februar 2020. Det er revisjonens vurdering 
at det fortsatt er en del arbeid som gjenstår før disse dokumentene kan anses ferdige og kan 
vedtas.  

54 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 

55 Vedlegg 11 Systemer og ansvar 2019 i Våler kommune 
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De ansatte er i liten grad kjent med sitt eget ansvar og sine 

oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet. 

Revisjonen mener at de ansatte i Våler kommune til en viss grad er kjent med eget ansvar og 
oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet og personvern, men at det er betydelige 
variasjoner fra person til person. Det vurderes at det generelt ikke er tilstrekkelig kjennskap 
blant medarbeidere, ledere og administrasjonen når det gjelder hvem som har ansvar for hva, 
og hvilket ansvar de selv har for informasjonssikkerhet og personvern. Noen er bevisst eget 
ansvar, mens andre kun henviser til informasjonssikkerhetsansvarlig, HR-sjefen eller 
kommunens eksterne personvernombud.  

Revisjonen finner det problematisk at personvernombudet har utviklet, oppdatert og revidert 
kommunens sikkerhetshåndbok56, da dette kan representere interessekonflikt og dermed være 
i strid med kravet om personvernombudets uavhengighet, jf. GDPR artikkel 38. 

Revisjonen mener at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har beskrevet ansvar og oppgaver 
knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i sine styrende dokumenter og at ledelsen i 
større grad burde ha delegert og kommunisert ansvar og oppgaver knyttet til 
informasjonssikkerhet. Det kan derfor tenkes at ansatte ville vært enda bedre kjent med sitt 
ansvar og sine oppgaver dersom dette var tilfellet.  

4.4 KONKLUSJON 

Revisjonen konkluderer med at ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet i liten grad 
er tydeliggjort. Ansvar og oppgaver er i noen grad definert i kommunens styrende dokumenter. 
Flere av styringsdokumentene er i utkastform, og det er identifisert svakheter ved de som er 
vedtatt, for eksempel fordeling av ansvaret som sikkerhetsansvarlig, og tydeliggjøring av skillet 
mellom utøvende og kontrollerende oppgaver knyttet til sikkerhet. Ledelsen har iverksatt få 
tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver er delegert og kommunisert, og det er noe uklart for 
både revisjonen og de ansatte hvem som har ansvar og oppgaver knyttet til 
informasjonssikkerhet.  

5 KOMPETANSE 

Problemstilling 3 

I hvilken grad innehar kommunen nødvendig kompetanse for en tilstrekkelig internkontroll 

vedrørende informasjonssikkerhet og personvern? 

5.1 REVISJONSKRITERIER 

Problemstilling 3 må sees i sammenheng med problemstilling 1 som omhandler hvorvidt 
kommunen har etablert et internkontrollsystem i tråd med bestemmelsene i 
personvernlovgivningen. Revisjonskriteriene som er lagt til grunn baserer seg på lover, herunder 
GDPR og anerkjente standarder innenfor området informasjonssikkerhet og personvern.  

I henhold til ISO/IEC 27001 skal organisasjonen bestemme nødvendig kompetanse hos personer 
som påvirker organisasjonens prestasjon innen informasjonssikkerhet. Man skal sørge for at disse 
personene er kompetente, med tanke på relevant utdanning og erfaring. Ved behov, skal det 
iverksettes tiltak for å tilegne seg nødvendig kompetanse, og tiltakenes effektivitet skal 
evalueres. Hensiktsmessig dokumentasjon som beviser de ansattes kompetanse skal oppbevares. 
For å sikre at ansatte er klar over og oppfyller deres ansvar for informasjonssikkerhet, skal det i 
henhold til ISO/IEC 27001 gjennomføres tiltak for bevissthet, utdanning og opplæring. Alle 

56 Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok v2 

36



FORVALTNINGSREVISJON AV INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN I 

VÅLER KOMMUNE  

Side 26 av 31 

ansatte skal motta hensiktsmessig bevissthetsgjøring, utdanning og opplæring, samt jevnlige 
oppdateringer i organisasjonens policyer og prosedyrer som er relevante for deres arbeid. 

Ifølge DIFI er det avgjørende å ha en fagansvarlig for informasjonssikkerhet med tilstrekkelige 
ressurser, kompetanse og personlige egenskaper som skal være en ressursperson, pådriver og 
tilrettelegger for etablering og gjennomføring av virksomhetens samlede internkontroll innen 
informasjonssikkerhet. 

Datatilsynets veileder og Skullerud (2018) innfortolker et krav til tilstrekkelig kompetanse om 
personvernlovgivningen hos ansatte etter GDPR artikkel 24. Personvernombudet skal ha evner til 
å utføre oppgavene som er beskrevet i GDPR artikkel 39, være faglig kvalifisert og ha 
dybdekunnskap om personvernlovgivningen og praksis på området jf. GDPR artikkel 37 nr. 5. 

Før ansatte og eventuelle tredjepartsbrukere får tilgang til informasjon bør de, i henhold til 
Datatilsynets veileder for informasjonssikkerhet og internkontroll pkt. 4 få hensiktsmessig 
opplæring. 

For å ivareta IKT-sikkerheten ved tjenesteutsetting anbefaler NSM at man har god 
bestillerkompetanse. Dette innebærer å kunne gjøre gode risikovurderinger, og stille riktige og 
gode krav til IKT-tjenesten og til leverandør. Ved dataangrep, anbefaler NSM å følge fastsatte 
prosedyrer basert på klassifisering av hendelsen og å involvere personell med spesialkompetanse 
på IKT-miljøet og den daglige driften. For å implementere NSMs grunnprinsipper for IKT-
sikkerhet, er det viktig at man har sikkerhetskompetanse i virksomheten og etablerte styrings- og 
risikosløyfer. 

Basert på det overnevnte er følgende revisjonskriterier lagt til grunn for problemstilling 3: 

• Kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern blir definert og opprettholdt for
ansvarlige på området.

• Kommunen har gjennomført tilstrekkelig opplæring og arbeidet med bevisstgjøring av ansatte
innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

• Kommunen har tilstrekkelig kompetanse for å sikre internkontroll.

5.2 FAKTABESKRIVELSE 

5.2.1 Hvordan defineres og opprettholdes kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern for 
ansvarlige på området?  

Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon hvor kompetanse har blitt definert, eller 
dokumentasjon der det beskrives hvordan kompetanse ivaretas av ansvarlige på området. Under 
intervju fremkom det noe motstridende informasjon, der enkelte informerte om at de har ansvar 
for informasjonssikkerhet og personvern, samtidig som flere ga uttrykk for at de ikke har noe 
formalisert ansvar på området. Revisjonen er ikke forelagt stillingsinstrukser, og det ble opplyst 
under intervju at kommunen ikke benyttet stillingsbeskrivelser. Det fremkom under intervju at 
det var motstridende oppfatninger til hvorvidt det eksisterte en fagansvarlig for 
informasjonssikkerhet, der noen mente kommunen ikke hadde dette, noen refererte til en 
spesifikk stilling, mens andre viste til at det var IT-avdelingen som hadde kompetanse innen 
informasjonssikkerhet. Enkelte formidlet under intervju at de var kjent med at det utarbeides 
policy og rutiner på området, mens andre ikke var klar over at det hverken eksisterte eller at det 
var satt i gang et arbeid med å få dette på plass.  

Revisjonen ble informert om at det var få ansatte med kompetanse innen informasjonssikkerhet 
og personvern, og at dette var medvirkende til at kommunen valgte å engasjere et 
personvernombud. Det var enkelte som hadde erfaring og kompetanse innen personvern fra 
tidligere arbeidsforhold.  

Det fremkom under intervju at flere ansatte med ansvar for informasjonssikkerhet og personvern 
ikke har fått opplæring på området etter startet arbeidsforhold. Det ble samtidig opplyst at det 
har vært avholdt opplæring innen GDPR (personopplysningsloven) for utvidet ledergruppe i 
etterkant av at nevnte regelverk trådte i kraft. Opplæring innen GDPR og personvern har vært 
gjennomført én gang, og ble tilbudt ledelsen og ansatte i fagområder med ansvar for 
informasjonssikkerhet og personvern. Det fremkom under intervju at enkelte linjeledere på eget 
initiativ har meldt seg på eksterne kurs for å bedre egen kompetanse innen 
informasjonssikkerhet og personvern.  
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Revisjonen ble informert om at det ikke har blitt gitt føringer om opplæringstiltak fra ledelsen ut 
til linjen, og at det har blitt etterspurt opplæring innen informasjonssikkerhet og personvern. 
Det fremkom under intervju at den generelle oppfatningen av kompetansenivået innen 
informasjonssikkerhet og personvern blant øverste ledelse var antatt lav, mens kompetansen 
blant linjelederne var antatt høyere. Flere av de ansvarlige for informasjonssikkerhet og 
personvern fortalte at de leser seg opp på informasjonssikkerhet og personvern selv for å ivareta 
og styrke sin egen kompetanse på området.  

Det fremkom under intervju at de fleste i ledelsen har forståelse for hva som menes med et 
«personvernavvik» og eksempler ble nevnt ved spørsmål om dette under intervju. Samtidig var 
det enkelte ansvarlige som ikke hadde hørt om begrepet, eller som ikke kunne komme på noen 
eksempler på personvernavvik.   

Ved spørsmål om kommunen har gjennomført beredskapsøvelser de siste årene, opplevde 
revisjonen ulike svar fra de ansatte. Enkelte opplyste at det var avholdt en beredskapsøvelse i 
2017 med et annet fokus enn informasjonssikkerhetshendelser, mens de fleste ikke hadde 
kjennskap til hvorvidt kommunen har avholdt beredskapsøvelse tidligere eller ikke. Det ble 
opplyst under intervju at kommunen har definert en beredskapsansvarlig og at vedkommende 
skal tiltre stillingen 50%. Det fremkom at det planlegges avholdelse av beredskapsøvelse i løpet 
av 2020. Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon knyttet til tidligere avholdte 
beredskapsøvelser, herunder beredskapsplanverk. Revisjonen er derimot forelagt dokumentasjon 
i utkastversjon som er under utarbeidelse.57 

Det fremkom under intervju at personvernombudet blir benyttet ved behov for avklaringer fra 
kommunens ledelse, og at kommunikasjonen har vært god. Videre ble revisjonen informert om at 
personvernombudet har bistått med opplæring i etterkant av at GDPR trådte i kraft. Under 
intervju fremkom det at det varierer fra person til person når det kommer til hvor ofte 
personvernombudet har bistått kommunen. Revisjonen ble informert om at enkelte har kontaktet 
personvernombudet hyppig, mens andre ikke har benyttet personvernombudet i stor grad. Det 
ble under intervju opplyst at personvernombudet har noe utdannelse innenfor jus, data og 
sikkerhet. Det fremkom ikke for revisjonen hvilket omfang det dreier seg om. Revisjonen er 
informert om at personvernombudet har 30 års erfaring. På forespørsel har ikke revisjonen blitt 
forelagt dokumentasjon som bekrefter kurs, sertifiseringer eller formalutdannelse av 
personvernombudet.  

5.2.2 I hvilken grad har kommunen arbeidet med opplæring og bevisstgjøring av ansatte innenfor 
informasjonssikkerhet og personvern? 

Det ble uttrykt under intervju at ansatte mener det ikke er gjennomført tilstrekkelig opplæring 
innen informasjonssikkerhet og personvern i kommunen. Revisjonen ble informert om at det ikke 
er utarbeidet en kompetansematrise av de ansatte, og heller ikke en opplæringsplan for de 
ansatte. Det fremkom under intervju at de ansatte i linjen selv oppfatter at de har god 
bevissthet rundt arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern. Revisjonen ble under 
intervju informert om tidligere hendelser hvor det har vært avvik på behandling av 
personopplysninger. Det gjaldt et tilfelle hvor sensitive opplysninger om en person og 
vedkommende sin helsetilstand lå liggende synlig i en søppelkasse. Hendelsen ble håndtert ved å 
kontakte vedkommende som hadde kastet dokumentet i søppelkassen. Det fremkom under 
intervju at ansatte i linjen hadde ytret ønske om opplæring fra ledelsen, men at dette ikke har 
blitt imøtekommet. Revisjonen er ikke forelagt dokumentasjon over gjennomførte eller planlagte 
kurs og opplæringsplaner.  

Det fremkom under intervju ulik informasjon vedrørende e-læringskurs og hvordan dette har blitt 
benyttet for opplæring og bevisstgjøring. Enkelte informerte om at det har vært tatt i bruk e-
læringskurs innen området, andre informerte om at det planlegges innføring av e-læringskurs, 
mens flere ikke har blitt introdusert for en slik læringsplattform.  

Under intervju ble det opplyst om at ledelsen ikke har iverksatt bevisstgjøringstiltak innen 
informasjonssikkerhet og personvern for ansatte i fagområdene. Det fremkom videre at ansatte i 
linjen selv mente de hadde god praksis og rutiner knyttet til behandling av personopplysninger.  

57 Vedlegg 5.1 Overordnet beredskapsplan for informasjonssystemer 
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Det framkom i høringsuttalelse at det per 10. juli 2020 er igangsatt opplæring innen personvern 
for ledere i Våler kommune. 

5.2.3 I hvilken grad har kommunen kompetanse for å sikre tilstrekkelig internkontroll? 

Det ble uttrykt under intervju at ansatte mener det har vært et manglende fokus på rutiner 
knyttet til informasjonssikkerhet og personvern blant ledelsen i kommunen, samt et manglende 
engasjement og initiativ på området. Revisjonen er informert om at det arbeides med 
dokumentasjon som kan bidra til å definere kompetanse innen informasjonssikkerhet og 
personvern. Revisjonen er fremlagt denne dokumentasjonen i utkastform.58 

Revisjonen ble informert om at det er IT-avdelingen som har påbegynt prosessen med å 
utarbeide styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter, og at det ikke har vært 
noen involvering av andre i kommunen i særlig grad.  

Det fremkom under intervju at enkelte mente det var mangler på oppfølging av avvik og at disse 
ikke har vært ivaretatt i tilstrekkelig grad. Kommunen har etablert et avvikssystem for HMS, men 
ikke et avvikssystem som tar for seg avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. Det er 
dog enkelte som opplyser at de har benyttet avvikssystemet for HMS ved avvik knyttet til 
informasjonssikkerhet og personvern.  

I dokumentet «Sikkerhetsrevisjon 2019»59 utarbeidet av personvernombudet er det ikke 
beskrevet revisjonskriterier som tar utgangspunkt i anerkjente standarder og lover. Under 
intervju ble det opplyst at sikkerhetsrevisjonen ikke tar utgangspunkt i definerte kriterier, men 
baserer seg på personvernombudets erfaring fra andre revisjoner og kjennskap til kommunen. 
Revisjonen ble informert om at sikkerhetsrevisjonene ikke har vært dyptgående og at 
fokusområdet har vært basert på forhold som var av interesse å undersøke nærmere. Det 
fremkom under intervju at sikkerhetsrevisjonene er basert på samtaler med nøkkelpersoner i 
kommunen, og at det i liten grad har vært benyttet PC under intervjuene. Det ble opplyst at 
gjennomgang av kommunens dokumentasjon på de områder som ble revidert ikke har vært en 
del av sikkerhetsrevisjonen.   

I samme dokument53 under pkt. 3.3.2 «Sikkerhet på dagsorden» er det beskrevet anbefalinger og 
tiltak knyttet til ivaretakelse av kompetanse. Det fremkom under intervju at 
sikkerhetsrevisjonen for 2019 ikke har vært behandlet i ledergruppen eller fulgt opp av ledelsen. 
Det fremkom under intervju at det er ulike oppfatninger blant de ansatte knyttet til hvorvidt 
informasjonssikkerhet har vært på dagsorden i utvidet ledergruppe.  

58 Avvikshåndtering (utkast), Sjekkliste nyansatte og ansatte som slutter, Vedlegg 7 Informasjonssikkerhetspolicy, Vedlegg 8.1 

Sikkerhetsinstruks bruker, Vedlegg 8.2 Sikkerhetsinstruks leder 

59 Vedlegg 6.5 Intern sikkerhetsrevisjon utarbeidet av personvernombud 2018/ Sikkerhetsrevisjon 2019 gjennomført av 

personvernombud 
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5.3 VÅR VURDERING ER AT KOMMUNEN IKKE HAR TILSTREKKELIG KOMPETANSE 
FOR Å IVARETA GOD INTERNKONTROLL VEDRØRENDE 
INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN 

Kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern er 
ikke definert og opprettholdt for ansvarlige på området. 

Den fremlagte dokumentasjonen har ikke definert kompetanse knyttet til 
informasjonssikkerhet eller hvordan kompetanse på dette området skal ivaretas. Det 
vurderes at de ansvarlige for informasjonssikkerhet og personvern ikke har fått 
tilstrekkelig opplæring på området, og det er revisjonens vurdering at hva som er 
tilstrekkelig kompetanse heller ikke er tydelig definert. Revisjonen merker seg at 
det er enkelte ledere som har vært på eksterne kurs for å opprettholde 
kompetanse, samt at personvernombudet har avholdt ett kurs som følge av ny 
personopplysningslov (GDPR). Revisjonen mener kursing og opplæring bør 
formaliseres, være en del av ansettelsesrutinene for nyansatte og gjennomføres ved 
for eksempel endringer i organisasjonen eller tildeling av ansvar innen 
informasjonssikkerhet eller personvern.  

Revisjonen merker seg at det er påstartet en prosess for å etablere et 
internkontrollsystem som kan bidra til å formalisere kompetansekartlegging og 
opplæring, og at kompetanse i den forbindelse defineres. Samtidig vurderer 
revisjonen at dette arbeidet gjøres delvis atskilt fra kommunens ledelse og uten 
involvering av sentrale personer med ansvar for personvern.  

Kommunen har i liten grad gjennomført opplæring og 
arbeidet med bevisstgjøring av ansatte innenfor 
informasjonssikkerhet og personvern. 

Revisjonen mener at kvaliteten på opplærings- og bevisstgjøringsarbeidet bør 
forbedres. Det finnes ikke dokumentasjon som viser til opplæringsplan, 
kompetansekartlegging eller tiltak for bevisstgjøring innen informasjonssikkerhet og 
personvern. Revisjonen mener ledelsen burde ha besvart forespørsel om opplæring 
for de ansatte, og at dette bør formaliseres. Revisjonen er samtidig innforstått med 
at de ansatte i linjen har egne strenge nasjonale retningslinjer og rutiner som må 
følges, uavhengig av kommunens rutiner. Samtidig er det kommunens ansvar å påse 
at lover og regler innenfor informasjonssikkerhet og personvern etterleves, og det 
er dermed et ledelsesansvar å påse at ansatte får tilstrekkelig opplæring og er 
bevisste i sitt arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Revisjonen finner 
det positivt at det er gjennomført kurs i etterkant av GDPR, men det bør i tillegg 
gjennomføres regelmessige kompetansehevende tiltak, samt opplæring ved 
nyansettelser.   

Revisjonen mener at kommunens ansatte i liten grad har kjennskap til eksisterende 
policyer, retningslinjer og rutiner knyttet til informasjonssikkerhet og personvern.  

Revisjonen finner det positivt at det per 10. juli er igangsatt opplæring innen 
personvern for ledere.  

Kommunen har ikke tilstrekkelig kompetanse for å sikre 
internkontroll? 

Revisjonen mener at kompetansen innen internkontroll må forbedres. Revisjonen 
mener at ledelsen må sikre kompetanse for å kunne ivareta utarbeidelse og 
gjennomføring av et hensiktsmessig og tilstrekkelig internkontrollsystem.  

Revisjonen bemerker at det er påbegynt arbeid med utvikling av et 
internkontrollsystem. Det er revisjonens vurdering at utkast til 
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5.4 KONKLUSJON 

Våler kommune innehar ikke tilstrekkelig kompetanse for å ivareta god internkontroll vedrørende 
informasjonssikkerhet og personvern. Det er igangsatt et arbeid med å få på plass et 
internkontrollsystem, men dette er ikke implementert. Det er ikke iverksatt formaliserte 
opplæringstiltak fra ledelsen, hverken for ansvarlige for informasjonssikkerhet og personvern 
eller ansatte for øvrig. 

6  HØRINGSUTTALELSE 

6.1 RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE 

Kommunen fikk oversendt utkast til revisjonsrapport 15. mars og invitert til å kommentere dette 
utkastet. På bakgrunn av Covid-19 situasjonen, ba kommunen om å få nødvendig tid til å 
gjennomgå utkastet. I lys av den ekstraordinære situasjonen ga revisjonen aksept for at 
kommunen brukte nødvendig tid til å kommentere utkastet. BDO avklarte dette i samråd med 
kommunerevisjonen.    

Våler kommune ga sin tilbakemelding på utkastet til revisjonsrapport i e-post 10. juli. Det ble 
der opplyst at kommunen ikke hadde bemerkninger til revisjonsrapporten. Dette ble bekreftet 
muntlig 4 august.  

Det framkom i ovennevnte e-post at det er iverksatt tiltak basert på rapportens konklusjoner, 
hvorav det blant annet er igangsatt opplæring innen personvernområdet for ledere. Videre har 
rådmannens ledergruppe behandlet og godkjent enkelte av dokumentene og rutinene, herunder 
«Informasjonssikkerhet i Våler kommune – overordnet styringsdokument.» 

6.2 KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSE 

BDO har ingen kommentarer til høringsuttalelsen fra Våler kommune og anser denne for å være i 
tråd med våre vurderinger og anbefalinger.  

BDO anser det positivt at Våler kommune har påbegynt arbeidet med å følge opp de anbefalinger 
presentert i rapporten.  

internkontrollsystemet bærer preg av manglende kontekstforståelse, som kan tyde 
på at kompetanse på området ikke er tilstrekkelig. Det er revisjonens vurdering at 
det mangler oppfølging og kontroll av tiltak på ledelsesnivå. Dette gjenspeiles ved 
at sikkerhetsrevisjonene som har vært gjennomført ikke har blitt drøftet og 
diskutert i ledelsen. Det kan også sees i sammenheng med at det i varierende grad 
har vært oppfølging av avvik. Det har heller ikke vært en plan for implementering 
av anbefalinger og tiltak som har vært presentert i sikkerhetsrevisjonene.   

Revisjonen oppfatter at personvernombudet har en annen forståelse enn 
revisjonsteamet av hva som fremgår av gjeldende lover og regler, samt beste praksis 
når det gjelder gjennomføring av revisjoner og etterlevelse av GDPR. Revisjonen 
viser i denne forbindelse til vurderingene under problemstilling 1 der det fremgår at 
revisjonen vurderer at revisjonsmetodikken som benyttes av personvernombudet 
ikke følger god revisjonsmetodikk, da det ikke tas utgangspunkt i revisjonskriterier, 
samt at det ikke foretas gjennomgang av dokumentasjon ved utførelse av 
sikkerhetsrevisjoner.59  
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7 VEDLEGG 1: DOKUMENTLISTE 

Følgende dokumenter er fremlagt av Våler kommune og gjennomgått av BDO i denne revisjonen: 

• Avvikshåndtering – under arbeid (utkast)

• Digitaliseringsstrategi Våler kommune

• Notat angående kvalitetsarbeid på IT 25.11.2019

• Personvernerklæring Våler kommune 2018

• Sjekkliste nyansatte og ansatte som slutter

• Taushetserklæring

• Vedlegg 1 Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2030

• Vedlegg 1.2 Kommuneplan Våler 2011 – 2022

• Vedlegg 2 Beskrivelse av planprosess

• Vedlegg 3 Våler kommune Sikkerhetshåndbok V2 (utkast)

• Vedlegg 4 Egenkontroll- årshjul (utkast)

• Vedlegg 5. Helhetlig ROS-analyse Våler kommune 2019

• Vedlegg 5.1 Overordnet beredskapsplan for informasjonssystemer (utkast)

• Vedlegg 6 Pålegg fra datatilsynet

• Vedlegg 6.1 Svar kontrollrapport datatilsynet

• Vedlegg 6.2 Lukking av avvik 1

• Vedlegg 6.3 Lukking av avvik 2

• Vedlegg 6.4 Avslutning av sak

• Vedlegg 6.5 Intern sikkerhetsrevisjon utarbeidet av personvernombud 2018/
Sikkerhetsrevisjon 2019 gjennomført av personvernombud

• Rapport fra sikkerhetsrevisjon 2016

• Vedlegg 7. Informasjonssikkerhetspolicy (utkast)

• Vedlegg 8. Ledelsens retningslinjer (utkast)

• Vedlegg 8.1 Sikkerhetsinstruks bruker (utkast)

• Vedlegg 8.2 Sikkerhetsinstruks leder (utkast)

• Vedlegg 8.3 Informasjonshåndtering (utkast)

• Vedlegg 9 Våler kommune oversikt personopplysninger

• Vedlegg 9.1 Styringsdokument internkontroll (utkast)

• Vedlegg 10 Organisering av arbeidet med informasjonssikkerhet (utkast)

• Vedlegg 11 Systemer og roller 2019 i Våler kommune

• Vedlegg 12. Kommunestyrets vedtatt budsjett 2020 og økonomiplan

• Vedlegg 13 Oversikt over databehandleravtaler

• Vedlegg 13.1 Mal Våler kommune databehandleravtale

• Vedlegg 14 Avtale personvernombud
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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/22 

 
 
Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Administrasjon og styring" 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Prosjektplan «Administrasjon og styring» godkjennes. 

 
Fredrikstad, 24.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Prosjektplan «Administrasjon og styring», 2.05 2018 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgssak 18/24 den 06.12.18 
Kommunestyresak 2/17 den 09.03.17, i sak 2/17 – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018.  

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).  På grunnlag av dette, foreslår revisjonen to hovedproblemstillinger: 
 

 Fører Våler kommune en systematisk internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges? 

 I hvilken grad er Våler kommune forberedt på lovendringene knyttet til internkontroll 
som fremkommer av kommunelovens kapittel 25? 

 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling februar 2021. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende 
pålitelighet (nøyaktighet) og gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet.  

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Det er sekretariatets vurdering at problemstillinger som begynner med «I hvilken grad» i et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, kan være lite formålstjenlige, (ref. problemstilling 2). Dette fordi 
revisjonen skal bekrefte, eller avkrefte noe. Imidlertid er denne problemstillingen sett opp 
mot kommende endringer i lovverk, så formuleringen kan benyttes. Generelt vil sekretariatet 
fraråde slike formuleringer i problemstillinger. Ellers har 
vi ingen kommentarer til metode og gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

PROSJEKTPLAN: ADMINISTRASJON OG STYRING – VÅLER KOMMUNE 

 

/2 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene, og er kontrollutvalgets ansvarsområde jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 ble vedtatt i kommunestyret 09.03.17, i sak 2/17. Planen bygger 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen. Gjennomføringstidspunktet for dette prosjektet ble 

flyttet til 2020, jamfør sak 18/24 i kontrollutvalget (06.12.18). I risiko- og vesentlighetsvurdering som lå til 

grunn for planen 2017-18 skrev revisjonen følgende om risiko på området: 

 

Prosjektplanen er delvis utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen. Vi 

har likevel tatt hensyn til at funnene i risikoanalysen er flere år gamle. Derfor har vi i oppstartsmøte med 

«Ifølge budsjettdokumentet for Våler kommune har utgiftene til administrasjon og styring vært 

lavere enn det man har kunnet forvente av kommuner med lignende befolkningstall. Rammeom-

råde sentraladministrasjon gikk med et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner i 2015, deler av 

dette skyldes bl.a. lavere pensjonskostnader, en vakant stilling i sentralarkivet, mindre bruk av 

IT-konsulenttjenester da mer er utført i egenregi, samt at innkjøpssamarbeidets konsulent ikke 

ble erstattet. Våler kommune har per dags dato ingen fast ansatt rådmann. Ass. rådmann er 

konstituert rådmann. 

I møte med ordfører, varaordfører og rådmann, uttrykte rådmannen at han var kjent med de lave 

administrasjonsutgiftene, og sa videre at dette var et resultat av en politisk prioritering. 

Spørreundersøkelsen fremlagt for administrasjonen viser at 33.3% i liten grad opplever å ha tid 

til ledelse, mens 60% opplever å ha middels tid til ledelse. 6,7% svarer «Vet ikke». I spørre-

undersøkelsen ble det også stilt følgende spørsmål: «Hvilke tre områder i kommunen opplever 

du har høyest risiko for å ikke overholde lov og forskrift? Begrunn gjerne svaret.» Følgende 

kommentarer relevante for administrasjon og styring kom frem av svarene: 

«Arbeidstid, lav (sårbar) bemanning gjør at et antall personer arbeider langt mer enn AML åpner 

for.». 

«Tjenesteproduksjonen kunne vært mer rasjonell og effektiv ved større grad av dialog og sam-

arbeid horisontalt i hver virksomhet/seksjon og vertikalt gjennom linjene i organisasjonen.». 

Revisjonen tolker undersøkelsens funn dithen at administrasjonen i Våler kommune opplever en 

mangel på tid/ressurser til å få utført alle tildelte oppgaver. Dette kan påvirke evnen til å opprett-

holde god ledelse og dialog med alle medarbeidere. Det er revisjonens vurdering at de lave 

kostnadene til administrasjon i Våler kommune sammenlignet med andre kommuner, kan med-

føre en risiko. De begrensede ressursene administrasjonen har kan påvirke evnen til å levere på 

bestillinger fra folkevalgte, samt tiden til rådighet for å lede kommunens virksomheter og medar-

beidere på en effektiv måte. Dette kan også føre til sårbarhet med tanke på eventuell sykdom 

hos sentrale personer. Revisjonen antar at den nåværende situasjonen med fravær av en fast 

ansatt rådmann kan føre med seg et ytterligere press på en allerede presset administrasjon i 

Våler kommune. Revisjonen vurderer risikoområdet som vesentlig.» 
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kommuneadministrasjonen drøftet om innholdet i prosjektplanen oppleves som aktuell i dag, eller om det 

er andre faktorer som er mer aktuelle.  

 

Revisjonen avholdt et oppstartsmøte med kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og økono-

misjef den 17.09.2020. Her ble prosjektet presentert og drøftet. Det ble opplyst av kommunedirektøren at 

kommunen hadde hatt tilsyn fra fylkesmannen på området barnevern. Dette medførte mindre endringer i 

avgrensningen av prosjektet i prosjektplanen (se kapittel 3). For øvrig er det revisjonens oppfatning at 

administrasjonen så på forslaget til prosjekt som aktuelt og relevant for Våler kommune. 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvalt-

ningsrevisjon» (RSK 001/ god revisjonsskikk). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart 

mellom hva som er innsamlede data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig 

sammenheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbe-

falinger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. 

 

Revisjonen delegeres myndighet til å foreta mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger hvis 

det oppstår uforutsette forhold som har betydning for prosjektet. Større endringer tas med sekretariatet 

som avklarer disse med kontrollutvalget.  

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår følgende problemstillinger: 

 Fører Våler kommune en systematisk internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre 

at lover og forskrifter følges? 

o I hvilken grad er Våler kommune forberedt på lovendringene knyttet til internkontroll som 

fremkommer av kommunelovens kapittel 25? 

 

Revisjonen vil i dette prosjektet fokusere på om det er etablert kontrollmekanismer som sikrer at Våler 

kommune følger lover og forskrifter. I utgangspunktet omfatter kravet til internkontroll alle virksomheter, 

sentraladministrasjon og så videre, hver for seg og samlet. Av ressursmessige årsaker vil det likevel 

være nødvendig å avgrense denne forvaltningsrevisjonen, revisjonen vil derfor fokusere på hvilke over-

ordnede systemer som er satt på plass for å sikre internkontroll i Våler kommune og vurdere om disse 

fungerer på en hensiktsmessig måte i praksis. Dette innebærer også at revisjonen vil undersøke hvor-

dan systemene brukes og oppfattes på operativt nivå (innen utvalgte virksomheter). Revisjonen vil legge 

til grunn at internkontrollen skal være systematisk. I dette ligger det at arbeidet med internkontroll ikke 

kan være tilfeldig og spontant, men at det må jobbes med dette på en planmessig og metodisk måte. 

Revisjonen legger til grunn at internkontrollen skal tilpasses kommunens størrelse, egenart, aktiviteter 

og risikoforhold. I denne sammenheng vil vi særlig legge vekt på viktigheten av at kommunen har opp-

rettet systemer for å kartlegge risikoen i organisasjonen på overordnet nivå og på virksomhetsnivå, og 

at vurderinger av disse forholdene er førende for hva slags internkontroll det er behov for i Våler kom-

mune. Vi vil også ha fokus på at kommunen har etablert et formålstjenlig avvikssystem som innebærer 

at uønskede hendelse meldes og følges opp, både enkeltvis og samlet. Det er også viktig at kommunen 
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kan dokumentere internkontrollen i den grad det er hensiktsmessig, dette innebærer at kommunen blant 

annet skal ha beskrivelser av kommunens oppgaver, mål og organisering, samt kunne dokumentere 

systemer, rutiner, instrukser og lignende. Skriftlig dokumentasjon skal evalueres og ved behov forbed-

res, og det skal gjøres en evaluering av hvordan kommunen jobber med internkontroll. 

 

Revisjonen vil med bakgrunn i funnene også vurdere hvorvidt Våler kommune er forberedt på å møte de 

endringene som følger av ny kommunelov. Kommuneloven er i skrivende stund fullstendig trådt i kraft 

med unntak av kapittel 25 om internkontroll, dette betyr at kommunen inntil videre må forholde seg til 

bestemmelsen i gammel kommunelov, imidlertid legger revisjonen til grunn at kapitlet om internkontroll 

vil tre i kraft fra 1. januar 2021 (Kommunal og moderniseringsdepartementets estimat). Revisjonen vil 

bemerke at kapittel 25 viderefører kravet om internkontroll, men har en ny og mer omfattende regulering 

enn før som utgjør et minstekrav til hvordan kommunens internkontroll skal være.  

 

I oppstartsmøte med administrasjonen ble revisjonen informert om at kommunen har hatt tilsyn fra fyl-

kesmannen på barnevernsområdet, tilsynsrapporten er ikke ferdigstilt i skrivende stund. Revisjonen vil i 

sitt arbeid med revisjonsprosjektet ta hensyn til funnene i fylkesmannens rapport når den foreligger, slik 

at vårt arbeid samordnes med fylkesmannens tilsyn i den grad det vil være hensiktsmessig. Samordning 

mellom den kommunale egenkontrollen og statlig tilsyn er viktig blant annet for å sikre en realistisk til-

synsbelastning på kommunen, og skape bedre utnyttelse av våre samlede ressurser.  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet1. Også kommunens egne ret-

ningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere 

avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurde-

ringer som foretas, og de konklusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende 

kilder for å utlede revisjonskriterier: 

 

 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner. 

 LOV-2018-06-22-83 Lov om kommuner og fylkeskommuner. 

 KS veileder – «Orden i eget hus - Kommunedirektørens internkontroll». 

 

Revisjonen tar forbehold om at også andre kilder kan bli aktuelle underveis i prosjektarbeidet. 
  

                                                      
1 Trinnhøydeprinsippet (også kalt Lex Superior) er et rettslig prinsipp som innebærer at rettsregler av 

høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene. 
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5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av analyseskjemaet 

nedenfor: 

 
Problemstilling 
 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analyse 
metode 

Problemstilling 

Fører Våler kommune 

en systematisk intern-

kontroll med admini-

strasjonens virksomhet 

for å sikre at lover og 

forskrifter følges? 

 

I hvilken grad er Våler 

kommune forberedt på 

lovendringene knyttet 

til internkontroll som 

fremkommer av kom-

munelovens kapittel 

25? 

Gammel kommunelov, 

kapittel 4, § 23-2 «Ad-

ministrasjonssjefens 

oppgaver og myndig-

het.» 

 

Ny kommunelov: Ka-

pittel 25, deriblant § 

25-1 «Internkontroll i 

kommunen og fylkes-

kommunen.» 

 

KS veileder «Orden i 

eget hus -  

Kommunedirektørens 

internkontroll». 

Informasjon om kommunens 

rutiner og praksis. 

Analyse av kommunens 

rutiner og annen doku-

mentasjon. 

 

Intervjuer. 

 

Gjennomgang av in-

ternkontrollsystemer og 

kvalitetssystemer. 

 

Evt. spørreundersø-

kelse til ansatte. 

 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

 
Kommentar til ressursrammen 

Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-

nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt, eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. 

Prosjektdeltakere Casper Støten – forvaltningsrevisor 
Lene Eilertsen – revisor 
Jolanta Betker - oppdragsansvarlig revisor 

Prosjektperiode September 2020 – februar 2021 
Antall timer 300 +/- 10 % timer 
Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Våler kommune 
Fremdrift Ferdig  

Når prosjektplan er godkjent i KU 7. oktober 2020 
Når rapport er sendt til rådmannen Januar 2021 
Når rapport er sendt til ØKUS Februar 2021 
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Saksnr.: 2020/2215 
Dokumentnr.: 13 
Løpenr.: 198495/2020 
Klassering: 3018/188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/23 

 
 
Workshop risiko- og vesentlighetsvurderinger i forkant av plan for 
forvaltningsrevisjon 

 

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

 
Fredrikstad, 14.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 
Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut 
hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2021 gjennomføres av 
sekretariat og revisjon høsten 2020, og skal behandles av kontrollutvalget i deres siste møte 
2020.  
 
Det har vært en sammenslåing av kommunerevisjonen i 2020, kontrollutvalgssekretariatet er 
også under endring. For å sikre en kompetanseoverføring mellom kontrollutvalget og 
revisjonen, samt sekretariatet, ser sekretariatet det som hensiktsmessig at kontrollutvalget 
kan komme med innspill til relevante risikoområder i forkant av påbegynt arbeid.  
Det blir derfor nå avholdt en workshop, hvor kontrollutvalget kan komme med innspill og 
drøfte hvilke områder som kan være relevante for ny plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Det vil være kontrollutvalget som gjør den endelige vesentlighetsvurderingen etter innspill fra 
sekretariat og revisjon i møtet i desember. 
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Det kan være hensiktsmessig å trekke frem områder hvor det har vært henvendelser 
eller informasjonssaker de siste årene.  
Revisjonen er invitert til saken, dette for å gi eventuelle innspill til 
områder de ser som relevante for kommende forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2019-2020 ligger som vedlegg 1 til saken, til 
orientering. 
 
 
 
Vurdering 
Det fremgår av NKRF sin veileder for overordnet analyse følgende: 
«Kontrollutvalget selv innehar kunnskap som bør komme fram i arbeidet med den 
overordnede analysen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført, 
og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved 
kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet med analysen gjennom 
diskusjoner i møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der analyse av 
kommunens virksomhet er tema.  
 
Hvordan?  

 Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon  

 Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp  

 Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i 
kommunen  

 Følge med på politiske saker og vedtak som fattes  

 Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt fokus 
på spesielle deler av forvaltningen»  

 
Workshopen bør derfor ta utgangspunkt i kulepunktene over. Det kan også være 
hensiktsmessig at saker som har gjentagende oppmerksomhet hos kontrollutvalget kommer 
frem i workshopen. 
 
Sekretariatet legger forøvrig frem saken uten innstilling eller anbefalinger. 
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
                                                                                                                    
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354 
E-postadresse: iokus@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.iokus.no 
Mobil: 908 55 384 

 
Bankkonto: 1050 14 16733  

 

 

Våler kommune  
v/ordfører 
 
Sendt elektronisk 
   
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2018/17768-12-249096/2018-IDBREM  510/137 12.12.2018 

 
 

Orienteringssak fra kontrollutvalget: Revisjonsplan 2019-2020 

 
Vedlagt følger samlet vedtak og samlet saksfremstilling fra kontrollutvalgets behandling av 
Innspill til prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Administrasjon og styring" i 
møte 06.12.2018. 
 
Vedtaket bes lagt fram for kommunestyret til orientering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ida Haaby 
rådgiver 
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Saksnr.: 2018/17768 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 239467/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Kontrollutvalget Våler 06.12.2018 18/24 

 
 

Innspill til prosjektbeskrivelse til forvaltningsrevisjonsprosjekt "Administrasjon 
og styring" 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges frem slik at vedtak kan fattes. 
  

Kontrollutvalget Vålers behandling 06.12.2018: 

Utvalget drøftet innspill med revisjonen.  
Utvalget fremmet følgende fellesforslag: 
 
På bakgrunn av rådmannens orientering om sårbarhet og tiltak innen økonomistyring i 
Våler kommune vil kontrollutvalget omdisponere forvaltningsrevisjonsprosjektene i 
Revisjonsplan for 2019-2020 til følgende: 
 
2019: 

 IKT  

 Sykehjemstjenesten 
 

2020: 

 Administrasjon og styring 
 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret til orientering. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 06.12.2018: 

På bakgrunn av rådmannens orientering om sårbarhet og tiltak innen økonomistyring i 
Våler kommune vil kontrollutvalget omdisponere forvaltningsrevisjonsprosjektene i 
Revisjonsplan for 2019-2020 til følgende: 
 
2019: 

 IKT  

 Sykehjemstjenesten 
 

2020: 

 Administrasjon og styring 
 

Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret til orientering. 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 

Saksopplysninger 

Kommunestyret har i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 vedtatt at det skal 
gjennomføres et forvaltningsrevisjonsprosjekt på området administrasjon og styring i 2018. 
Før prosjektet kan settes i gang må kontrollutvalget vedta en prosjektplan, denne er det 
revisjonen som utarbeider forslag til.  
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 05.09.2018, under sak 18/19 Eventuelt følgende: 
Kontrollutvalget ønsker å komme med ytterligere innspill til prosjektbeskrivelsen til 
forvaltningsrevisjonsprosjekt «Administrasjon og styring», og ber om at det settes opp som 
egen sak til neste møte 07.10.2018 

Vurdering 

Sekretariatet legger frem saken for drøfting i utvalget.  
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Saksnr.: 2020/2215 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 206458/2020 
Klassering: 3018/188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/24 

 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem" 

 

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

 
Fredrikstad, 23.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Brev til Østre Viken kommunerevisjon IKS datert 10.09 2020, fra Kommunalsjef Oppvekst og 
kultur. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 16/20, den 11.06 2020 
KU-sak 29.05 2019 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet en oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Fosterhjem» i sitt møte den 29.05 2019. Revisjonen hadde utarbeidet en 
oppfølgingsrapport og det var to anbefalinger fra prosjektet som ble vurdert som ikke i 
tilstrekkelig grad var blitt fulgt opp fra kommunens side. 
Da kommunestyret senere fikk oppfølgingsrapporten til behandling fattet de følgende vedtak: 
 
«Kommunestyret anmoder administrasjonen om å opprette et system for vurdering av 
tilbakemeldinger fra brukerne i forbedringsarbeidet til fosterhjemsområdet og om at det 
inngås avtale om systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunalt og statlig 
barnevern. Forøvrig tas oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til 
orientering.» 
 
Administrasjonen har gitt tilbakemelding på dette vedtaket, svaret ligger i sin helhet som 
vedlegg 1 til saken.  
Administrasjonen skriver følgende når det gjelder system for tilbakemelding fra brukerne: 
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«Administrasjonen har utarbeidet en spørreundersøkelse der barns og foreldres opplevelse 
av barneverntjenestens arbeid etterspørres. Denne undersøkelsen vil gjennomføres årlig. 
Det vil også være en årlig gjennomgang av saker der foreldre og barns opplevelser av ulike 
tiltak kommer frem. Dette er en del av barneverntjenestens internkontroll.» 
 
Når det gjelder punktet om at det skal at det inngås avtale om systematisk og forpliktende 
samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern, skriver administrasjonen blant annet 
følgende: 
«I svar fra Barne-, ungdom- og familieetaten, e-post datert 09.09.2020 sier saksbehandler 
«Når det gjelder samarbeidsavtaler mellom statlig og kommunalt barnevern, var det en 
gammel ordning som ikke lenger finnes.»» ... «Vi kan på den bakgrunn ikke se at det er 
grunn til eller muligheter for å etablere en samarbeidsavtale...» 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at administrasjonen har fulgt opp kommunestyrevedtak fra sak 16/20 
og anbefaler derfor kontrollutvalget om å ta informasjonen til orientering. 
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Adresse:  Telefon: Bankgiro nr:  Organisasjons nr: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold 69289100  7874.06.27502  959 272 581 
postmottak@valer-of.kommune.no       www.valer-of.kommune.no 
 

       
Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Industriveien 6 

 

1890 RAKKESTAD  10.09.2020 

 

 

Vår ref.: 16/290-10/UW(bes oppgitt ved henv.) Arkivnr: 217  

Deres ref.:  Løpenr.: 11715/20 

 

   

SVAR – OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON FOSTERHJEM 

 

Rapportens pkt 3.1 

Revisjonen vurderer og konkluderer med at kommunen ikke har fulgt opp kravet i forskrift til 

barnevernloven om at kommunen skal bruke erfaringer fra barn og foreldre i arbeidet med å utvikle 

barneverntjenesten. 

 

Kommunens oppfølging 

Administrasjonen har utarbeidet en spørreundersøkelse der barns og foreldres opplevelse av 

barneverntjenestens arbeid etterspørres. Denne undersøkelsen vil gjennomføres årlig. Det vil også 

være en årlig gjennomgang av saker der foreldre og barns opplevelser av ulike tiltak kommer frem. 

Dette er en del av barneverntjenestens internkontroll. 

 

Rapportens pkt 3.2  

Revisjonen vurderer og konkluderer med at kommunen ikke har inngått en avtale om et systematisk og 

forpliktende samarbeid med statlig barnevern. Revisjonen viser i den forbindelse til en veileder fra 

Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. «Sammen om et godt barnevern». Veilederen er fra 2010. 

 

Kommunens oppfølging 

Administrasjonen svarte på denne i revisjonens første undersøkelse.  

Veilederen er 10 år gammel, og det ble i 2018 gjort et omfattende arbeid med tolkningsuttalelser til 

barnevernloven § fra Barne-, ungdom- og familiedirektoratet. Administrasjonen sendte derfor en 

henvendelse Barne-, ungdom- og familieetaten i begynnelsen 7. juli 2020 for å undersøke om det 

fremdeles er anbefalt å inngå en slik samarbeidsavtale.  

 

I svar fra Barne-, ungdom- og familieetaten, e-post datert 09.09.2020 sier saksbehandler «Når det 
gjelder samarbeidsavtaler mellom statlig og kommunalt barnevern, var det en gammel ordning som 
ikke lenger finnes.» Saksbehandler legger i e-posten ved linker til tolkningsuttalelsene, som 
omhandler innholdet i bistandsplikten, og fordeling av oppgaver og ansvar mellom stat og 
kommune.  
 
http://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2018z2E03z2D23&searchTer
m=bistandsplikt 
http://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2019z2E05z2E20&searchTer
m=bistandsplikt 
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Vi kan på den bakgrunn ikke se at det er grunn til eller muligheter for å etablere en samarbeidsavtale, 

slik revisjonen påpeker i oppfølgingsrevisjonen – fosterhjem fra 2019, sak PS-19/11. Kommunestyret 

11.06.2020, sak: 16/20. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Unn Elisabeth West 

Kommunalsjef Oppvekst og kultur 
 

Tlf.: 920 88 413 

 

Kopi sendt til: 

Leder av kontrollutvalget – Tom Andre Brubak 

Ordfører – Reidar Kaabbel 

Kommunedirektør – Ivar Nævra 

Barnevernleder – Arve Langøy  

 

 

Brevet er elektronisk godkjent. 
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Saksnr.: 2020/2212 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 198434/2020 
Klassering: 3018/186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/25 

 
Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens vurdering av risiko- og vesentlighet vedr. 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, til orientering. 
 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS – Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen for 2019, datert 11.09 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven § 24-9 
 

Saksopplysninger 

I henhold til ny kommunelov er en ny revisjonsoppgave tatt inn i loven. Kontrollen gjelder 
«Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen». 
I kommunelovens § 24-9 «Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen», 
står følgende: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på 
lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjonen vil i kontrollutvalgets møte presentere 
revisjonens strategi og angrepsvinkel for oppgaven, samt sin risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
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Vurdering 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen er som nevnt under 
saksopplysninger ny revisjonsoppgave fra 2019 som er pålagt valgt revisor. Revisor har 
fremlagt en skisse, slik revisjonen vurderer risiko- og vesentlighetsområdene i kommunen.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens risiko- og vesentlighetsvurdering 
vedrørende etterlevelseskontroll med økonomi forvaltningen til orientering.  
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Saksnr.: 2020/2212 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 198467/2020 
Klassering: 3018/186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/26 

 
Revisors attestasjonsuttalelse vedr. etterlevelseskontrollen 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av regelverk for håndtering av selvkost, 

til orientering. 
 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2019, datert 11.09 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kommunerevisjon har den 11. september 2020 avlagt en uavhengig revisors 
attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
2019. Kontrollen er gjort for regnskapsperioden 01.11 2019 til 31.12 2019 og området for 
regelverk for håndtering av selvkost. 
Revisjonens konklusjon er at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er 
revisjonen ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Våler kommune 
ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner regelverk for håndtering av 
selvkost, med unntak av en mangelfull note i regnskapet 
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Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontroll med etterlevelsen av regelverk for 
håndtering av selvkost til orientering.  
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Saksnr.: 2020/2212 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 204209/2020 
Klassering: 3018/186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/27 

 
Overordnet revisjonstrategi 2020 - Våler kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Overordnet revisjonstrategi for 2020, tas til orientering 

 
Rakkestad, 21.09.2020 
 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Overordnet revisjonstrategi for Våler kommune 2020 – PowerPoint presentasjon 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 

Saksopplysninger 
Den overordnede revisjonsstrategien omfatter regnskapsrevisjon av årsregnskapet for 2020.  
 
Formålet med en overordnet revisjonstrategi, er å vise kontrollutvalget hvordan revisjonen 
vurderer revisjonsoppgavene knyttet til kommunen. Strategien tar utgangspunkt i 
revisjonens erfaring, og eventuelle endringer i risikobilde for de enkelte 
oppdragene/revisjonsområdene. Revisor vil i sin presentasjon redegjør for hvilke 
fokusområder som legges til grunn i 2020.  
 
Det legges til grunn at arbeidet skal gjennomføres i henhold til forskrift om revisjon, 
revisjonsstandarder og revisjonsmetodikk. Funn som er av vesentlig betydning for 
risikovurderingen rapporteres fortløpende slik revisjonsforskriften tilsier. 

Vurdering 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg (§ 3) påse at regnskapsrevisjonen 
fungerer på en betryggende måte. Det betyr at revisjonen skal planlegge, gjennomføre og 
rapportere slik lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk krever. 
I tråd med dette vil oppdragsansvarlig revisor presentere revisjonstrategi for Våler 
kommunes årsregnskap for 2020. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta presentasjonen av overordnet 
revisjonstrategi for 2020 til orientering. 
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Revisjonsstrategi 2020 
Kontrollutvalget i Våler kommune 

07.10.2020
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Overordnet revisjonsstrategi

• Formål 

• Kommuneloven kap. 24 Revisjon (§§ 24-2 til 24-10)

• Oppdragsvurdering

• Revisjonsområder
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Revisjonsområder

• Lønn
• Innkjøp
• Driftsmiddel 
• Finans
• Overføringer
• Salg
• Likvid
• Områdeovergripende
• Merverdiavgift
• Skatt
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Kommunens virksomhet

• 5 771 innbyggere (2. kvartal 2020)
• 386 årsverk (årsberetning 2019)
• Kommunens organisering
• Budsjettstyrt – fastsettes av kommunestyret
• Økonomiske rammer – statlig
• Omfattende lovverk
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Organisasjonskart 2020
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Økonomisk utvikling

Regnskap 2017 Regnskap 2018 Regnskap 2019 Vedtatt

Budsjett 2020

Driftsinntekter -      405 28 849 -          418 267 200 -       439 500 174 -        439 290 000
Driftsutgifter        388 015 934             419 795 549          452 875 777          435 276 000

Brutto driftsresultat -        17 312 915                 1 528 348            13 375 602 -            4 014 000
Finanstransaksjoner          11 385 340               13 685 897            10 541 871            13 285 000
Netto driftsresultat -      181 272 569                 1 671 242               9 419 449              1 971 000

Mer-/mindreforbruk -        21 426 823 -              9 572 935 -          16 534 300                           -   
Sum investeringer          44 604 443               44 638 076            51 018 750            16 975 000

Netto egenkapital UB

Ekskl kapitalkonto
       108 784 436  95 287 203  84 422 096  budsjetteres ikke 

Langsiktig gjeld (inkl. 
pensj.forpl.)

       263 618 129             250 756 761       298 330 639  budsjetteres ikke 
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Planlegging 2020

• Risikovurdering

• Vesentlighetsgrense

• Kontrollmiljø
• Kartlegging av kommunens internkontroll

• Angrepsvinkel
• Fokusområder i forhold til risikovurdering
• Test av kommunens internkontroll
• Test av detaljer
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Saksnr.: 2020/2218 
Dokumentnr.: 56 
Løpenr.: 200789/2020 
Klassering: 3018/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/28 

 
Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en kostnadsramme på kr. 1 179 000-, vedtas 

 
2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2021 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
 
Rakkestad, 16.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
1. Forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2021 
2. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Våler kommune - 2021, datert 10.09 

2020 
3. Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Budsjett for Østre Viken Kommunerevisjon IKS – 

datert 30.07 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
I henhold til nye forskrift om kontrollutvalg og revisjon (ikrafttredelse fra konstituerende møte 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023) nærmere bestemt § 2, «Kontrollutvalgets rolle i 
fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet», skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.  
I kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal kontrollutvalgets egen drift samt kostnader 
til sekretariats- og revisjonstjenesten innarbeides. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget 
Til kontrollutvalgets egen drift er det innarbeidet godtgjørelse til leder og møtegodtgjørelse til 
øvrige medlemmer i tråd med reglement for godtgjørelse til folkevalgte for Våler kommune. 
Budsjettforslaget til kontrollutvalgets egen drift bygger på en normal møteaktivitet på fem 
møter i 2021. I forslaget er det foreslått kr. 40 000.- til kurs/opplæring, kr 2 000.- til skyss og 
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kostgodtgjørelse og kr.2 500.- til servering i forbindelse med møter. Budsjettforslaget for 
kontrollutvalgets egne utgifter for 2021 utgjør samlet kr. 103 500.-. 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
Styret for Østfold kontrollutvalgssekretariat behandlet og vedtok budsjettet 2021 for 
sekretariatet i møte den 4. september 2020. Våler kommune sin andel av budsjettet er under 
forutsetning av at kommunestyret i Våler i løpet av høsten 2020 behandler og vedtar 
fremlagte samarbeidsavtale for Østfold kontrollutvalgssekretariat. Vi viser også til 
kontrollutvalgets behandling den 4. juni 2020 om ny sekretariatsordning for kommunen. 
 
I henhold til budsjettvedtaket og selskapets vedtekter (fordelingsnøkkel) vil Våler kommune 
sin andel utgjøre kr. 290 000.- for 2021.  
 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS (ØVKR IKS) 
For interkommunale selskaper (IKS) som Østre Viken kommunerevisjon er organisert som, 
er det selskapets representantskap som endelig vedtar budsjettet (jf lov om interkommunale 
selskaper § 18).  
 
Styret og representantskapet i Østre Viken kommunerevisjon IKS har avholdt sine 
budsjettmøter i henholdsvis august og september 2020. For budsjettåret 2021 er Våler 
kommunes andel beregnet og vedtatt til kr. 785 500.-.   
Sekretariatet viser for øvrig til revisjonens kommentarer til budsjettforutsetningene i vedlegg 
2 og 3. Daglig leder i ØVKR IKS vil i kontrollutvalgets møte informere nærmere om 
budsjettforutsetningen for 2021.  
 
Samlet budsjett for kontrollarbeidet 2021 
Kontrollutvalget:   kr.    103 500.- 
Østfold kontrollutvalgssekretariat: kr.    290 000.- 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS kr     785 500.- 
Samlet Sum:     kr. 1 179 000.- 
 
Samlet budsjettforslagsramme for kontrollarbeidet i 2021 innebærer en økning i kostnaden 
med 11 % sett i forhold til budsjettrammen for kontrollarbeidet i 2020. 
 
Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 
kontrollarbeid for 2021. Budsjettforslaget oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon”. 
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Vedlegg 1
Våler kommune

Budsjett for kontrollarbeidet 2021

Kontrollutvalget Forslag 2021 Budsjett 2020 Endring i % Merknader
Godtgjørelelse leder kr  20 000,00 kr  10 000,00
Møtegodtgjørelse medlemmer kr  26 000,00 kr  40 000,00
Telefongodtgjørelse
Tapt Arbeidsfortjeneste kr  5 000,00 kr  5 000,00
Arbeidsgiveravgift kr  8 000,00 kr  8 000,00 14,1% av godtgjørelsen
Sum lønn kr  59 000,00 kr  63 000,00

Representasjon/servering kr  2 500,00 kr  2 500,00
Kurs/opplæring og kontorutg. kr  40 000,00 kr  38 000,00
Skyss og kostgodtgjørelse kr  2 000,00 kr  2 000,00
Abonnement
Sum driftsutgifter kr  44 500,00 kr  42 500,00
Samlet sum Kontrollutvalget kr  103 500,00 kr  105 500,00 (2) Kontrollutvalgets egen drift#DIV/0!
Kjøp av sekretariattjenester (ØKUS) kr  290 000,00 kr  157 600,00 84 Kommunens andel av ØKUS samlede budsjett

Kjøp av revisjonstjenester (ØVKR) kr  785 500,00 kr  795 259,00 (1) kommunens andel av ØKR samlede budsjett

Sum for hele kontroll- og tilsyn kr  1 179 000,00 kr  1 058 359,00 11 Inkluderer KU, ØVKR og ØKUS
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Budsjett 2021

10.09.2020

Budsjett 2021

Våler kommune
- Basert på vedlagt budsjett for selskapet

- Vedtatt i Øvkrs styre, 20.08.2020
- Vedtatt i Øvkrs representantskap, 

04.09.2020
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Østre Viken  kommunerevisjon iks  2

 

BUDSJETT 2021 – VÅLER KOMMUNE  

Administrasjonen har utarbeidet forslag til budsjett for Østre Viken kommunerevisjon IKS (Øvkr).  
Budsjettet ble behandlet i styremøte 20.08.2020 og vedtatt i representantskapet 04.09.2020:  
 
Sak 12/20 Budsjett 2021 
Vedtak: Drift- og investeringsbudsjett for 2021, samt økonomiplan for årene 2021 -2024 vedtas. 
 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. 
  
Etter selskapsavtalen skal Øvkr utføre eierkommunenes lovpålagte revisjonsoppgaver og har, i pkt. 
2, følgende bestemmelse: 
«Deltakerkommuner betaler sin andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter 
folketall. For øvrig fakturerer selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt 
medgåtte ressurser på det enkelte oppdrag». 
 
Denne bestemmelsen er ivaretatt i budsjettet og vil synliggjøres for de enkelte kommuner ved 
fakturering.  
 
Grunnleggende forutsetninger for budsjetteringen er: 
 

 Revisjonen skal ha nødvendig størrelse og faglig kompetanse til å dekke eiernes normale 
behov for revisjonstjenester. 

 Kompetansen skal vedlikeholdes i samsvar med lov og avtaler og spesialiseres i forhold til de 
særlige krav som stilles til kommunal sektor. 

 Selskapet skal drives sparsommelig og til selvkost. 
 

På bakgrunn av konkurranse fra privat sektor velger Øvkr å spesifisere utgifter til forvaltningsrevisjon 
og regnskapsrevisjon. Regnskapsrevisjonstjenester består av revisjon av kommunens regnskap, 
attestasjoner, legater, særregnskaper og fellesråd/ menigheter. Utvidede kontroller og henvendelser 
utgjør også en betydelig andel av regnskapsrevisjon. 
 
Ny kommunelov (som har tråd i kraft fra 2020), pålegger revisjonen å utføre to nye oppgaver:  

 etterlevelsesrevisjon  
 eierskapskontroll  

 
Nye revisjonsoppgaver er ivaretatt i budsjettet. 
 
Budsjettet for 2021 viser en samlet overføring fra deltakerkommunene (inkludert Halden kommune) 
på 20 mnok. Det er en reduksjon fra budsjett 2020 på 1,2 mnok. Det er også budsjettert med andre 
inntekter på kr 1,3 mnok som skal faktureres særskilt og inngår i «Salgsinntekter» og «Andre 
driftsinntekter» i budsjettskjema (samlet budsjett vedtatt av styre og representantskapet). 
 
Reduksjon i overføringer fra deltakerkommunene har grunnlag i reduksjon av antall eierkommuner 
(kommunesammenslåing), men også effektivisering av revisjonshandlinger. Det er en betydelig 
reduksjon tross nye revisjonsoppgaver. 
 
Det er budsjettert med bruk av fond med ca. kr 900 000. 
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Planlagt timeforbruk:  
 For forvaltningsrevisjon er det planlagt litt større timeforbruk enn tidligere år grunnet 

eierskapskontroll.  
 For regnskapsrevisjon vurderes timeforbruket årlig og er tilpasset kommunens behov og en 

betryggende revisjon.  
 

Kommunens andel av samlet overføring fra kommuner:  
Våler kommune Budsjett 2021 Budsjett 2021 
Samlet overføring fra kommunen 785 500 795 259 
Herav: 

  

Innbyggerfordelte utgifter 
  

Forvaltningsrevisjon 446 200  
Regnskapsrevisjon 339 300  
Kommuneregnskap  inkl. attestasjoner, 

  

henvendelser, etterlevelsesrevisjon etc. 
 

 
Pensjonsutgifter på ca. kr 45 000 er inkludert i beløp for forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. 
 
I budsjettet for 2020 ble det brukt en finansieringsmodell hvor kommuner (eierne av tidligere Indre 
Østfold kommunerevisjon) betalte en fast pris fordelt etter innbyggertall i de enkelte kommuner. Det 
er derfor ikke mulig å spesifisere budsjettert beløp for henholdsvis forvaltnings- og 
regnskapsrevisjon. 
 
Dersom Øvkr får andre inntekter i løpet av året, uten å måtte øke bemanningen, vil inntekten 
fremkomme som et positivt resultat ved årets slutt. Representantskapet (ordførere) vedtar hvordan 
årets resultat skal disponeres. 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 3 
   

1 BUDSJETTPROSESSEN 

Kontrollutvalgets budsjett 
Iht §2 i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for 
kontroll i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret. Østfold kontrollutvalgssekretariat utarbeider forslag til budsjett for 
kontrollutvalgene som inkluderer revisjonens, sekretariatets og kontrollutvalgets kostnader. Disse 
blir behandlet i de respektive kontrollutvalgene i første møte over sommeren. 
 
Østre Viken kommunerevisjon (Øvkr) budsjett 
Iht Lov om interkommunale selskaper §18 er det representantskapet som vedtar selskapets budsjett, 
etter innstilling fra styret. Det samsvarer med §2 i Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og 
årsberetning for interkommunale selskaper. Årsbudsjettet skal gi et realistisk bilde av virksomheten. 
 
Budsjettet er innarbeidet i obligatorisk budsjettskjema for hhv. drift- og investering og viser samlet 
overføring fra eierkommunene samt andre inntekter. 
 
Budsjetteringsmodellen 
Østre Viken kommunerevisjon er et sammenslått selskap, fra 01.01.2020, som består av tidligere 
Østfold kommunerevisjon og Indre Østfold kommunerevisjon. Disse selskapene hadde ulik 
finansieringsmodell.   
 
Østfold kommunerevisjon har hatt en finansieringsmodell hvor hver kommune betalte for de timene 
som det var planlagt å bruke i den enkelte kommune. Deretter ble det foretatt en avregning. Det ble 
som regel brukt mindre timer enn planlagt, grunnet effektivisering.  
 
Indre Østfold kommunerevisjon har brukt en finansieringsmodell hvor kommuner betalte en fast pris 
fordelt etter innbyggertall i de enkelte kommuner. I budsjett for 2020 har selskapet brukt den gamle 
finansieringsmodellen for første halvår, og ny modell dvs, fakturering etter planlagte timer for andre 
halvår. 
 

Fra 2021 er utgifter, inkludert kjøp av varer og tjenester fordelt i henhold til planlagte timer i den 
enkelte kommune. Selskapsavtale, har i pkt. 2, en bestemmelse om at «Deltakerkommuner betaler sin 
andel av pensjonspremien det enkelte år. Andelen beregnes etter folketall. For øvrig fakturerer 
selskapet for leverte tjenester til den enkelte kommune ut fra reelt medgåtte ressurser på det enkelte 
oppdrag. Selskapet skal operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå 
med overskudd (selvkostprinsipp)».  

Dette er ivaretatt i budsjettet. 

 
Revisjon av selve kommuneregnskapet synliggjøres slik at omfanget blir tydligere, sett i forhold til 
øvrige regnskapsrevisjonsoppgaver. Behovet for spesifikasjon av timeforbruket på revisjon av 
kommuneregnskapet eksklusiv andre regnskapsrevisjonstjenester, har sammenheng med fokuset på 
utgiftsnivået på de samlede regnskapsrevisjonstjenestene. 
 
Planlagte timer fastsettes som i tidligere år ut fra revisors skjønn og ut fra et 
betryggende revisjonsarbeid perspektiv. Det er hensyntatt ytterligere reduksjon av utgifter og 
inntekter grunnet kommunesammenslåing fra 01.01.2020, effektivisering samt endringer i 
kommuneloven som krever flere revisjonshandlinger. 
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2 BUDSJETTFORUTSETNINGER 

Selvkost 
Øvkr driftes etter selvkostprinsippet. Det betyr at utgifter, i samsvar med budsjett, skal dekkes inn av 
deltakerkommunene. Det er to hovedposter på utgiftssiden: Lønn og sosiale utgifter (89%) og kjøp av 
varer og tjenester (11%).  
 
Øvkr har ikke som formål å gå med overskudd. Dersom Øvkr i løpet av året har ledige ressurser og får 
mulighet til å påta seg tilleggsoppdrag kan det gi et positivt regnskapsmessig resultat. Det er 
representantskapet som ved godkjenning av årsregnskapet, disponerer eventuelle ekstra inntekter 
som enten kan avsettes til Øvkrs frie fond eller tilbakebetales til eierkommunene. 
 
Normal drift 
Forutsetningen for budsjettet er normal drift. Tidligere Østfold kommunerevisjon har hatt 
rammeavtale på forvaltningsrevisjon med Halden kommune og fra 2021 har kommunen bestemt å 
benytte våre tjenester både på forvaltning- og regnskapsrevisjon. Dette er ivaretatt i budsjettet.  
 
Øvkr har en detaljert oppfølging av påløpte timer. Tilleggsoppgaver utover ordinære 
revisjonshandlinger som kommunen har bestilt eller er varslet om, kan bli tilleggsfakturert hvis det 
går ut over planlagt timebudsjett. 
 
Revisjonsfaglig 
Ledelse og medarbeidere arbeider kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av 
tjenestespekteret, både for forvaltnings- og regnskapsrevisjon, og i egen administrasjon. 
Medarbeiderne i Øvkr har alle relevant høyere utdanning, gjennomfører årlig lovpålagt faglig 
etterutdanning og har bred revisjonserfaring. Også i 2021 vil vi ha fokus på flere 
samarbeidsprosjekter mellom forvaltnings- og regnskaps seksjonen. Kompetansen i seksjonene 
utfyller hverandre og samarbeidet vil ytterligere heve kvaliteten på de samlede tjenestene. 
 
Vi bruker analyseverktøyet Idea, innenfor både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 
Forventningene til verktøyet har innfridd både ift presisjon og datamengder som kan analyseres 
automatisert og effektivt. Konsulentmarkedet tilbyr tilsvarende tjenester til kommunene. 
 
Øvkr deltar også i en NKRF (Norges kommunerevisorforbund) nettverksgruppe som har fokus på 
konkrete digitaliseringsoppgaver. NKRF har på vegne av medlemmene også et arbeid gående med 
digitalisering av revisjonstjenestene. ØVKR er aktive i NKRF fagfora. 
 
Sikre et stabilt fagmiljø 
For deltakerkommunene sikrer forannevnte en betryggende revisjon, gjennom et interkommunalt 
revisjonsselskap, som har revisjon av kommuner som sitt spesialfelt. At deltakerkommunene 
opprettholder Øvkr som førstevalget for revisjonstjenestene er en sterk 
bidragsyter til et trygt og forutsigbart arbeidsmiljø - noe alle ansatte verdsetter høyt. 
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3 BUDSJETTSKJEMA 

 
BUDSJETT 2021 - DRIFT   

  Budsjett 2021   Budsjett 2020  
Driftsinntekter   
Salgsinntekter                845 500                 615 000  
Refusjoner                380 000                    86 000  
Refusjoner, stat mva kompensasjon                501 000                 501 681  
Overføringer fra kommuner          20 024 550            21 227 000  
Andre driftsinntekter                500 250              1 054 000  
Sum driftsinntekter          22 251 300            23 483 681  

   
Driftsutgifter   
Lønn inkl. sosiale utgifter          19 555 829            21 528 926  
Kjøp av varer og tjenester             3 056 360              2 989 778  
Overføringer                 401 000  
Kalkulatoriske avskrivninger   
Andre driftsutgifter, mva kompensasjon                501 000                 551 681  
Sum driftsutgifter          23 113 189            25 471 385  
Driftsresultat              (861 889)           (1 987 704) 

   
Finansposter   
Renteinntekter                  35 000                    57 000  
Renteutgifter                            -                           350  
Avdrag på lån   
Motatte avdrag på lån   
Netto finansinntekter/- utgifter                  35 000                    56 650  

   
Motpost kalkulatoriske avskrivninger   
Ordinært resultat              (826 889)           (1 931 054) 

   
Interne finansieringstransaksjoner   
Avsatt til dekning fra tidligere år (undersk)  
Avsatt til disposisjonsfond   
Avsatt til bundne driftsfond   
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)  
Bruk av disposisjonsfond                936 889              2 021 054  
Bruk av bundne driftsfond   
Overført til investeringsregnskapet                110 000                    90 000  
Sum avsetninger              (826 889)           (1 931 054) 

   
Regnskapsmessing resultat                            -                               -    
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BUDSJETT 2021 - INVESTERING   

  Budsjett 2021   Budsjett 2020  
Investeringer   
Investeringer i varige driftsmidler   
Utlån   
Kjøp av aksjer og andeler          110 000         90 000  
Sum investeringer          110 000         90 000  
   
Finansiering   
Bruk av lån   
Salg av fast eiendom   
Tilskudd og refusjon vedr. investeringer   
Kompensasjon for merverdiavgift   
Mottatte avdrag på utlån   
Salg av aksjer og andeler   
Bidrag fra årets driftsbudsjett          110 000         90 000  
Netto avsetninger   
Sum finansiering          110 000         90 000  

4 ØKONOMIPLAN 2021-2024 

Det er tre betydelige endringer som, omfangsmessig og revisjonsfaglig, er forbundet med stor 
usikkerhet; 
1. Øvkr er, slik det er opplyst innledningsvis, et nytt selskap som er blitt slått sammen fra 

01.01.2020. 
2. Halden kommune har bestemt at Øvkr skal levere revisjonstjenester for regnskap og 

forvaltningsrevisjon fra 2021. 
3. Ny kommunelov er vedtatt og har trådd i kraft fra 2020. Loven skisserer spesielt to nye oppgaver 

for revisjonen:  
• Etterlevelsesrevisjon 
• Eierskapskontroll 

Forutsetningen for planen er at Øvkr leverer revisjon til alle deltakerkommunene som i dag , og at 
overføringsinntekter fra eierkommuner blir redusert. Dette gjøres ved at selskapet skal ytterliggere 
effektivisere driften ved utvikling av revisjonsmetodikken, samt reduksjon av lønnsutgifter og 
driftsutgifter. 

Driftsresultat 
 Budsjett 

2021   Plan 2022   Plan 2023   Plan 2024  
Oveføring fra eierkommuner     20 024 550    19 630 000      19 620 000      19 600 000  
Andre inntekter         2 226 750       2 420 000        2 750 000        2 950 000  
Sum inntekter     22 251 300    22 050 000      22 370 000      22 550 000  
Lønn og sosiale utgifter     19 555 829    18 705 000      19 320 000      19 520 000  
Kjøp av varer og tjenester        3 056 360       2 750 000        2 600 000        2 550 000  
Andre driftsutgifter            501 000          470 000           465 000           455 000  
Sum driftsutgifter     23 113 189    21 925 000      22 385 000      22 525 000  

Driftsresultat 
-         861 

889          125 000  -          15 000              25 000  
Fimnansposter             35 000            32 000              32 000              32 000  

Ordinært resultat 
-         826 

889          157 000              17 000              57 000  
Interne finansieringstransaksjoner           826 889  -       157 000  -          17 000  -          57 000  
Regnskapsmessig resultat                       -                        -                         -                         -    
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Saksnr.: 2020/2218 
Dokumentnr.: 59 
Løpenr.: 209780/2020 
Klassering: 3018/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/29 

 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 
Rakkestad, 28.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Casper Støten, datert 23.09 2020 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg og revisjon 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. I følge 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, avgi til kontrollutvalget en skriftlig egenvurdering av uavhengighet. 
 
I brev til kontrollutvalget i Våler kommune har oppdragsansvarlig revisor (Casper Støten) 
avgitt sin skriftlige egenvurdering om uavhengighet. 

Vurdering 
Sekretariatet kan ikke se at det er forhold som tilsier at revisors uavhengighet ikke er 
ivaretatt. Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget om at uavhengighetserklæring fra 
oppdragsansvarlig revisor tas til orientering 
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Hovedkontor 
Rolvsøy:  

 Avdelingskontor 
Rakkestad: 

 Hjemmeside: 

Råkollveien 103 

1664  Rolvsøy 

 Industriveien 6 

1890 Rakkestad 

 

 

www.ovkr.no 

 

 

 

 

Til kontrollutvalget i Våler kommune 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 
Våler kommune 
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. 

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, 
herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både 
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på 
oppdraget.  

Østre Viken kommunerevisjon har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard 
for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og 
rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen 
regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at 
revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet. 

Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers 
ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne 
egenvurderingen følger nedenfor. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at Østre Viken kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 
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Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
eller fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Østre Viken 
kommunerevisjon utfører revisjon og er organisert som et interkommunalt selskap. 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Våler 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Våler kommune som hører inn under 
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Våler kommune. 

 

Rolvsøy, 23.09.2020 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

 

Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 97 
Løpenr.: 207680/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/30 

 
 
Møteplan for 2. halvår 2020 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende dato for møte ut 2020: 

 16. desember kl. 09.00 
 
Rakkestad, 24.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett halvt år av gangen. I budsjettet for 
kontrollutvalget 2020 er det foreslått en møtefrekvens på inntil fem møter. I løpet av året så 
langt er det gjennomført fire møter (inkludert 7. okt.) i 2020. Som tidligere praksis 
avholdes møtet på onsdag med start kl. 09.00. 
 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder følgende møte ut året 2020. 

 16. desember kl. 09.00 
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 95 
Løpenr.: 198676/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæbo Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/31 

 
 
Referater og meldinger 

 
 

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

 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.04.2020 
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.05.2020 ved K-sekretariatet 
3. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.06.2020 ved K-sekretariatet 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 29.04.2020, den 29.05.2020 og den 04.06.2020 
ligger henholdsvis som vedlegg 1, 2 og 3 i saken, til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 29.04.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09.45 
Møtested: Teams 
Fra – til saksnr.: 20/11 – 20/16   

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tom André Brubakk, leder x  

Ronja Johansen Ikke møtt Jorunn Tinglund 

Fredrik Bjerketvedt x 
 

Inger Marie Drillestad Standal x  

Egil Holm x  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen 
 

Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker og revisor Inger Marie Karlsen Moum. 
 

Møtende fra administrasjonen: Økonomisjef Rolf Terje Hårberg 
    

Andre: Ordfører  
 
 
 

……………………. ……………………. 
Tom André Brubakk 

Leder 
Egil Holm 
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Kontrollutvalget Vålers møte 29.04.2020 
 

Sakliste 
 
   

PS 20/11 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 20/12 Valg av en representant til å signerer protokoll  

PS 20/13 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler kommune  

PS 20/14 Nummerert revisjonsbrev 1/2020 - kontrollutvalgets oppfølging  

PS 20/15 Referater og meldinger  

PS 20/16 Eventuelt  

 

 
PS 20/11 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. (Saken legges frem uten forslag til vedtak) 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

Innkalling og saksliste godkjennes 

 
 
PS 20/12 Valg av en representant til å signerer protokoll 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Vedtak som innstillingen 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm 

 
 
PS 20/13 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler 
kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
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1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2019 og om enkelte nøkkeltall. Revisor 
redegjorde for revisjonsberetningen og for forbehold og andre forhold som var tatt inn i 
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget stilte enkelte spørsmål i møte som ble besvart. 
Sekretariatet redegjorde for forslag til uttalelsen til saken. 
 
Etter merknad fra revisjonen en revisjonsberetningen avlagt med et forbehold og en merknad 
under andre forhold (ikke to forbehold som fremkommer i uttalelsen). Dette rettes i uttalelsen 
før oversendelse til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget ønsket å legget til et nytt strekpunkt under kulepunkt 4, som lyder; 
- Kommunens driftsregnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på kr. 9 419 449.-. 

Premieavvik / premiefond for 2019 (teknisk beregning) påvirker driftsresultatet positivt med 
8,8 millioner kroner. Kommunens reelle driftsresultat er således minus kr 18.219.449.-. 

 
Begge forhold innarbeides i uttalelsen og kontrollutvalget vedtok endringene enstemmig. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2019 for Våler kommune som vist i 
vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet 

 

 
PS 20/14 Nummerert revisjonsbrev 1/2020 - kontrollutvalgets 
oppfølging 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. nummerert brev nr. 1/2020, tas til etterretning 
 

2. Rådmann bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet 
revisor har omtalt i nummerert brev nr. 1/2020, best vil bli fulgt opp.  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

1. nummerert brev nr. 1/2020, tas til etterretning 
 

2. Rådmann bes fremlegge skriftlig redegjørelse til neste møte for hvordan forholdet 
revisor har omtalt i nummerert brev nr. 1/2020, best vil bli fulgt opp.  
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PS 20/15 Referater og meldinger 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.04.2020: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 
PS 20/16 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.04.2020: 

Det ble orientert om at kontrollutvalgsmedlem Ronja Johansen har flyttet fra kommunen, og at 
kommunestyret må foreta et nytt valg. 
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   VÅLER KOMMUNE 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Kontrollutvalget 

 
Møtested:    Fjernmøte via Teams  
Møtedato: 29.05.2020  
Varighet:     09.00 – 10.25 
 
Møteleder:  Tom Andre Brubak                                                        
Sekretær:  Audun Haugan 
 
Faste medlemmer      Varamedlemmer  
 
For Sp, Ap, Krf og Frp:  
1 Tom Andre Brubak, Frp, Leder 1 Jan Dahler, Ap 
2 Inger Marie Drillestad Standal, Sp 2 Gerd Marie Gylder Corneliussen, Sp 
3 Fredrik Bjerketvedt, Sp 3 Anne Kristine Graff, Sp 
 4 Johan Isak Hjertebråten, Frp 
 5 Elisabeth Kjærnsrød, Krf 
For Høyre, SV og Rødt:  
1 Ronja Johansen, R nestleder 1 Bjørn Frøland, H 
2 Egil Holm, H 2 Jorunn Tinglum, Sv 
 3 Ulla Listerud, H 
 4 Christian Østberg, H 
                                                                             
Fra utvalget møtte: 
Tom Andre Brubak   Fast medlem                            
Inger Marie Drillestad Standal Fast medlem 
Fredrik Bjerketvedt   Fast medlem    
Bjørn Frøland    Varamedlem    
Jorunn Tinglum   Varamedlem                          
 
Fra politisk ledelse møtte: 
 
Fra administrasjonen møtte:                                          
 
Fra revisjonen møtte:  
Revisor Jolanta Betker 
 
Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
Seniorrådgiver Audun Haugan 
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Merknader til innkalling og sakliste 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Behandlede saker: 
 
Saknr Tittel Unnt. off 
PS 17/20 Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Våler kommune Off. 23, 1. 

ledd 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

107



3 

Sak PS 17/20 
SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE  
 
Innstilling til vedtak: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:  
 
1. Våler kommune kjøper fra 1.7.2020 sekretariatstjenester for kontrollutvalget fra Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre 

deltakelse i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 
3. Forslag til selskapsavtale for deltakelse i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS legges frem 

for kommunestyret, som vedtar ny selskapsavtale. 
4. Kommunestyret forutsetter at reglene om virksomhetsoverdragelse iakttas ved 

engasjementet av nytt sekretariat. 
 
Behandling: 
 
Revisor tok opp en del punkter som fremsto som uklare i saksfremlegget og 
dokumentasjonen. Saken og punktene som fremsto uklare ble drøftet i utvalget, som ønsket 
disse avklart før endelig behandling av saken.  
 
Det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 
 

1. Saken utsettes. 
2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet avklarer de spørsmål som har vært fremme i 

møtet før ny behandling i utvalget.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1. Saken utsettes. 
2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet avklarer de spørsmål som har vært fremme i møtet 

før ny behandling i utvalget.  
 
 

**** 
 
Våler 29.5.2020 
 
 
 
Tom Brubak       Bjørn Frøland 
Leder        Varamedlem   
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   VÅLER KOMMUNE 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Kontrollutvalget 

 
Møtested:    Fjernmøte via Teams  
Møtedato: 04.06.2020  
Varighet:     09.00 – 09.10 
 
Møteleder:  Tom Andre Brubak                                                        
Sekretær:  Audun Haugan 
 
Faste medlemmer      Varamedlemmer  
 
For Sp, Ap, Krf og Frp:  
1 Tom Andre Brubak, Frp, Leder 1 Jan Dahler, Ap 
2 Inger Marie Drillestad Standal, Sp 2 Gerd Marie Gylder Corneliussen, Sp 
3 Fredrik Bjerketvedt, Sp 3 Anne Kristine Graff, Sp 
 4 Johan Isak Hjertebråten, Frp 
 5 Elisabeth Kjærnsrød, Krf 
For Høyre, SV og Rødt:  
1 Ronja Johansen, R nestleder 1 Bjørn Frøland, H 
2 Egil Holm, H 2 Jorunn Tinglum, Sv 
 3 Ulla Listerud, H 
 4 Christian Østberg, H 
                                                                             
Fra utvalget møtte: 
Tom Andre Brubak   Fast medlem                            
Inger Marie Drillestad Standal Fast medlem 
Fredrik Bjerketvedt   Fast medlem    
Egil Holm    Fast medlem       
Jorunn Tinglum   Varamedlem                          
 
Fra politisk ledelse møtte: 
 
Fra administrasjonen møtte:                                          
 
Fra revisjonen møtte:  
Revisor Jolanta Betker 
 
Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
Seniorrådgiver Audun Haugan 
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Merknader til innkalling og sakliste 
 
Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Behandlede saker: 
 
Saknr Tittel Unnt. off 
PS 20/18 Sekretariatsordning for kontrollutvalget i Våler kommune Off. 23, 1. 

ledd 
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Sak PS 20/18 
SEKRETARIATSORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE  
 
Innstilling til vedtak: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:  

1. Våler kommune velger Østfold kontrollutvalgssekretariat for å utføre fremtidige 
sekretariatstjenester for kontrollutvalget.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å 
sikre deltakelse i samarbeidet. 

3. Forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret, som vedtar ny 
samarbeidsavtale. 

4. Kommunestyret forutsetter at reglene om virksomhetsoverdragelse iakttas ved 
inntreden i Østfold kontrollutvalgssekretariat. 

5. Samarbeidet i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS fortsetter inntil nytt 
samarbeid er formelt etablert.  

 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:  
1. Våler kommune velger Østfold kontrollutvalgssekretariat for å utføre fremtidige 

sekretariatstjenester for kontrollutvalget.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å 

sikre deltakelse i samarbeidet. 
3. Forslag til samarbeidsavtale legges frem for kommunestyret, som vedtar ny 

samarbeidsavtale. 
4. Kommunestyret forutsetter at reglene om virksomhetsoverdragelse iakttas ved 

inntreden i Østfold kontrollutvalgssekretariat. 
5. Samarbeidet i Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS fortsetter inntil nytt 

samarbeid er formelt etablert.  
 
 

**** 
 
Våler 4.6.2020 
 
 
 
Tom Brubak       Egil Holm 
Leder        Medlem   
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 96 
Løpenr.: 198686/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæbo Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/32 

 
 
Eventuelt 
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Saksnr.: 2020/2218 
Dokumentnr.: 58 
Løpenr.: 206550/2020 
Klassering: 3018/192 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 07.10.2020 20/33 

 
 
Informasjon fra revisjonen om ulikhetene mellom privat og kommunalt 
regnskap 

 

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

 
Rakkestad, 23.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Revisjonen gir en innføring og redegjørelse om ulikhetene mellom privat- og kommunalt 
regnskap. 
 

Vurdering 
Dette er kun en generell opplæring og det skal derfor ikke fattes vedtak i saken. 
Informasjonen kan tas til orientering. 
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