
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtested:      Fjernmøte, grunnet Covid-19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 
Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post.  
Publikum bes om å henvende seg til Daglig leder Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anita 
Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link for å kunne overvære møtet. 
 
Tidspunkt: 16.12.2020 kl. 09.00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød på telefon 900 867 40 eller til e-post: 
rona@fredrikstad.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Våler, 07.12.20 
 
Tom A. Brubak 
Leder (s) 
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 114 
Løpenr.: 248072/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/34 

 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

 
Rolvsøy, 12.11.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 115 
Løpenr.: 248087/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/35 

 
 
Valg av en representant til å signere protokoll 

 

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

 
Rolvøy, 12.11.2020 
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.: 2020/2216 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 261747/2020 
Klassering: 3018/189 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/36 

 
 
Prosjektplan - Eierskapskontroll Personalpartner AS 

 

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Prosjektplan «Eierskapskontroll – Personalpartner As» tas til orientering og 

godkjennes. 
 
Rakkestad, 30.11.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

 Prosjektplan «Eierskapskontroll – Personalpartner AS», 23.10.2020 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyresak 3/17, 09.03.2017 (Plan for selskapskontroll 2017-2020) 
 Kontrollutvalgssak 16/23 den 17.11.2016 (Plan for selskapskontroll 2017-2020) 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet sin plan for selskapskontroll 2017-2020 i møte i november i 2016. 
Det fremgår av planen at det skal gjennomføres en selskapskapskontroll av Personalpartner 
AS. Det er blitt endringer i lovverket siden den gang, så begrepet selskapskontroll er nå 
byttet ut med begrepet eierskapskontroll. 
 
Det framgår av revisjonens plan hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. Revisjonen har 
gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for prosjektet»). 
 
Revisjonen vil ved denne eierskapskontrollen arbeide etter følgende problemstilling: 

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte 
normer for god eier-styring? 
 

Revisjonen antar at det vil gå med 80 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling vinteren 2021. 

Vurdering 
Sekretariatet finner problemstillingen relevant til eierskapskontroll. 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring. 
Vi anbefaler at prosjektplanen tas til orientering og godkjennes.
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VÅLER KOMMUNE 

ROLVSØY, 23. OKTOBER 2020  

PROSJEKTPLAN  

Eierskapskontroll - 
Personalpartner AS 
 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

2 
 

1 Bakgrunn for kontrollen 

I henhold til kommuneloven § 23-4, skal det gjennomføres eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrol-
lere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, bysty-
rets/kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at bystyret/kom-
munestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. 
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap med hensikt å finne 
ut hvor det er størst behov for slik kontroll. 
 
Plan for selskapskontroll (som ny kommunelov nå benevner eierskapskontroll) 2017-2020 ble vedtatt i 
kommunestyret 9. mars 2017, sak 3/17. Personalpartner AS er neste selskap for eierskapskontroll, i hen-
hold til prioritert rekkefølge i vedtaket. 
 
Personalpartner AS sin visjon er å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor 
det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen. Målsettingen er å være en fleksibel kompetansebedrift innen-
for arbeid og helse som med faglighet og presisjon finner de mest hensiktsmessige løsningene for kun-
dene sine. De skal være faglig ledene på arbeidsrettede tiltak. Selskapet eies av kommunen Moss, Råde 

og Våler.1 

 

2 Premisser for prosjektarbeidet

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeide 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.  
 
Revisjonen henter inn dokumentasjon fra selskapet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser om 
innsyn i § 23-6, 1.ledd. 
 

Utkast til rapport sendes til uttalelse både til selskapet og til den som utøver kommunens eierfunksjon.2  
 
Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.

3 Gjennomføring av kontrollen 

Eierskapskontrollen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: 
 

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eier-
styring? 
 
Kjernen i en eierskapskontroll er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, forskrifter 
og kommunale vedtak. Vurderinger av selskapets drift vil kreve en forvaltningsrevisjon. Undersøkelser av 
eiers kunnskap og oppfatning av selskapets drift, samt eiers tiltak for å sikre selskapets drift, er imidlertid 
en del av eierskapskontrollen.  
 
Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil vi ta utgangspunkt i føringer fra kommunestyrets vedtak i 
sak 3/17 Plan for selskapskontroll 2017-2020. 
 
 
 
 

                                                      
1 For nærmere informasjon, se https://personalpartner.no/om-oss/. 

2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

3 
 

4 Vurderingskriterier

Vurderingskriterier3 er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger som brukes som grunnlag for å 
vurdere kommunens virksomhet. Vurderingskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autorita-

tive kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet4. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre vurderings-
kriterier. Vurderingskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene 
holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de kon-
klusjoner som trekkes. I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende vurderingskriterier 

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), LOV-2018-06-22-83 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, FOR-2019-06-17-904 

 Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), LOV-2019-12-06-77 

 Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, KS5 november 2015 (versjon fra sep-
tember 2017) 

 politiske vedtak (eierskapsmelding, delegasjonsreglementet etc.) 

 selskapsavtale eller selskapets vedtekter  

 Norsk anbefaling – Eierstyring og selskapsledelse, NUES6 (siste versjon 17. oktober 2018) 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring

Databehov og hvordan eierskapskontrollen tenkes gjennomført, fremgår av analyseskjemaet nedenfor: 

Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/ana-

lyse metode 

Problemstilling 1 

Utøves kommunens eierskap i sam-
svar med aktuelle lovbestemmelser 
og etablerte normer for god eiersty-
ring? 

 

 Kommuneloven med for-
skrifter 

 Aksjeloven 

 Anbefalinger fra KS evt. 
NUES 

 Politiske vedtak 

 selskapsavtale eller sel-
skapets vedtekter  

 andre lover 

 Informasjon om 
kommunens ut-
øvelse av eiersty-
ring 

 Informasjon fra sel-
skapet 

 

 Dokumentana-
lyse  

 Intervjuer 

 

6 Organisering, ressursbehov og fremdriftsplan 

 

Prosjektdeltakere Regnskapsrevisor Jostein Ek 

Regnskapsrevisor Lene Eilertsen 

Oppdragsansvarlig revisor Lene Brudal 

Prosjektperiode oktober – desember 2020 

Antall timer 80 timer +/- 10 prosent 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget i Våler kommune 

Fremdrift Ferdig  

                                                      
3 Også kalt «foretrukket praksis». 
4 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. 
5 Kommunenes sentralforbund. 
6 Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. 
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Når prosjektplan er godkjent i KU 16. desember 2020 

Når rapport er sendt til IØKUS Vinter 2021 
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Saksnr.: 2020/2215 
Dokumentnr.: 29 
Løpenr.: 264928/2020 
Klassering: 3018/188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/37 

 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2021, Våler kommune 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 
 1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets 

forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt. 2.2 i planen).  
1  
2  

 
2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settes til 460 timer per år (I henhold til 

avtale mellom eierne av revisjonen). 
 
3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og 
inngå avtaler om gjennomføring med revisjonen. 

 
4. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til 

kommunestyret. Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til 
kommunestyret ett år etter 1.gangs behandling i kommunestyret. 

 
5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 

endringer i planen i planperioden. 
 

  
 
Rolvsøy, 03.12.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
1. Risiko- og vesentlighetsvurdering for Våler kommune, 02.12.2020. 
2. Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2021 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU-sak 20/23, Workshop den 07.10.2020 
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Saksopplysninger 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 
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 selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor 
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget 
å gjøre endringer i planen. 
 
Kontrollutvalgets workshop: 
Kontrollutvalg avholdt en workshop i sitt møte den 7. okt. 2020. Følgende områder ble 
påpekt som relevante for kommende forvaltningsrevisjoner: 

 Prosjektstyring - byggeprosjekt  
 Sosiale tjenester, kommunale kostnader, barnefattigdom, tjenesteleveranse, 

tverrfaglig funksjon.  
 Byggesaksbehandling  
 Selvkost  
 Innkjøp - innkjøpsavtaler  

 
Risiko- og vesentlighetsvurdering: 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering, se 
vedlegg 1. Denne beskriver ut fra revisjonens vurderinger forvaltningsrevisjonstema som 
kan være aktuelle. 
Revisjonen skriver på side 5 og 6 i analysen at kartlegging av risiko har vært gjort via flere 
ulike handlinger, og følgende blir oppramset: gjennomgang av Våler kommunes 
årsmelding for 2019, tidligere forvaltningsrevisjoner og oppfølgingsrapporter, workshop 
med kontrollutvalget, innspill fra kommunedirektøren og ordfører, tidligere risikovurderinger 
og 
revisjonens erfaringer, samt nøkkeltall fra bla KOSTRA. 
 
Østre Viken kommunerevisjon har i sin risiko- og vesentlighetsvurdering valgt å fokusere på 
følgende 4 hovedperspektiver: 

 Skole  
 Barnevern 
 Prosjektstyring av byggeprosjekter/investeringsprosjekt 
 Innkjøp/ offentlige anskaffelser 

 
Av disse områdene er det 2 områder som revisjonen vurderer har både høy risiko og høy 
vesentlighet.  

 Grunnskole 
 Barnevern  

 
Kontrollutvalget bør vurdere om disse områdene skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i 2021.  
 
Kommunedirektørens uttalelse: 
Kommunedirektøren har gitt sin tilbakemelding på revisjonens risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
Dette fremgår i sin helhet på side 17 i vedlegg 1. Kommunedirektøren har ingen 
bemerkninger til vurderingen. 
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Vurdering 
 
Gjennom å vedta en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, bestemmer 
kommunestyret innholdet i og omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det fremgår av 
forarbeidene til kommuneloven at bestemmelsen om å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko. 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette 
gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan 
være hensiktsmessige fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye 
forhold kan komme til, slik at det av den grunn oppstår behov for å avvike fra den 
opprinnelige planen. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget får en slik delegering. 
 
Hva er viktig å vurdere når vi skal finne aktuelle tema for forvaltningsrevisjon? 
Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører 
med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. Ulike aktører med ulik ståsteder kan 
ha ulike oppfatninger om på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det kan være en utfordring både å kategorisere og prioritere mellom områder. Men 
risikofaktorer som kontrollutvalget vurderer til å ha stor konsekvens og stor sannsynlighet 
må anses som de mest vesentlige, tilsvarende må risikofaktorer med liten konsekvens og 
liten sannsynlighet anses som lite vesentlig i denne sammenhengen. 
Hvordan man vurderer temaenes vesentlighetsgrad avhenger av hvilket perspektiv man ser 
situasjonen fra: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut ifra tjenesteområdets driftsutgifter sett i 
forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra hvilke tjenesteområder som har størst 
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv, (her kan oppfatningene av 
vesentlighet varierer mellom de ulike politiske grupperingene - verdivurderinger). 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut ifra hva brukerne av kommunale tjenester anser 
som vesentlig 

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut ifra hva de ulike medarbeiderne innenfor 
et tjenesteområde anser som vesentligst. 

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut ifra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 
 

Det er viktig å påpeke at kontrollutvalget står fritt til å ta inn andre forslag som ikke inngår i 
revisjonens vurdering. 
 
Det er ikke foretatt prioritering fra sekretariatets side.  
Ressurser til oppfølgingsrapporter må også avsettes i plan for forvaltningsrevisjon. 
Sekretariatet vurderer at ved 2 oppfølgingsrapporter bør det avsettes ca 100 timer i 
planperioden til dette arbeidet. 
Den endelige prioriteringslisten settes inn i vedlegg 2, Forvaltningsrevisjonsplan, pkt. 2.1 og 
utgjør kontrollutvalgets forslag til forvaltningsrevisjonsplan for 2021. 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 

/2 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 

/3 
 

1 Forord 

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. Forvaltningsrevisjon ble først 

lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon ble innført som en 

del av revisjonen av kommunene, var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon er 

kommunestyrets/ kontrollutvalgets verktøy for å føre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen.  

 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kom-

munens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. At kommunens selskaper også skal vur-

deres i forbindelse med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny 

kommunelov2. 

 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og vesentlig-

hetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av kommunal forvaltning der 

det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi 

effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i at denne risiko- og vesentlighetsvurderingen skal utgjøre grunnlaget 

for kontrollutvalgets/ kommunestyrets valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2021. Risiko- og vesentlig-

hetsvurderingen er gjennomført av forvaltningsrevisor Casper Støten. Oppdragsansvarlig revisor er Bjør-

nar Bakker Eriksen. 

 

Revisjonen vil takke ordfører, kommunedirektøren, økonomisjefen og kontrollutvalget, som har bidratt 

med innspill i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

  

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Kommunelovens kapittel 23 jfr. § 23-3, samt kapittel 24, jfr. § 24-2. 
2
 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Casper Støten (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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2 Sammendrag

Revisjonen har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunalområder og selskaper i Våler 

kommune, og har på bakgrunn av innhentet informasjon nærmere vurdert 4 utvalgte områder i denne rapp-

orten. I tabellen nedenfor følger et sammendrag av de vurderinger revisjonen har gjennomført for hvert av 

områdene: 

 

TABELL1: SAMMENDRAG AV REVISJONENS VURDERINGER 

Kommunalområde: Risiko: Vesentlighet: Kommentar: 

    

Barnevern 

 

Høy Høy Økende behov for tjenesten som utløser 

økte kostnader for kommuner. Relativt 

få årsverk som behandler mange saker. 

Behov for mer systematisk arbeid med 

internkontroll som følge av at Våler er en 

vekstkommune. Eventuelle feil og mang-

ler kan få store konsekvenser for utsatte 

barn og økonomiske konsekvenser for 

kommunen på sikt. 

Grunnskolen 

 

Høy Høy Utfordringer tilknyttet faglige resultater, 

læringsmiljøet og skolemiljøet, herunder 

mobbing. Elevundersøkelsen viser rela-

tivt høye mobbetall. Flere timer gis til 

elever i spesialundervisningen, dette 

kan være kostnadsdrivende. Feil og 

mangler kan få store og langsiktige kon-

sekvenser for elevenes psykiske helse 

og fremtidige muligheter.  

Innkjøp/offentlige anskaffelser Middels Høy Innkjøp utgjør en betydelig del av drifts-

utgiftene i kommunen. Det viser seg et 

behov for at det etableres bedre syste-

mer for internkontroll for å redusere risi-

koen for feil og mangler opp mot lov og 

forskrift. Eventuelle feil og mangler kan 

få betydelige konsekvenser for kommu-

nen på kort og lang sikt. 

Prosjektering og planlegging av  

investeringsprosjekter 

Lav Middels Få funn som peker klart på at det finnes 

særlig risiko for feil eller mangler. Even-

tuelle feil kan i hovedsak føre med seg 

økonomiske konsekvenser. 
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3 Gjennomføring av prosjektet 

 

Hva er en risiko- og vesentlighetsvurdering? 

Vurderinger av risiko og vesentlighet innebærer å identifisere på hvilke områder det eksisterer risiko for 

at målsetninger innenfor kommunens virksomhet ikke oppfylles, og vurdere mulige konsekvenser av 

dette.  En slik vurdering kan for eksempel avdekke risiko for at ressursene ikke brukes til å løse oppgaver 

i samsvar med kommunestyrets vedtak, at krav i sentralt og lokalt regelverk ikke etterleves eller at gene-

relle hensyn til effektiv og hensiktsmessig drift ikke ivaretas. 

 

Denne risiko- og vesentlighetsvurderingen er rettet mot å synliggjøre områder i kommunen der det vil 

være mest hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i planperioden. 

 

Revisjonen forutsetter at denne risikoanalysen skal legges til grunn for valg av prosjekt kun for 2021. Det 

innebærer at en ny risikoanalyse vil måtte utarbeides i 2021 for neste periode (2022-2023). Bakgrunnen 

for dette er at kommunerevisjonen og sekretariatet ønsker å samordne planperiodene for forvaltningsre-

visjon for alle våre eierkommuner fra 2022. Dette gjør vi for å legge til rette for en mest mulig effektiv drift 

fremover. 

 

Metode og datakilder 

Ved utarbeidelsen av denne risiko- og vesentlighetsvurderingen har revisjonen benyttet seg av metode- 

og datatriangulering. Det vil si at vi har analysert kommunens virksomhet fra ulike perspektiver og med 

forskjellige former for datagrunnlag. Formålet med denne tilnærmingsmåten er å kunne gi et så balansert 

og helhetlig bilde av kommunen og dens tjenesteproduksjon som mulig. Figur 1 viser de ulike datakilder 

som er brukt i prosessen for å vurdere hvor i kommunens organisasjon eller selskaper forvaltningsrevisjon 

bør gjennomføres i 2021.  

Risiko- og 
vesentlighetsv

urdering

Kommunens 
årsmelding/ 

Tilstandrapport 
skole

Tidligere 
forvaltningsrevisjo
ner/oppfølgingsrap

porter, samt 
statlige tilsyn 

Workshop med 
kontrollutvalget

Møte med  
kommunedirektør, 

ordfører og 
økonomisjef

Nøkkeltall fra 
KOSTRA samt tall 
fra SSB og Udir.

Revisjonens  
erfaringer

FIGUR 1: DATAKILDER BENYTTET I RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN. 
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I kildematerialet inngår årsmelding for 2019 for Våler kommune, tilstandsrapport for skolen 2019-2020, 

nøkkeltall fra statistisk sentralbyrå, utdanningsdirektoratet og KOSTRA-databasen3, rapporter fra tidligere 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner og tilsyn samt revisjonens erfaringer. Revisjonen har også lagt vekt 

på innspill som kom frem i kontrollutvalgets workshop, og i møte med kommunens ledelse. Kontrollutval-

get og kommunens ledelse sitter med mye erfaring og lokalkunnskap om hva som «rører seg» i kommu-

nen, noe som er avgjørende for at risikoområdene som presenteres er relevante for Våler kommune. 

 

Vi er av den oppfatning at de metodene og kildene som er benyttet til sammen gir et relevant og tilstrek-

kelig datamateriale for å utarbeide en pålitelig risiko- og vesentlighetsvurdering for Våler kommune, med 

den hensikt å kunne identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon for året 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Kommune-Stat-Rapportering. 
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering  

 Innledning 

Revisjonen har lagt vekt på følgende forhold når vi har valgt ut risikoområder som er omtalt i denne risiko- 

og vesentlighetsvurderingen: områder som ikke har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon/statlig tilsyn i 

nyere tid, områder som utgjør en stor andel av kommunens driftsutgifter, innspill fra kommunens admi-

nistrative og politiske ledelse samt innspill fra kontrollutvalget. 

 

Med bakgrunn i den samlede informasjonen revisjonen har innhentet, har vi vurdert følgende kommunal-

områder: 

 Barnevern 

 Skole 

 Prosjektstyring av byggeprosjekter/ investeringsprosjekter 

 Innkjøp/offentlige anskaffelser 

 

 

Generelle utviklingstrekk i Våler kommune 

Våler er en kommune med et befolkningstall på 5 771 innbyggere (per 2. kvartal 2020). Statistisk sentral-

byrås befolkningsframskrivinger tilsier at befolkningen i Våler vil vokse til 7 042 innbyggere i 2030 og til 8 

308 innbyggere i 2050. Våler er en av kommunene i Norge som vil få den største framskrevne veksten 

frem til 2050 målt i prosent4. En høy befolkningsvekst indikerer at presset på kommunale tjenester vil øke 

fremover. 

 

Våler kommune avla et regnskap med et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på -1,8 %. 

Våler arbeider på lik linje med andre kommuner med bekjempelsen av Covid-19 viruset, som er ressurs-

krevende. Per 31.08.20 lå Våler kommune an til et positivt driftsresultat på 3,1 mill. i 2020.5 

 

En betydelig andel av befolkningen i Våler pendler til jobb i en annen kommune (netto utpendling i 2019: 

1 468 personer)6. En stor andel av den yrkesaktive befolkningen er sysselsatt i tjenestenæring og indu-

striell næring etterfulgt av helse- og sosialtjenester. 

 

  

                                                      
4 https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/voksende-byer-og-aldrende-bygder 

(11.11.20). 
5 Tertialrapport 2. kvartal. 
6 https://www.ssb.no/kommunefakta/Våler (Besøkt 11.11.20). 
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 Risiko og vesentlighet innenfor kommunalområdene 

4.2.1 Barnevern 

Barnevern var et område som ble drøftet i møtet med kommuneledelsen. Kommuneledelsen var opptatt 

av at Våler kommune er en kommune i vekst som også bidrar til å legge mer press på barnevernstje-

nesten, kommunen har arbeidet med å legge opp en plan for internkontroll på barnevern, kommunele-

delsen ser likevel at det kan være behov for en gjennomgang her. Kommuneledelsen er opptatt av å ha 

tilstrekkelige kontrolltiltak for å sikre at kommunen gir innbyggerne den hjelpen de skal. 

 

I KOSTRA-nøkkeltallene for barnevern i tabell 2 på neste side ser vi at Våler har hatt et økende kost-

nadsnivå når det gjelder barnevern de siste årene (2016-2019, Netto driftsutgifter til barnevernstjenes-

ten per innbygger 0-22 år). Kommunene i KOSTRA-gruppe 77 (heretter kalt sammenlignbare kommu-

ner) har i gjennomsnitt også hatt et økende kostnadsnivå de samme årene. I 2019 er imidlertid snittet 

for kostnader i disse kommunene noe lavere enn i Våler kommune. Ifølge kommunens årsberetning for 

2019 hadde barneverntjenesten et merforbruk i forhold til budsjett på 2,2 mill. kr i 2019. Merforbruket er i 

hovedsak knyttet til økte personalkostnader og advokatutgifter, samt økte kostnader til institusjonsplas-

ser for barn.  

 

Bruttokostnadene per barn som er gjengitt i tabell 2 varierer mye fra et år til et annet. Dette kan medføre 

at det er utfordrende å budsjettere for barneverntjenesten på bakgrunn av den uforutsigbarheten som 

preger tjenesten fra år til år. Kostnadene per barn som ikke er plassert av barnevernet er høyere enn de 

som er plassert av barnevernet. Kostnader til barn som ikke er plassert kan eksempelvis være knyttet til 

familier som mottar hjelpetiltak.  

 

I Våler gjennomføres en høy andel av undersøkelsene vedrørende barnevernssaker innen den lovpå-

lagte fristen på 3 måneder (84%). I 2019 har likevel denne andelen vært lavere enn i sammenlignbare 

kommuner og landet for øvrig. Det kan være spesielle årsaker til at enkelte saker tar lengre tid, og det er 

mulighet for å utvide fristen til seks måneder dersom det er konkrete grunner til det. 

 

Nøkkeltallene for Våler underbygger oppfatningen om at det er et økende press på barneverntjenesten. 

Våler har blant annet et økende antall meldinger som kommer inn, og et økende antall barn der det 

iverksettes undersøkelser og tiltak. Samtidig ser vi av at det over tid har vært et høyt antall barn med 

undersøkelse eller tiltak per årsverk. Her skiller Våler seg vesentlig fra sammenlignbare kommuner og 

landet som har færre barn per årsverk.  

 

I kommunens årsberetning for 2019 oppgis det at antall bekymringsmeldinger jevnt er høyt i forhold til 

befolkningen i Våler, og man ser en økning av antall meldinger som omhandler bekymring om «vold i 

nære relasjoner». Kommunesammenslåingen mellom Moss og Rygge har ført til endringer som medfø-

rer at samarbeidsprosjektene «interkommunalt ressursteam» og «Home start» faller bort. Dette har kon-

sekvenser for sårbare barn og familier i Våler, og kommunen jobber for å finne nye løsninger for disse. I 

årsberetningen meddeles det også om at barneverntjenesten har utviklet seg til å bli heldigitale i 2019, 

og ikke benytter seg av papir i den daglige saksbehandlingen. Tjenesten har også innført mobilt barne-

vern som gir muligheten til å gjennomføre den mest elementære saksbehandling der barnet oppholder 

seg. 

                                                      
7 KOSTRA-gruppe 7 er klassifisert som mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbyg-

ger og lave frie disponible inntekter. Denne gruppen omfatter for eksempel kommuner som Våler, 

Rygge, Råde, Vestby, Eidsberg og Aurskog-Høland. 
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TABELL 2: NØKKELTALL FOR BARNEVERN I VÅLER (KOSTRA) 

 

Våler kommune har i 2020 tilsyn fra fylkesmannen vedrørende kommunens arbeid i tilknytning til under-

søkelser. Tilsynsrapporten er enda ikke ferdigstilt. Det har tidligere blitt gjennomført forvaltningsrevisjon 

tilknyttet barnevernets rammevilkår (2012) og Fosterhjem (2016). I 2019 ble det utarbeidet en oppføl-

gingsrapport for sistnevnte rapport, som ble behandlet i kommunestyret 11. juni 2020. Enkelte av anbe-

falingene ble vurdert som ikke fulgt opp, imidlertid har virksomhet oppvekst og kultur redegjort for oppføl-

gingen av disse anbefalingene, i brev av 10.09.2020 som ble lagt frem for kontrollutvalget i sak 20/24 

(07.10.2020). 

 

Barnevernlovgivningen er under endring, noe som blant annet vil påvirke refusjonsordningen for ekstra-

ordinært høye kostnader til barnevern. I dag refunderer Bufetat kostnader til forsterking av fosterhjem. I 

barnevernreformen er det lagt til grunn at denne refusjonsordningen opphører. Kommunene vil dermed 

fra 2022 ikke lenger få refundert slike utgifter fra Bufetat. Det legges også opp til endringer i den kommu-

nale egenbetalingen for statlige barnevernstiltak, med sikte på at kommunene skal ha et økt finansierings-

ansvar. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.8  

Vurdering  

                                                      
8 Prop. 73 L (2016-2017) 

Nøkkeltall Enhet Våler K-gruppe 

7 

Landet 

u/ Oslo 

2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til barne-

vernstenesta per innbyggar 0-22 

år (kr) 

kr 5811 6366 6873 7886 7042 8393 

Barn med melding ift. innbygga-

rar 0-17 år (prosent) 

% 3,9 3,9 6,1 6 4,4 4,6 

Prosentdelen barn med undersø-

king ift. innbyggarar 0-17 år (pro-

sent) 

% 4 3,9 5,8 6,2 4,7 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. 

innbyggarar 0-22 år (prosent) 

% 3,2 3,5 3,8 4,2 3,7 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 

244) per barn med undersøking 

eller tiltak (kr) 

kr 52105 63358 43964 53040 48649 54769 

Brutto driftsutgifter per barn som 

ikkje er plassert av barnevernet 

(funksjon 251) (kr) 

kr 27649 37050 33286 44255 31648 41690 

Brutto driftsutgifter per barn som 

er plassert av barnevernet (funk-

sjon 252) (kr) 

kr 368615 315125 485769 314889 421015 444076 

Barn med undersøking eller tiltak 

per årsverk (funksjon 244) (antall) 

antall 37,4 27 27,5 31,3 20,3 18,6 

Undersøkingar med handsa-

mingstid innan 3 månader (pro-

sent) 

% 93 78 73 84 90 88 
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Revisjonen ser av funnene at kommunen opplever økt etterspørsel etter barnevernets tjenester og derav 

også et økt kostnadsnivå. Vi ser også at barnevernet håndterer mange saker med færre årsverk enn i 

sammenlignbare kommuner, dette vurderer vi at er egnet til å skape et særlig press på tjenesten som 

øker risikoen for at det begås feil. Kommuneledelsen er opptatt av å sikre tilstrekkelig internkontroll i 

tjenesten, slik at innbyggere mottar den tjenesten de har krav på. Revisjonen vurderer at god internkontroll 

vil være viktig fremover, ikke minst fordi kommunen om noen år vil få et utvidet økonomisk ansvar for 

barneverntjenesten. Kostnadene ved å gi barnevernstjenester kan være uforutsigbare og variere vesent-

lig fra ett år til et annet. Dette er en risiko ved barneverntjenesten som kan være utfordrende å redusere 

på bakgrunn av at behovet i befolkningen for å motta denne tjenesten periodevis vil være varierende. Det 

samlede behovet for inngripende og kostbare tiltak kan antageligvis begrenses ved at man i større grad 

satser på forebygging og tidlig innsats. På bakgrunn av de faktorer som er nevnt ovenfor vurderer revi-

sjonen at barnevern kan være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon i 2021 basert på en høy risiko for 

at det kan oppstå feil og mangler.  

 

Det pågår for tiden et tilsyn fra Fylkesmannen i barnevernstjenesten som omhandler kommunens arbeid 

med undersøkelser. En eventuell forvaltningsrevisjon på området bør ta hensyn dette. En mulig vinkling 

for et forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å ta en gjennomgang av barnevernets internkontrollsyste-

mer.  

 

Revisjonen vurderer at området har en høy vesentlighet, med bakgrunn i at eventuell svikt på området 

kan få store konsekvenser for det enkelte barn som rammes. Svikt i kommunens rutiner og praksis kan 

også på lengre sikt få konsekvenser økonomisk, for eksempel i forbindelse med fremtidige rettslige krav 

fra personer som er blitt utsatt for omsorgssvikt. 

 

 

4.2.2 Grunnskolen 

Som i andre kommuner utgjør skolesektoren en stor andel av Våler kommunes utgifter. I nøkkeltallene i 

KOSTRA (tabell 3 på neste side) finner vi at utgifter til Vålerskolen utgjør 31 % av det totale driftsutgiftene 

i kommunen. Utgiftene har vært økende de siste årene (2016-2019). Kostnadsnivået for skolesektoren i 

2019 var kr 134 057 per innbygger 6-15 år, i sammenlignbare kommuner var kostnaden i snitt kr 110 611. 

I landet for øvrig var snittet i 2019 kr 117 307. 7,4 % av elevene i Vålerskolen har vedtak om spesialun-

dervisning, dette er på linje med sammenlignbare kommuner. Imidlertid fremkommer det også at Vålers-

kolen i gjennomsnitt bruker flere timer til spesialundervisning per elev enn i sammenlignbare kommuner 

og landet. I Vålerskolens tilstandsrapport for 2019-20, fremkommer det at skolene har hatt en tredobling 

av assistentårsverk de siste fem årene (2015-2020), dette har sammenheng med flere vedtak om spe-

sialundervisning som har utløst behov for flere assistenter. Videre står det i tilstandsrapporten at skolene 

har elever som trenger mer omfattende spesialundervisning, man opplever også at elever med spesial-

undervisning får et økt behov for spesialundervisning på ungdomsskolen. 

 

Ifølge Vålerskolens tilstandsrapport er en av utfordringene innen skole å forbedre de faglige resulta-

tene. Resultatene fra nasjonale prøver viser at Våler ligger lavere på flere mestringsnivåer på 8. og 9. 

trinn. Imidlertid har de gode resultater på 5. trinn. Skolen oppfatter det som viktig at det fortsatt iverksettes 
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tiltak for å forbedre resultatene i nasjonale prøver. Høsten 2020 har Fagfornyelsen9 kommet inn i sko-

lehverdagen, som blant annet innebærer at elever skal få mer tid til dybdelæring.  Av nøkkeltallene 

kan man også se av Vålerskolen ligger noe under gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner og 

landet hva gjelder grunnskolepoeng. 

 

TABELL 3: NØKKELTALL FOR SKOLEN (KOSTRA) 

 

Søylediagrammene i figur 2 på neste side er tatt fra elevundersøkelsen og viser andelen elever som har 

svart at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på 

skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Årene som er merket med stjerne er unntatt offentlighet 

med bakgrunn i for få svar (mellom 1 og 4 svar). Særlig på 7. trinn ser vi en negativ utvikling de siste 

årene der en betydelig andel elever føler seg regelmessig mobbet. I 2018-2019 var tallet spesielt høyt, 

                                                      
9 Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring er fornyet. De nye læreplanene gjaldt 

fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny. Se nye læreplaner her: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner/ (20.11.20) 

Nøkkeltall Enhet Våler K-gruppe 

7 

Landet u/ 

Oslo 

2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Årstimer til særskilt 

norskopplæring per 

elev med særskilt 

norskopplæring (an-

tall) 

antall 50,3 65,7 54 37 41,8 36,3 

Årstimer til spesial-

undervisning per 

elev med spesialun-

dervisning (antall) 

antall 148,9 157,2 165,2 183 136,8 139,9 

Elever i kommunale 

og private grunnsko-

ler som får spesial-

undervisning (pro-

sent) 

% 7,6 

 

6,8 6,7 7,4 7,3 7,8 

Gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng 

(antall) 

antall 39,8 39,2 39,3 39,2 41,7 41,7 

Netto driftsutgifter 

grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223), i 

prosent av samlede 

netto driftsutgifter 

(prosent) 

% 29,9 29,9 29 31 25,9 23 

Netto driftsutgifter til 

grunnskolesektor 

(202, 215, 222, 223), 

per innbygger 6-15 

år (kr) 

kr 114494,2 118673,1 123022,9 134057 110611,6 117307,7 
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og særlig Kirkebygden skole dro opp gjennomsnittet dette året der 28,6 % av elevene følte seg regel-

messig mobbet. På 10. trinn ser det ut til at skolene samlet sett har hatt en positiv utvikling når det gjel-

der omfanget av mobbing. 

 

 

Søylediagrammene viser all mobbing samlet. I tilstandsrapporten for Vålerskolen presenteres de under-

liggende tallene: tallene for mobbing deles i tre kategorier; mobbing fra andre elever (6,6%), digital mob-

bing (6,6 %) og mobbing fra voksne (0 %). I tilstandsrapporten beskrives det også at skolene skal ha 

nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering og diskriminering. Skolene skal også arbeide kontinuerlig 

og systematisk for å fremme helse, miljøet og tryggheten til elevene og det er rektor på den enkelte skole 

som har ansvaret for at dette blir gjort. 

 

Elevundersøkelsen måler også flere forhold enn mobbing, deriblant forhold som angår læringskultur, triv-

sel, mestring, motivasjon, medvirkning og mer til. I tilstandsrapporten for Vålerskolen fremgår det at re-

sultatene på 7. trinn generelt er noe lavere enn nivået nasjonalt, mens resultatene fra 10.trinn er bedre. 

Revisjonen ser av tallene som er tilgjengelig på skoleporten10 at det ved 7. trinn har vært en negativ trend 

de siste årene på mange av indikatorene i elevundersøkelsen (gjelder i hovedsak fra 2016 og fremover). 

På 10. trinn har det vært en mer positiv eller stabil trend på de fleste indikatorer. 

 

Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av skoleområdet i Våler kommune tidligere. Revisjonen finner 

heller ikke at det er gjennomført statlig tilsyn i skolesektoren mellom 2017-2020. 

                                                      
10 https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/vaaler-

kommune-3018?orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2 (18.11.20) 

FIGUR 2: ANDELEN ELEVER SOM SVARER AT DE BLIR MOBBET AV MEDELEVER, MOBBET DIGITALT (PÅ SKOLEN) 

OG/ELLER MOBBET AV VOKSNE PÅ SKOLEN 2-3 GANGER I MÅNEDEN ELLER OFTERE. 
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Vurdering 

Revisjonens vurdering er at Våler kommune har utfordringer på flere områder innen skolesektoren. På 

tross av at kommunen ikke har spesielt mange elever med vedtak om spesialundervisning opp mot sam-

menlignbare kommuner, er behovet for tilrettelegging større blant de elevene som kommunen har ansva-

ret for, dette gjør at Vålerskolen må bruke mer tid på den enkelte elev som også medfører at det må 

ansettes flere assistenter. Skolen har enkelte utfordringer knyttet til læringsresultater, dette viser seg i de 

nasjonale prøvene. Skolen har også utfordringer knyttet til mobbing og læringsmiljø, resultatene fra elev-

undersøkelsen for 7. trinn er en tydelig indikator for dette. Ved 10. trinn er det tidligere også påvist mob-

bing, men resultatene fra siste års undersøkelse tilsier at dette har blitt redusert. 

 

Kapittel 9A i opplæringsloven fastslår at alle elever i grunnskolen har rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I 2017 ble det innført en ny om mer omfattende aktivi-

tetsplikt for skolene der det stilles krav til at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt 

og godt på skolen. Aktivitetsplikten innebærer at alle som arbeider ved skolene har plikt til å følge med, 

gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Skolene har også en plikt til å undersøke og sette inn egnede tiltak som sørger for at eleven får et trygt 

og godt skolemiljø. Dette innebærer at skolene i Våler blant annet må utarbeide og følge opp aktivitets-

planer i tilknytning til mobbesaker, og evaluere det forebyggende arbeidet tilknyttet skolemiljøet. 

 

På bakgrunn av det helhetlige risikobildet konkluderer revisjonen med at risikoen for at det kan oppstå feil 

og mangler i skolesektoren er høy.  

 

En god grunnskole skal blant annet gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og 

for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder 

innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det viktig at kommunen jobber systematisk med 

skolemiljø, læringsmiljø og faglige resultater i skolen. En god utvikling her er viktig for at Våler som lokal-

samfunn skal lykkes også i fremtiden.  

 

Skoleområdet er på bakgrunn av grunnleggende forhold som sin viktige samfunnsfunksjon og store øko-

nomiske innvirkning på kommunens budsjetter et område med høy vesentlighet. Et forvaltningsrevisjons-

prosjekts nytteverdi på dette området vil likevel variere avhengig av hvilken vinkling som eventuelt velges. 

Dersom kontrollutvalget ønsker å velge grunnskole som et tema for forvaltningsrevisjon i 2021, kan det 

være hensiktsmessig å velge en vinkling som trekkes frem i denne risikovurdering, herunder eksempelvis 

læringsresultater eller skolemiljø. 

 

 

 

4.2.3 Prosjektstyring av byggeprosjekter/ investeringsprosjekter 

Kontrollutvalget fremmet i sin workshop et innspill til risikoområde som gjaldt prosjektstyring av bygge-

prosjekter. I møte med kommuneledelsen ble dette temaet også drøftet. Kommuneledelsen så ingen 

umiddelbar risiko for feil eller mangler på dette området, imidlertid har ledelsen fokus på behovet for mer 

løpende informasjon til kommunestyret om pågående byggeprosjekter. 

 

Som en kommune i vekst har Våler behov for å gjøre investeringer som til tider også innebærer å realisere 

større byggeprosjekter. Dette kan være et risikomoment opp mot kommunens økonomi. Et eksempel på 

et nylig byggeprosjekt er utbyggingen av gymsal/samfunnshus i Svinndal, her fikk kontrollutvalget en ori-

entering fra kommunedirektøren i møte 7. oktober. Ifølge protokollen fra møtet ble det informert om at det 
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ikke var noen store overskridelser av budsjett eller formelle feil vedrørende byggingen, kommunikasjon 

mellom den politiske og administrative ledelsen ble imidlertid pekt på som et forbedringsområde. 

Nøkkeltall fra KOSTRA (tabell 4) viser at Våler kommune har hatt et relativt stabilt investeringsnivå de 

siste 4 årene (2016-2019) der brutto investeringsutgifter har fluktuert mellom 10,5 og 12,4 % av brutto 

driftsinntekter. I 2019 var tallet 11,5 %. Sammenlignbare kommuner hadde i 2019 vesentlig høyere gjen-

nomsnittlige investeringsutgifter på 16,6 % av brutto driftsinntekter. For landet var gjennomsnittet 16,2 %. 

Andelen av investeringene som er egenfinansiert av kommunen har vært høyere i Våler enn i sammen-

lignbare kommuner og landet for øvrig i tre av de fire siste årene. 

 

TABELL 4: UTVALGTE NØKKELTALL FOR REGNSKAP (KOSTRA) 

 

Det er ikke tidligere gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter knyttet til saksforberedelsen og videre 

oppfølging i forbindelse med kommunale byggeprosjekter eller andre typer investeringer i Våler kom-

mune. 

 

Generelt vil det være viktig at byggeprosjekter og andre investeringer som kommunen gjennomfører blir 

tilstrekkelig utredet og belyst i de politiske organene. Dette følger av kommuneloven og gjelder alle saker 

som skal behandles politisk. Det bør blant annet utarbeides kalkyler/kostnadsoverslag for fremtidige in-

vesteringsprosjekter for å sikre realistisk budsjettering, samtidig skal politisk nivå være med på prosessen 

underveis og vedta eventuelle budsjettjusteringer i slike prosjekter. Dette krever at man har gode rutiner 

for å forberede sakene og jevnlig rapportere om fremdrift til kommunestyret. Man må likevel være klar 

over at det i ethvert investeringsprosjekt vil kunne oppstå uforutsigbare situasjoner underveis som ikke 

nødvendigvis ville vært mulig å avdekke i planleggingsfasen, dette understreker viktigheten av at kom-

munestyret orienteres og involveres regelmessig. Det vil også være viktig å ha god kunnskap og gode 

rutiner som sikrer at anskaffelsesregelverket følges i forbindelse med investeringsprosjekter. 

 

Nøkkeltall Enhet Våler Kostragruppe 7 Landet 

u/ Oslo 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2019 

Netto driftresultat i 

prosent av brutto 

driftsinntekter (pro-

sent) 

% 6,7 4,8 -0,1 -1,8 4,2 2,7 1,4 1,4 1,5 

Årets mindre/mer-

forbruk i driftsregn-

skapet i prosent av 

brutto driftsinntek-

ter (prosent) 

% 5,5 5,2 2,3 3,5 2,4 1,8 1,3 1,0 1,1 

Brutto investerings-

utgifter i prosent av 

brutto driftsinntek-

ter (prosent) 

% 12,4 10,9 10,5 11,5 19,1 18,1 18,1 16,6 16,2 

Egenfinansiering av 

investeringene i 

prosent av totale 

brutto investeringer 

(prosent) 

% 32,7 50 48,5 39,5 31,1 34,1 31,9 34,4 33,8 
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Vurdering 

Generelt er det viktig med gode prosesser rundt investeringsprosjekter, både med hensyn til saksforbe-

redelser og jevnlig rapportering til kommunestyret. Kommunen har et relativt stabilt investeringsnivå og 

revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har en større egenfinansiering av investeringer enn 

andre kommuner. Kommuneledelsen er opptatt av å rette mer fokus på god kommunikasjon mellom po-

litisk og administrativt nivå i forbindelse med større investeringsprosjekter, noe revisjonen vurderer som 

positivt. Eventuelle feil og mangler på området kan ha konsekvenser for kommunen, blant annet kan 

kommunens økonomi bli svekket dersom prosjektstyringen er utilstrekkelig, og manglende styring og 

kommunikasjon kan hindre kommunen i å nå de målene som ligger til grunn for investeringene. Etter 

revisjonens oppfatning er det imidlertid lite som tilsier at det er noen særlig risiko på dette området. 

    

Revisjonens helhetlige vurdering er at risikoen for feil og mangler på dette området er lav. Med bakgrunn 

i at det er funnet få konkrete risikomomenter i tilknytning til området og at eventuelle konsekvenser av feil 

og mangler er noe begrenset, vurderer revisjonen vesentligheten som middels.

 

 

4.2.4 Innkjøp/offentlige anskaffelser 

Både i kontrollutvalgets workshop og i møte med kommuneledelsen ble innkjøp drøftet som et potensielt 

område for forvaltningsrevisjon i 2021. Kommuneledelsen påpekte med bakgrunn i at kommunen er i 

vekst at det nå og fremover vil være et større behov for å ha gode systemer for å redusere risikoen for 

feil og mangler på dette området opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området siden 2004, da det ble gjennomført en forvalt-

ningsrevisjon tilknyttet anbudspraksis. Det er imidlertid igangsatt en revisjon av kommunens generelle 

internkontroll, som også kan være relevant opp mot internkontrollen på innkjøpsområdet. Det er per i dag 

ingen statlig instans som har ansvar for å føre tilsyn med offentlige anskaffelser, utover at KOFA11 hånd-

terer klager som kommer inn. Revisjonen har gjort et søk på KOFAs nettsider, og finner få saker der Våler 

er innklaget part. Den mest nylige saken vi finner er fra 2014, og i dette tilfellet ble klagen avvist.  

 

Kjøp av varer og tjenester utgjør en stadig økende andel av utgiftene til offentlig sektor i Norge. Kun i 

kommuneforvaltningen var de samlede utgiftene i 2018 på 227 milliarder kr. Offentlige anskaffelser er 

regulert ved lov, og det grunnleggende prinsippet som loven bygger på er at oppdragsgiveren (kommu-

nen) skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutbereg-

nelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Dette gjelder for alle anskaffelser, og ikke kun de som 

overgår terskelverdiene. 

 

Vurdering 

Våler er en liten/mellomstor kommune med høy vekst i befolkningen, noe som over tid påvirker kommu-

nens kompleksitet. En mer kompleks kommune med flere oppgaver, ansatte og større behov for investe-

ringer krever i større grad systematiserte kontrolltiltak innen innkjøpsområdet, sammenlignet med en 

mindre kommune som kan oppleves som oversiktlig uten at det er behov for store internkontrollsystemer. 

 

Revisjonen ser av funnene at det er en bevissthet blant kommunens ledelse om at det er viktig med god 

internkontroll på innkjøpsområdet for å hindre feil og mangler, dette kan virke risikoreduserende dersom 

det følges opp med konkrete tiltak. Regelverket rundt anskaffelser i offentlig sektor er komplekst, noe som 

                                                      
11 Klagenemda for offentlige anskaffelser. 
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krever at det brukes tid på å kartlegge risiko og iverksette nødvendige tiltak. Slike tiltak kan eksempelvis 

være at kommunen definerer sine strategier rundt innkjøp, at roller og ansvar for innkjøp fastsettes og at 

det opprettes rutiner og retningslinjer som sikrer etterlevelse av sentrale og lokale krav til anskaffelser i 

kommunen. Over tid vil et slikt arbeid gi uttelling i form av bedre kontroll over kommunens innkjøp. Å ha 

god kontroll med kommunens innkjøpspraksis er ikke bare hensiktsmessig i forbindelse med oppfølging 

av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, men er også viktig for å oppdage og forebygge misligheter 

og korrupsjon.  

 

Revisjonen vil ut fra en helhetlig vurdering konkludere med at det i dag eksisterer en middels risiko for feil 

og mangler på innkjøpsområdet i Våler. Risikoen er i hovedsak knyttet til at det sannsynligvis er enkelte 

mangler ved kommunens internkontroll på innkjøp. Med bakgrunn i at regelverket er komplekst og at kjøp 

av tjenester utgjør en betydelig andel av utgiftene i Våler kommune vurderer revisjonen at eventuelle feil 

potensielt kan påføre kommunen økonomiske tap. Tap kan være et resultat av at felleskapets ressurser 

over tid ikke benyttes rasjonelt eller at kommunen blir idømt erstatningsansvar for regelbrudd.  Revisjonen 

konkluderer med at området har høy vesentlighet. Revisjonen vil likevel bemerke at nytten av en revisjon 

i 2021 bør veies opp mot at prosjektet «administrasjon og styring» er igangsatt, og at det vil være en 

mulighet i dette prosjektet for å se overordnet på internkontrollssystemene på innkjøpsområdet. 
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1. Innledning 
1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 
I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon vil for eksempel kunne gå ut på å vurdere om ressursene brukes til å 
løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, herunder de 
forutsetningene som vedtaket bygger på. Forutsetningene for vedtaket vil ofte ha betydning 
for hvordan kommunestyrets vedtak må forstås. Forvaltningsrevisjon kan også gå ut på å 
vurdere om resultatene til virksomheten er i tråd med målene som er satt, og om 
ressursbruken og virkemidlene er effektive med tanke på å oppnå målene, (Prop. 46 L 
(2017-2018). 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret/bystyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF1, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og 
veileder for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal 
sammenheng. 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. 
 
Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 
ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 
måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

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

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 

 
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 

32



side 3 
Forvaltningsrevisjonsplan 2021

- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 
 
1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
1.3.1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er gjennomført av kommunerevisjon, i samspill med 
kontrollutvalgssekretariatet. Vurderingen er basert på innspill fra kontrollutvalget, innsamlet 
skriftlig informasjon og statistikk, samtaler med rådmann/ ordfører, eventuelle andre 
folkevalgte og administrasjon.  
  
1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på 
neste side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
 
 

1. Risiko- og 
vesentlighetsvurdering

2. Kontrollutvalget velger 
områder

3. Kontrollutvalget og 
kommunestyret vedtar 
forvaltningsrevisjonsplan

5. Prosjekt gjennomføres

7. Rådmann svarer skriftlig 
på anbefalinger

8. Kontrollutvalg behandler 
rapport med anbefalinger, inkl 
administrasjonens 
tilbakemelding

9. Rapport oversendes 
kommunestyret til behandling

10. Oppfølgingsrapport 
utarbeides av revisjon ca 1 år 
etter 
kommunestyrebehandling

11. Oppfølgingsrapport 
behandles i kontrollutvalg og 
kommunestyret

4. Prosjektplan vedtas i 
kontrollutvalget

6. Rapport ferdigstilles, med 
verifisering av kontaktperson
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1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter 
 
I tabellen under vises en oversikt over de ti siste forvaltningsrevisjonsprosjekter som er blitt 
gjennomført/er påbegynt i Våler kommune:  
 
Prosjekt Årstall for gjennomført 

prosjekt  
(vedtatt levert jf. plan) 

Vedlikehold av kommunale eiendommer 2011 
Barnevernets rammevilkår 2012 
Eierskapskontroll 2013 
Strategier og planer for utvikling Ble startet i 2014, vedtatt 

avsluttet av KU 
Fosterhjem 2015 
Oppfølging av politiske vedtak 2016 
Tiltak og rutiner for forebygging og oppfølging av 
sykefravær 

2019 

IT-sikkerhet og personvern 2020 (2019) 

Kvalitet i sykehjemstjenesten for Våler kommune 2020 (2019) 
Administrasjon og styring Ikke påbegynt (2020) 

 

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 
2.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 
 
I uttrykket «risiko- og vesentlighetsvurderinger» menes at det skal gjøres en vurdering av 
hvilke områder i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til 
de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
Med bakgrunn i denne vurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til prioritering og utvelgelse 
av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen i sitt møte den 16.12.2020, 
sak xx/xx. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser. Ut fra 
dette skal det avholdes ett prosjekt i kommende periode i Våler kommune. 
Kontrollutvalget har i møtet 16.12.2020, sak xx/xx vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2021:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  

 

Omtalen av prosjektene er hentet fra risiko- og vesentlighetsvurderingen fra Østre Viken 
kommunerevisjon datert 02.12.2020:  

Prosjekt nummer 2 er restanseprosjekt. Det vil si at dette blir gjennomført hvis det er timer til 
det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 

 

Sett inn omtale fra ROV 
 

35



side 6 
Forvaltningsrevisjonsplan 2021

 
2.2 Kommunestyrets vedtak 
I kommunestyret sak xx/xx den xx.xx xxxx ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 
1  
2  

 
Se omtalen over. 
 
2.3 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 
 
Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret, i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. I vedlegg til 
årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp som utgjør 460 
timer. 
 
For hvert nye prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 50 timer i ressurser til oppfølging ett år 
etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
Det blir også avsatt ressurser til å gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurdering hvert andre 
år, i forkant av utarbeidelse av forvaltningsrevisjonsplan. 
 
2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjonen skal videre underlegges de eksisterende bestemmelser om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  
 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. Kontrollutvalget har en egen rutinebeskrivelse for bestilling 
av konkrete prosjekt  
 
2.5 Rapportering til bystyret/kommunestyret 
Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. Kommunens revisjon skal utarbeide oppfølgingsrapporter ett år 
etter kommunestyre behandling. Disse oppfølgingsrapportene skal behandles i 
kontrollutvalget før de blir sendt til kommunestyret for behandling. Generell rapportering fra 
kontrollutvalget til kommunestyret vil ellers skje via kontrollutvalgets årsrapport til 
kommunestyret. I årsrapporten vises kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens 
rapporteringer samt resultater/oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene.  
 
2.6 Delegering til kontrollutvalget 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
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Kommunestyret fattet i sitt møte den xx.xx xxx, sak xx.xx, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. (Siste 
setning fjernes eventuelt hvis kommunestyret ikke fatter vedtak om slik fullmakt.) 
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Saksnr.: 2020/2215 
Dokumentnr.: 30 
Løpenr.: 264932/2020 
Klassering: 3018/188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/38 

 
 
Oppfølgingsrapport forvaltningsrevisjonsprosjekt "Sykefravær" 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær», 

til etterretning. 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
    «Sykefravær», til etterretning. 
 
2. Administrasjonen skal sørge for å: 

 Se på muligheten for å anskaffe et mer helhetlig internkontrollsystem som 
inkluderer et system for rapportering av avvik og varsling. 

 Kartlegge sykefraværet/arbeidsmiljøet med mål om å avdekke og motvirke 
arbeidsrelatert fravær.  

Kommunedirektøren skal gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på 
overstående innen 18.06.2021.  

 
Rolvsøy, 07.12.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Vedlegg 1: Oppfølgingsrapport «Sykefravær», datert den 2.desember 2020.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret sak 14/19, den 13.06.2019 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Sykefravær» 
 Kontrollutvalgssak 18/23, den 28.11.2018 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Sykefravær». 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens sykefravær i 2018/19. I henhold til kommunelovens §23-2, e) skal 
kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg 1 til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 14/19, den13.06.2019   var følgende: 
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«A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak og rutiner for reduksjon og 
forebygging av sykefravær» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7 
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak. 
B. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport fra 
Indre Østfold kommunerevisjon IKS et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommune-
styret.» 

 
De syv anbefalingene som administrasjonen skulle følge opp var: 
«1. Revisjonen anbefaler kommunen å revidere sitt elektroniske HMS-system, alternativt vurdere 

anskaffelse av et nytt system. Dette med mål om å skape et helhetlig oppslagsverk for 
kommunens ansatte. HMS-systemet bør være tilpasset kommunens virksomhet og interne 
rollefor-deling, og inneholde kommunens gjeldende målsetninger, risikovurderinger og 
handlingsplaner. 

2. Revisjonen anbefaler kommunen i forbindelse med vurderingen av HMS-systemet, vurdere 
anskaffelse av et mer helhetlig varslingssystem som ivaretar ansattes behov for 
avviksvarsling. 

3. Revisjonen anbefaler kommunen å gjøre interne varslingsrutiner tilgjengelig i HMS-
håndboken. 

4. Revisjonen anbefaler kommunen å sikre at arbeidsmiljøutvalget i kommunen ivaretar de 
lovpålagte oppgavene i arbeidsmiljølovens § 7-2. 

5. Revisjonen anbefaler kommunen å revidere sitt resultatmål og sine aktivitetsmål for 
sykefraværsarbeidet, med mål om å over tid oppnå en varig reduksjon i sykefraværet. 

6. Revisjonen anbefaler kommunen å kartlegge sammensetningen av sykefraværet, med et 
spesielt fokus på å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær. 

7. Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på at fristene i rutine for 
sykefraværsoppfølging følges opp, slik at fraværet følges opp med dialog og tiltak på et tidlig 
tidspunkt.» 

 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de syv anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens vurdering og konklusjon er følgende: 
 
«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 14/19 
er fulgt opp. Revisjonen har kommet frem til at 4 av 7 av anbefalingene er fulgt opp. De resterende 3 
anbefalingene konkluderer revisjonen med at er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 
 
På bakgrunn av funn og vurderinger i denne rapporten vurderer revisjonen at kommunen bør jobbe 
videre med å: 
• Se på muligheten for å anskaffe et mer helhetlig internkontrollsystem som inkluderer et 

system for rapportering av avvik og varsling. 
• Kartlegge sykefraværet/arbeidsmiljøet med mål om å avdekke og motvirke arbeidsrelatert 

fravær.» 
 
Kommunedirektøren har fått mulighet til å komme med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. 
Dette har ikke kommunedirektøren benyttet seg av innen fristen. 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at 
anbefaling 1, 2 og 6 er ferdigstilt. 
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1 Innledning 

Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging 

av sykefravær» i Våler kommune i 2018. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 

18/23 den 28.11.2018, og i kommunestyret i sak 14/19 den 13.06.2019. 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak 

om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 14/19 at kommunestyrets vedtak skulle følges opp med en oppfølgingsrap-

port levert av revisjonen. Rapporten skal behandles av kontrollutvalget og kommunestyret. 

 

Revisjonen vil takke kommuneadministrasjonen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av opp-

følgingsundersøkelsen. 

 

2 Gjennomføring av undersøkelsen 

 Oppfølgingskriterier 

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 14/19:  

 

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebyg-

ging av sykefravær» til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens 7 anbefalinger 

og iverksette anbefalte tiltak. 

B. Kontrollutvalget følger opp kommunestyrets vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport fra 

Indre Østfold kommunerevisjon IKS et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommune-

styret. 

Kommunestyret ba administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger. I denne oppføl-

gingsrapporten beskrives det hvordan anbefalingene er arbeidet med, og revisjonen gjør en vurdering av 

i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp anbefalingene. 

 

Anbefalingene i rapporten lyder som følger: 

1. Revisjonen anbefaler kommunen å revidere sitt elektroniske HMS-system, alternativt vurdere 
anskaffelse av et nytt system. Dette med mål om å skape et helhetlig oppslagsverk for kommu-
nens ansatte. HMS-systemet bør være tilpasset kommunens virksomhet og interne rolleforde-
ling, og inneholde kommunens gjeldende målsetninger, risikovurderinger og handlingsplaner. 

2. Revisjonen anbefaler kommunen i forbindelse med vurderingen av HMS-systemet, vurdere an-
skaffelse av et mer helhetlig varslingssystem som ivaretar ansattes behov for avviksvarsling. 

3. Revisjonen anbefaler kommunen å gjøre interne varslingsrutiner tilgjengelig i HMS-håndboken. 

4. Revisjonen anbefaler kommunen å sikre at arbeidsmiljøutvalget i kommunen ivaretar de lovpå-
lagte oppgavene i arbeidsmiljølovens § 7-2. 

5. Revisjonen anbefaler kommunen å revidere sitt resultatmål og sine aktivitetsmål for sykefra-
værsarbeidet, med mål om å over tid oppnå en varig reduksjon i sykefraværet. 
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6. Revisjonen anbefaler kommunen å kartlegge sammensetningen av sykefraværet, med et spesi-
elt fokus på å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær. 

7. Revisjonen anbefaler kommunen å sette fokus på at fristene i rutine for sykefraværsoppfølging 
følges opp, slik at fraværet følges opp med dialog og tiltak på et tidlig tidspunkt. 

 

 Metode og datagrunnlag 

Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 05.06.2020 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 

er iverksatt som følge av anbefalingene. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumen-

teres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumentasjon ble 

lagt ved redegjørelsen. 

 

Kommuneadministrasjonen v/ stabssjef HR og administrasjon har i brev til revisjonen datert 15.09.2020 

redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av de vedtatte anbefalingene. Revisjonen fulgte opp 

med enkelte oppfølgingsspørsmål i e-post av 09.10.2020, svar fra administrasjonen ble mottatt i brev 

datert 23.10.2020. 

 

Revisjonen har også mottatt følgende dokumentasjon i forbindelse med dialogen med administrasjonen: 

 IA: handlingsplan 2020. 

 Overordnet handlingsplan IA. 

 Mandat Varslingsrutiner. 

 Rutine varsling. 

 Varslingsrutiner – skjema. 

 Sykefraværsoppfølging – Våler kommune. 

 4 AMU protokoller fra 2019/2020. 

 Sykefraværsstatistikk fra 2018, 2019 og 2020. 

 

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og relevant over-

sendt dokumentasjon. 

 

Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandlingen i 

kontrollutvalget, det har ikke innkommet noen uttalelse innen tidsfrist. 
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3 Revidere kommunens elektroniske HMS-

system 

Anbefaling 1: Kommunen bør revidere sitt elektroniske HMS-system, alter-
nativt vurdere anskaffelse av et nytt system. Dette med mål om å skape et 
helhetlig oppslagsverk for kommunens ansatte. HMS-systemet bør være til-
passet kommunens virksomhet og interne rollefordeling, og inneholde 
kommunens gjeldende målsetninger, risikovurderinger og handlingspla-
ner. 

 Bakgrunn 

I revisjonsrapporten ble det konkludert med at kommunen hadde et forbedringspotensial i tilknytning til 

det forebyggende arbeidet med sykefravær, spesielt i forbindelse med å etablere et hensiktsmessig in-

ternkontrollsystem for HMS.  

 

Bakgrunnen for dette var at kommunen hadde gått til anskaffelse av et elektronisk HMS-system som 

revisjonen vurderte hadde mangler som førte til at det ikke fungerte tilfredsstillende opp mot forvent-

ningene. HMS-håndboken var i for liten grad kjent blant ansatte i kommunen, og av de som kjente til den, 

oppga halvparten at de opplevde den som lite dekkende for HMS-arbeidet. Revisjonen vurderte at dette 

utgjorde en risiko for at ansatte ikke var godt nok kjent med sine plikter og rettigheter fastsatt i arbeids-

miljøloven og tilhørende forskrifter. At ansatte opplevde at håndboken ikke var dekkende, kunne medføre 

at de ikke benyttet den, og dermed at nytteverdien av et slikt verktøy ble redusert.  

 

Håndboken var etter revisjonens vurdering for lite tilpasset strukturen til en kommune, og den beskrev 

ikke hvilke strategier Våler som kommune ønsket å legge vekt på i sitt HMS-arbeid. Et systematisk HMS-

arbeid fordrer jevnlig oppdateringer av systemet. Dette gjelder ikke bare i tilknytning til nytt lovverk, men 

også at sentrale handlingsplaner, risikovurderinger og evalueringer gjøres tilgjengelig for kommunens 

ansatte, og at kommunens måloppnåelse evalueres og at målsetninger revideres. Revisjonen bemerket 

at dersom systemet ikke oppdateres i tråd med løpende endringer, kan dette gi ansatte grunn til å tvile 

på om informasjonen som er oppgitt er riktig. Dokumentasjon og revidering er av avgjørende viktighet i et 

HMS-system, og følger av krav i internkontrollforskriftens § 5. 

 

 Administrasjonens redegjørelse  

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at gode avviksrutiner handler om å sjekke ut hva som har 

skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet å sørge for at det ikke gjentar seg. Gjennom 

avvikssystemet Simployer som de bruker i dag, er det enkelt å følge opp forbedringspunkter. Systemet 

er brukervennlig og avvik kan registreres via smarttelefon. Ved hjelp av denne kan det legges ved doku-

mentasjon i form av bilder.  

 

Kommunens HMS-system Simployer er ifølge administrasjonen et fullgodt HMS system som brukes i 

flere av landets kommuner. Alle ansatte i Våler kommune skal ha tilgang til systemet. Systemet oppda-

teres sentralt med gjeldende lovverk og kompletteres med egne rutiner.  
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Administrasjonen oppgir at de tror at revisjonens funn baserer seg på manglende opplæring og imple-

mentering ute i virksomhetene. Alle lederne har gjennomført opplæring, i tillegg har leverandøren av 

systemet hatt fellesopplæring med ledere, tillitsvalgte, verneombud og personer i sentrale stillinger i Vå-

ler kommune. Allikevel ser administrasjonen at systemet ikke er godt nok implementert i hele organisa-

sjonen. Deres vurdering er at dette er utfordringen, mer enn selve systemet. 

  

Administrasjonen har likevel besluttet å vurdere et nytt system og oppgir at dette er basert på at de øns-

ker seg bedre rutiner på internkontroll generelt.  I forbindelse med dette ser administrasjonen på mulig-

hetene for å anskaffe et bedre helhetlig system. Dette arbeidet er startet opp og det er satt en dedikert 

person til å jobbe med dette. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at administrasjonen oppgir at systemet oppdateres sentralt med 

gjeldende lovverk og kompletteres med egne rutiner, men kan ikke se at kommunen oppgir at de har 

tilpasset systemet til kommunens virksomhet og interne rollefordeling. Revisjonen vurderer det som viktig 

at systemet oppdateres i tråd med løpende endringer, og at ansatte er kjent med håndboken. Administra-

sjonen oppgir at systemet ikke er godt nok implementert i virksomhetene, og mener dette er utfordringen 

mer enn selve systemet. Funnene i forvaltningsrevisjonsrapporten pekte også i retning av at systemets 

innhold ikke var tilstrekkelig tilpasset kommunen, etter revisjonens oppfatning er det en sammenheng 

mellom hva man legger inn av innhold i et slikt system og i hvilken grad man lykkes med implementeringen 

av systemet. Innholdet må oppleves som nyttig og relevant opp mot det arbeidet som gjøres av kommu-

nens ansatte på daglig basis. 

 

Revisjonen har anbefalt kommunen om å vurdere å anskaffe et nytt system som et alternativ til å revidere 

sitt nåværende elektroniske HMS-system. Kommunen har redegjort for at det er igangsatt en vurdering 

av et nytt system da kommunen ønsker seg bedre rutiner på internkontroll, og at de ser på muligheten til 

et mer helhetlig internkontrollsystem. Med bakgrunn i at kommunen er i gang med å vurdere et nytt system 

konkluderer revisjonen med at arbeidet med anbefaling 1 er påbegynt, men ikke ferdigstilt.   

 

 

 

4 Anskaffelse av et mer helhetlig varslings-

system  

Anbefaling 2: Kommunen bør i forbindelse med vurdering av HMS-syste-
met, vurdere anskaffelse av et mer helhetlig varslingssystem som ivaretar 
ansattes behov for avviksvarsling.  

 Bakgrunn 

Revisjonen ble igjennom intervju og gjennom enkelte innspill fra ansatte i spørreundersøkelsen gjort opp-

merksom på at det eksisterer et ønske om et mer helhetlig avvikssystem for både HMS-avvik og avvik på 

rutineoppfølging (fag/yrkesspesifikke avvik). 
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 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at de vurderer et helhetlig avviks- og varslingssystem i forbin-

delse med vurderingen av et mer helhetlig internkontrollsystem (jamfør anbefaling 1). 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer det som positivt at kommunen har startet arbeidet med å vurdere et nytt avvik- og 

varslingssystem i forbindelse med at kommunen ønsker seg et mer helhetlig system for internkontroll. 

Med bakgrunn i dette konkluderer revisjonen med at anbefaling 2 er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

 

 

5 Gjøre interne varslingsrutiner tilgjengelig i 

HMS-håndboken 

Anbefaling 3: Kommunen bør gjøre interne varslingsrutiner tilgjengelig i 
HMS-håndboken.  

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremmet revisjonen en anbefaling om at kommunen burde gjøre interne 

varslingsrutiner tilgjengelig i HMS-håndboken. Bakgrunnen for dette var at revisjonen i årsberetning for 

2017 fant at det var opprettet varslingsrutiner i kommunen, men at disse ikke fremgikk av HMS-håndbo-

ken. Revisjonen vurderte at varslingsrutiner var en naturlig del av HMS-internkontrollen, og at rutinene 

derfor burde gjøres tilgjengelig som en del av HMS-håndboken.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at Våler kommune har utarbeidet nye og reviderte varslings-

rutiner. Dette ligger tilgjengelig for alle ansatte i deres HMS-system og på intranett. Her er det beskrevet 

detaljert hvordan man varsler og hvordan dette blir ivaretatt. Varslingsrutinene er drøftet med tillitsvalgte 

og godkjent i partsammensattutvalg 10. september 2020.  

 

Administrasjonen har oversendt revisjonen dokumentene Mandat og saksbehandling for internt vars-

lingsutvalg, Retningslinjer for intern varsling Våler kommune og skjema for Intern varsling. Anbefalingen 

er knyttet opp mot å gjøre varslingsrutinen tilgjengelig i HMS-håndboken, revisjonen har derfor ikke gjort 

nærmere kontroller av disse dokumentenes innhold. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Med bakgrunn i at administrasjonen oppgir at Våler kommune har utarbeidet nye og reviderte varslings-

rutiner som er tilgjengelig for alle ansatte i HMS-systemet og på intranett, konkluderer revisjonen med at 

anbefaling 3 er fulgt opp. 
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6 Sikre at arbeidsmiljøutvalget ivaretar de 

lovpålagte oppgavene  

Anbefaling 4: Kommunen bør sikre at arbeidsmiljøutvalget i kommunen 
ivaretar de lovpålagte oppgavene i arbeidsmiljølovens § 7-2.  

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten fremmet revisjonen en anbefaling om at kommunen bør sikre at arbeids-

miljøutvalget (AMU) i kommunen ivaretar de lovpålagte oppgavene jf. arbeidsmiljøloven § 7-2. Revisjonen 

vurderte det som viktig at arbeidsmiljøutvalget fikk tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre møter og 

andre aktiviteter som et bidrag til å styrke HMS-internkontrollen. Revisjonen vurderte at arbeidsmiljøut-

valget burde øke sitt aktivitetsnivå.  

 

AMU skal ivareta en rekke oppgaver i tilknytning til det systematiske HMS-arbeidet, og er et av de fremste 

forumene der ledelse, hovedverneombud og andre ansatte kan møtes og diskutere arbeidsmiljømessige 

utfordringer. AMU skal utføre et sett med konkrete lovpålagte oppgaver som angår HMS-internkontroll i 

kommunen, og det er arbeidstilsynets oppfatning at det bør avholdes minimum 4 møter i året for å ivareta 

disse oppgavene. Revisjonen vurderte det som usannsynlig at disse oppgavene i sin helhet ble ivaretatt 

ut fra et aktivitetsnivå på 1-2 møter i året, som var praksis i Våler kommune ved tidspunktet for revisjonen.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen skriver i sin redegjørelse at Våler kommune tilstreber å sikre at arbeidsmiljøutvalget 

(AMU) ivaretar de lovpålagte oppgavene i arbeidsmiljøloven § 7-2. De har jevnlige og planlagte møter i 

AMU der de tar opp saker som har betydning for arbeidsmiljøet, HMS spørsmål, arbeidstidsordninger, 

rapporter fra avviksmeldinger osv. Bedriftshelsetjenesten deltar på AMU-møtene.  

 

Revisjonen ba i e-post datert 09.10.20 om å få oversendt protokoller/ referater fra AMU-møtene for 2019 

og frem til dags dato. Revisjonen mottok svar fra kommunen 23.10.20, der det var vedlagt fire AMU-pro-

tokoller. En av disse protokollene var fra 2019, og tre protokoller var fra 2020. Administrasjonen opp-

lyste også om at neste planlagte møte i AMU var berammet 5. november 2020. Revisjonen ser av de 

oversendte protokollene at AMU blant annet har behandlet sykefraværsmiljø, varslingsrutiner, avvikssta-

tistikk med mer.  

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer at kommunen per oktober 2020 har økt sitt aktivitetsnivå i arbeidsmiljøutvalget sam-

menlignet med slik det var under arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Arbeidstilsynets syn er 

fortsatt i dag at det normalt skal avholdes minst 4 møter hvert år1. Bakgrunnen for dette er blant annet at 

det er relativt mange lovpålagte oppgaver som utvalget skal ivareta.  

 

Slik revisjonen vurderer det, ser det ut til at kommunen ligger godt an til å nå en normal minimumshyp-

pighet for møter i AMU inneværende år, noe som er en indikasjon på at de lovpålagte oppgavene i større 

grad blir ivaretatt. Dette er imidlertid et tema som krever et kontinuerlig fokus fra kommunen over lengre 

                                                      
1 https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/arbeidsmiljoutvalg-amu/ (25.11.20) 
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tid, det er viktig å ha fokus på de lovpålagte oppgavene som AMU skal ivareta og planlegge antallet møter 

og innholdet i møtene i tråd med dette.  

 

Basert på overnevnte vurdering er det revisjonens konklusjon at anbefaling 4 er fulgt opp. 

 

 

7 Revidere kommunens resultat- og aktivi-

tetsmål for sykefraværsarbeidet.  

Anbefaling 5: Kommunen bør revidere sitt resultatmål og sine aktivitetsmål 
for sykefraværsarbeidet, med mål om å over tid oppnå en varig reduksjon i 
sykefraværet.   

 Bakgrunn 

Revisjonen vurderte at kommunen hadde fulgt opp målet om sykefravær i daværende IA-avtale, ved å 

sette et resultatmål om et maksimalt sykefravær i kommunen (8,0 %) og aktivitetsmål for å nå dette målet. 

Sykefraværsstatistikken i rapporten fra 2.tertial 2018 viste en nedgang i sykefraværet til totalt 7,7 %. Re-

visjonen påpekte imidlertid at sykefraværet hadde vært en del høyere over tid i den perioden kommunen 

var bundet av forrige IA-avtale (2014-2018), og at det derfor var knyttet usikkerhet til om den siste reduk-

sjonen i fravær var en gevinst av kommunens arbeid eller et utslag av tilfeldigheter. 

 

Etter revisjonens vurdering gjenstod det derfor å se om kommunen hadde oppnådd noe varig reduksjon 

i sykefraværet over tid. Revisjonen vurderte at dette burde føre til at kommunens ledelse, arbeidsmiljøut-

valg og vernetjeneste reflekterte over de tiltakene som kommunen hadde valgt for IA-arbeidet, slik at 

arbeidet kunne forbedres.  

 

Kommunen hadde gjennom handlingsplanen for IA-arbeidet fastsatt aktivitetsmål for å redusere fraværet. 

Mange ansatte oppga i spørreundersøkelsen at kommunen la til rette for ansattes behov i ulike livsfaser. 

Revisjonen vurderte at kommunen hadde gode tiltak for å tilrettelegge for både seniorer og gravide. Kom-

munen hadde derimot få konkrete tiltak for å hindre frafall og øke sysselsettingen blant personer med 

nedsatt funksjonsevne. Kommunen oppga imidlertid at de la til rette ved behov. Revisjonen vurderte at 

aktivitetsmålene hos ansatte ikke var tilstrekkelige, siden de var mer rettet inn på å gi generell tilretteleg-

ging hos ansatte som har/ får nedsatt funksjonsevne, og ikke rettet mot å tilrettelegge for at kommunen 

skulle kunne ta imot flere arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at Våler kommune har satt et resultatmål for sykefravær på 

7,0 % i 2020. De oppgir at dette muligens kan være litt ambisiøst med tanke på tilstanden og Korona-

utfordringene kommunen har hatt i 2020. Resultatmålet ligger i HMS håndboken. Administrasjonen opp-

gir også at de sammen med NAV har opprettet et virksomhetsteam. Virksomhetsteamet har hatt 2 mø-

ter så langt, og her deltok ledere, verneombud og tillitsvalgte. Målet med dette er ifølge administrasjo-

nen at de sammen med NAV skal arbeide aktivt inn mot virksomheter der det er høyt sykefravær. I til-

legg er bedriftshelsetjenesten inne som ressurs både på enkeltsaker og i virksomheter hvor administra-

sjonen ser at det er et behov. Kommunen utarbeider hvert år en handlingsplan sammen med bedrifts-

helsetjenesten slik at de sammen kan jobbe mest mulig hensiktsmessig for å redusere sykefraværet.  
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Administrasjonen oversendte i forbindelse med sin redegjørelse «IA handlingsplan – Våler Kommune» 

for 2020, revisjonen ser at planen inneholder revidert måltall for sykefravær samt tiltak for å nå målet.   

 

Revisjonen ba i e-post datert 09.10.20 om å få oversendt sykefraværsstatistikk fra 2019 og så langt i 

2020, dette mottok vi av kommunen 23.10.20. Av statistikken ser revisjonen at man i 2019 landet på 8,3 

% sykefravær totalt, dette er noe høyere enn målet kommunen opererte med når forvaltningsrevisjonen 

ble gjennomført. Det er også noe høyere enn det totale fraværet i 2018 (7,7 %). Det oppgis i tilknytning 

til statistikken at hovedårsakene til sykefraværet i hovedsak skyldtes muskel/skjelett plager (35,0 – 38,7 

%) og lettere psykiske lidelser (13,2 – 20,2%). Det oppgis også at årsakene til sykefraværet hovedsake-

lig var forhold utenfor arbeidsplassen, og at fraværet i liten grad var arbeidsrelatert. Statistikken fra 2. 

tertial 2020 viser at Våler kommune totalt hadde en fraværsprosent på 7,2 %. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen har opprettet et virksomhetsteam sammen med NAV der 

målet er å arbeide aktivt inn mot virksomheter der det er høyt sykefravær. Våler har revidert sitt måltall 

for sykefravær i den retning at det nå er skjerpet sammenlignet med tidligere og har fastsatt målet og tiltak 

i egen handlingsplan. Sykefraværsstatistikken viser at Våler kommune siden 2018 og frem til 2. tertial 

2020 har hatt en relativt stabil fraværsprosent på mellom 7,2 og 8,3 prosent.  Fraværet per 2. tertial 2020 

har nærmet seg kommunens måltall. Det gjennomsnittlige tallet for legemeldt sykefravær for kommuner i 

Norge var 7,0 % i 2. kvartal 20202 (inkl. egenmeldt fravær kan tallet være høyere). Slikt sett har Våler 

kommune nærmet seg gjennomsnittet for norske kommuner, noe revisjonen anser som en positiv utvik-

ling. 

 

Revisjonen konkluderer basert på ovennevnte vurdering at anbefaling 5 er fulgt opp. 

 

 

8 Kartlegge sammensetningen av sykefravæ-

ret 

Anbefaling 6: Kommunen bør kartlegge sammensetningen av sykefraværet 
med et spesielt fokus på å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær.   

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten la revisjonen frem forskningsfunn fra Sintef (2016) som hadde undersøkt 

hvor mye av langtidssykefraværet i Norge som var arbeidsrelatert. Der hadde de kommet frem til at rundt 

20 prosent av det totale sykefraværet kunne antas å være arbeidsrelatert. Forhold som revisjonen avdek-

ket i Våler kommune, særlig gjennom spørreundersøkelsen der sykmeldtes erfaringer ble kartlagt, kunne 

tyde på at kommunen hadde et arbeidsrelatert fravær som lå over denne andelen. Et flertall av respon-

dentene i spørreundersøkelsen som oppga at de hadde opplevd arbeidsrelatert fravær, oppga stort ar-

beidspress som årsak. Revisjonen vurderte det som uheldig at mange opplevde sykdom som var arbeids-

relatert. Revisjonen anbefalte derfor kommunen å kartlegge sykefraværet i større grad, for å avdekke 

                                                      
2 https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/hovedtrekk-i-sykefravaret--status-2020/ 

(25.11.20) 
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arbeidsrelatert sykefravær. Revisjonen vurderte at dette ville gi kommunen et bedre kunnskapsgrunnlag 

for å vurdere hvor tiltak skal iverksettes og på hvilken måte.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at de gjennom sitt samarbeid med NAV kan gå tidlig inn på 

hvert enkelt sykefraværstilfelle og identifisere om det er arbeidsrelatert og hvordan de arbeider for even-

tuelt å motvirke dette. Administrasjonen oppgir at de hele tiden har tett dialog med NAV og mener at de 

har gode rutiner for oppfølging av sykefravær. 

 

Revisjonen ba i e-post datert 09.10.20 om å få oversendt en nærmere redegjørelse for hvordan admini-

strasjonen mente at samarbeidet med NAV førte til en bedre samlet oversikt over arbeidsrelatert fravær 

enn tidligere, og hvordan denne kunnskapen brukes til å motvirke/forebygge slikt fravær. Revisjonen 

spurte også om administrasjonen kunne si noe om hvor stor andel av fraværet som per i dag er arbeids-

relatert, og hvordan dette har utviklet seg siden forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet.  

 

Administrasjonen oppgir i sitt svar 23.10.20 at de hadde satt et nytt resultatmål i sykefraværsarbeidet, og 

oversendte en oversikt som viste hvordan administrasjonen skulle jobbe med sykefraværsarbeidet i sam-

arbeid med NAV fremover (Overordnet handlingsplan IA). Videre oppga administrasjonen at dersom sy-

kefraværet var arbeidsrelatert må arbeidstaker krysse av for dette på sykemeldingen, og at dette gjøres i 

svært liten eller ingen grad. Administrasjonen la vekt på at for å fange opp arbeidsrelatert fravær utenom 

dette, måtte kommunen som arbeidsgiver ha tett dialog med arbeidstaker i oppfølgingsprosessen. Admi-

nistrasjonen oppgir at de jobber aktivt med lederne og presiserte viktigheten av å følge opp og sjekke ut 

om fravær er arbeidsrelatert. Administrasjonen oppgir at de per i dag ikke har fått noen tilbakemeldinger 

som tyder på at det eksisterer arbeidsrelatert fravær i kommunen. Det har heller ikke NAV fått noen tilba-

kemeldinger om. 

 

Ifølge administrasjonen jobber de tett ute på virksomhetene sammen med NAV Arbeidslivssenter Øst-

Viken. Selv om NAV er bundet av taushetsplikten når det gjelder diagnoser som ligger til grunn for fravær, 

kan administrasjonen likevel få indikasjoner på om det er noe de bør foreta seg i arbeidsmiljøet. NAV ALS 

Øst-Viken jobber også i samarbeid med STAMI med et kartleggingsverktøy som kartlegger risikofaktorer 

i arbeidsmiljøet. Dette verktøyet kan ifølge administrasjonen gi kommunen en indikasjon dersom det er 

høy score på belastende/ikke belastende oppgaver/arbeidsmiljø, og om det gir indikasjoner på om be-

lastningen er arbeidsrelatert. NAV har startet opp et pilotprosjekt på dette nå, og vil kjøre dette for hele 

barnehagesektoren i Våler kommune. 

 

 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen vurderer at administrasjonen har jobbet aktivt med å identifisere arbeidsrelatert fravær blant 

annet gjennom samarbeid med NAV der det har vært fokus på å identifisere arbeidsrelatert fravær tidlig i 

det enkelte tilfelle. Det er lagt planer for samarbeidet med NAV, og det er også et kartleggingsverktøy på 

trappene som kan gi kommunen en dypere innsikt i arbeidsmiljøet og mulig arbeidsrelatert fravær. Revi-

sjonen anser dette som en positiv utvikling. Revisjonen vurderer også at det kan eksistere en risiko for at 

det underrapporteres på arbeidsrelatert fravær i kommunen. Dette på bakgrunn av at kommunen får ingen 

eller svært få tilbakemeldinger om fravær som er arbeidsrelatert i dag, samtidig som revisjonens funn i 

forvaltningsrevisjonsrapporten indikerte et relativt høyt arbeidsrelatert fravær i Våler for noen år tilbake.  

Kommunen bør med grunnlag i dette fortsette og videreutvikle sitt arbeid med å kartlegge fraværet fra 
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forskjellige innfallsvinkler, for å få en mest mulig komplett oversikt over de forholdene som ligger til grunn 

for sykefraværet. 

 

Revisjonen konkluderer med bakgrunn i ovennevnte vurdering at arbeidet med å følge opp anbefaling 6 

er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Revisjonen legger vekt på at kartlegging for å avdekke og motvirke 

arbeidsrelatert fravær er noe som krever et kontinuerlig fokus.  

 

 

9 Sette fokus på at fristene i rutine for syke-

fraværsoppfølging følges opp.  

Anbefaling 7: Kommunen bør sette fokus på at fristene i rutine for sykefra-
værsoppfølging følges opp, slik at fraværet følges opp med dialog og tiltak 
på et tidlig tidspunkt.   

 Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten vurderte revisjonen at sykmeldte i all hovedsak opplevde å bli godt ivare-

tatt av nærmeste leder i oppfølgingsprosessen, men at dette avtok noe etter hvert som sykefraværspe-

rioden strakk seg ut i tid. Funnene indikerte at en del sykmeldte ikke mottok oppfølgingsplan og ikke deltok 

på dialogmøte innen fristen. Revisjonen vurderte på bakgrunn av dette at kommunen burde sette fokus 

på at fristene i tidsplanen ble fulgt fremover. Et økt fokus ville etter revisjonens oppfatning bidra til at 

sykefraværet ble fulgt opp tidlig, noe som kunne bidra til å redusere langtidsfraværet i kommunen.  

 

 Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse at de har utarbeidet gode rutiner og at de opplever det som 

viktig å ha jevnlig fokus på sykefraværsarbeidet. De har nedfelt i deres rutiner at fravær skal være en fast 

post på alle ledermøter og møter med tillitsvalgte. De har også sykefravær på agendaen i arbeidsmiljøut-

valget. I utarbeidelsen av virksomhetsplan med NAV er både ledere og tillitsvalgte med i prosessen hvor 

de sammen utarbeider ny handlingsplan for oppfølging. Administrasjonen oppgir at de mener Våler kom-

mune er på god vei med sykefraværsarbeidet og oppfølging av sykemeldte. Gjennomført revisjon og 

samarbeidet kommunen har med NAV har gitt de et ytterligere fokus. 

 

Revisjonen ba i e-post datert 09.10.20 om å få en nærmere redegjørelse om funnet i rapporten om at 

sykemeldte opplevde at oppfølgingen avtok noe etter hvert som sykefraværsperioden strakk seg ut i tid, 

var noe som administrasjonen drøftet eksempelvis i forbindelse med ny virksomhetsplan og/eller hand-

lingsplan for oppfølging.  

 

I svar mottatt 23.10.20 oppga administrasjonen at de hadde klare frister for hvordan lederne skal følge 

opp sykefraværet, og at dette var nedfelt i oppfølgingsrutinene for sykefravær. Videre oppga administra-

sjonen at de nå var inne i en ny fase hvor de jobber tett ute på virksomhetene. 
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 Revisjonens vurderinger 

Revisjonen ser at kommunen er i gang med handlingsplan for oppfølging sammen med tillitsvalgte, ledere 

og NAV. Videre oppgir kommunen at de har utarbeidet gode rutiner der det er nedfelt klare frister for 

ledere som har ansvar for oppfølging av sykefraværet. Revisjonen vurderer dette som positivt. 

 

Revisjonen vil presisere at det ikke er presentert dokumentasjon fra administrasjonens side eller gjort 

kontrollhandlinger fra revisjonens side som kan vise om ansatte faktisk opplever at fristene i større grad 

blir overholdt nå enn tidligere. Det anbefalingen imidlertid ber kommunen om å gjøre, er å holde fokus på 

oppfølgingsarbeidet og fristene. Revisjonens vurdering er at kommunen gjennom sitt arbeid har rettet 

fokus mot dette. 

 

Revisjonen konkluderer med bakgrunn i ovennevnte vurdering at anbefaling 7 er fulgt opp. 
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10 Konklusjon 

Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 14/19 er 

fulgt opp. Revisjonen har kommet frem til at 4 av 7 av anbefalingene er fulgt opp. De resterende 3 anbe-

falingene konkluderer revisjonen med at er påbegynt, men ikke ferdigstilt. 

 

På bakgrunn av funn og vurderinger i denne rapporten vurderer revisjonen at kommunen bør jobbe vi-

dere med å:  

 

 Se på muligheten for å anskaffe et mer helhetlig internkontrollsystem som inkluderer et system 

for rapportering av avvik og varsling. 

 Kartlegge sykefraværet/arbeidsmiljøet med mål om å avdekke og motvirke arbeidsrelatert fravær. 

 

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy, 02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

  

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 

Casper Støten (sign.) 

forvaltningsrevisor 

Monica Thunem (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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/15 

11  Dokumentliste 
1. Redegjørelse- oppfølging av forvaltningsrevisjon «Tiltak og rutiner for reduksjon og forebygging av 

sykefravær», datert.15.09.2020, med følgende dokumentasjon: 

a) IA Handlingsplan 2020. 

b) Mandat varslingsrutiner. 

c) Rutine varsling. 

d) Sykefraværsoppfølging- Våler kommune. 

e) Varslingsrutiner – Skjema. 

 

 

2. Svar på oppfølgingsspørsmål – oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 14/9 – forvaltningsrevi-

sjonsprosjekt, datert 23.10.2020, med følgende dokumentasjon: 

a) Overordnet handlingsplan IA. 

b) 4 AMU protokoller fra 2019/2020: 11.12.2019, 25.02.2020, 26.05.2020 og 11.12.2020. 

c) Sykefraværsstatistikk fra 2018, 2019 og 2020.
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Saksnr.: 2020/2215 
Dokumentnr.: 27 
Løpenr.: 261720/2020 
Klassering: 3018/188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/39 

 
 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

 

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

 
Rakkestad, 30.11.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Jostein Ek, datert 20.11.2020 
 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor Bjørnar Bakker Eriksen, datert 

19.11.2020 

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 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 begge 
uavhengighetserklæringene 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. 

56

http://www.ovkr.no/


Side 2 av 2 

 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
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, 20.11.2020 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

 

 

Jostein Ek (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor  
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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, 19.11.2020 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

 

Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor  
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Saksnr.: 2020/2218 
Dokumentnr.: 62 
Løpenr.: 240289/2020 
Klassering: 3018/192 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/40 

 
Møteplan 1. halvår 2021 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for sin 
virksomhet for 1. halvår 2021: 

 17. februar 
   5. mai (regnskapsmøte) 
   9. juni 

 
Møtestart kl. 09.00 

 
Rakkestad, 03.11.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kontrollutvalgets budsjettramme for 2021 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fastsetter en møteplan for ett halvt år av gangen. I kontrollutvalgets budsjett 
for 2021 er det innarbeidet en møtefrekvens på fem møter. I løpet av første halvår 2021 
planlegges det med å avholde tre møter, henholdsvis i februar, mai og juni. Vedrørende 
forslag til møtedato for behandling av årsregnskapet (5. mai) kan formannskapets 
behandling av årsregnskapet være avgjørende om kontrollutvalget må eventuelt endre sin 
foreslåtte dato.  

Vurdering 
Det foreslås onsdag som fast møtedag med møtestart kl. 09.00. I budsjettforslaget er det 
innarbeidet en møtefrekvens på 5 møter. I første halvår foreslås det tre møtedatoer. Med 
forbehold om endringer, foreslår sekretariatet at kontrollutvalget fastsetter følgende 
møtedager for sin virksomhet for 1. halvår 2021: 

 17. februar 
   5. mai (regnskapsmøte) 
   9. juni 
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Saksnr.: 2020/2217 
Dokumentnr.: 116 
Løpenr.: 248093/2020 
Klassering: 3018/191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 16.12.2020 20/41 

 
 
Referater og meldinger 

 
 

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

 
Rolvsøy, 12.11.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.10.2020 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 07.10.2020 ligger vedlagt til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 07.10.2020,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 12:40 
Møtested: Rådhuset, møterom kommunestyresalen 
Fra – til saksnr.: 20/18 – 20/33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5 av 5 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Dahl Aannerød og Anita Rovedal 
Møtende fra revisjonen: Jolanta Betker og Casper Støten 
Møtende fra administrasjonen: kommunedirektør Ivar Nævra og økonomisjef Rolf T. Håberg, 
sak 20/20. 
 
 

 
 
……………………. 

  
 
……………………. 

Tom Andre Brubak  Fredrik Bjerketvedt 
   
   
 
 
 
 

Merknader 
 

 
Kontrollutvalget Vålers møte 07.10.2020 
 
Sakliste 
 
  Side: 

PS 20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 

PS 20/19 Valg av en representant til å signere protokoll 4 

PS 20/20 Informasjon fra kommunedirektør 5 

MEDLEMMER:  MØTT:  
Tom André Brubak X 
Jorunn H. Tinglum X 
Fredrik Bjerketvedt X 
Inger Marie Drillestad Standal X 
Egil Holm Forfall  
  
VARAMEDLEMMER (innkalt):  
Bjørn Frøland X  
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PS 20/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet og personvern" 6 

PS 20/22 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Administrasjon og 
styring" 

43 

PS 20/23 Workshop risiko- og vesentlighetsvurderinger i forkant av plan for 
forvaltningsrevisjon 

50 

PS 20/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem" 63 

PS 20/25 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet 67 

PS 20/26 Revisors attestasjonsuttalelsen vedr. etterlevelseskontrollen 2019 73 

PS 20/27 Overordnet revisjonsstrategi 2020 - Våler kommune 77 

PS 20/28 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 85 

PS 20/29 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 97 

PS 20/30 Møteplan for 2. halvår 2020 100 

PS 20/31 Referater og meldinger 101 

PS 20/32 Eventuelt 112 

PS 20/33 Informasjon fra revisjonen om ulikhetene mellom privat og 
kommunalt regnskap 

113 

 
PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
Innkallingen og saksliste godkjennes. 
 
PS 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 
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Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Da Holm har meldt forfall måtte det velges en til å signere protokollen. 
Leder foreslo Bjerketvedt 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Til å signere protokollen sammen med leder er Fredrik Bjerketvedt 

 
 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken. 
Kommunedirektøren redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Hovedpunkter i redegjørelsen: 

- Ingen store overskridelser av budsjett eller formelle feil ved bygging av nytt 
samfunnshus/sal i Svinndal. 

- Prosjektet gikk fra å være en ordinær gymsal til å bli en bygning med flere funksjoner – 
et samfunnshus/sal  

- Mye å lære av selve prosessen - kommunikasjon mellom den politiske og 
administrative ledelsen  

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
 
PS 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: 
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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. 

 
 
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 
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Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
En skrivefeil i innstillingen, det skal være personvern og ikke beredskap. Dette rettes opp i 
vedtaket. 
 
Jorunn Tinglum fremmet forslag om å tillegge følgende kulepunkt i innstillingen: 
Administrasjonen skal utarbeide stilling/funksjonsbeskrivelser for de ansatte i Våler kommune. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt med nytt kulepunkt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 

personvern» 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, tilgjengelig gjøre 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. 

 Administrasjonen skal utarbeide stilling/funksjonsbeskrivelser for de ansatte i 
Våler kommune. 

 
 
Tiltak for økt kompetanse 
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 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. 

 
 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Prosjektplan «Administrasjon og styring» godkjennes. 

 
 
PS 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 
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Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Utvalget drøftet seg frem til følgende innspill/områder de ønsker revisjonen skal ta med seg 
videre i arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderingen: 

- Prosjektstyring - byggeprosjekt 
- Sosiale tjenester, kommunale kostnader, barnefattigdom, tjenesteleveranse, tverrfaglig 

funksjon. 
- Byggesaksbehandling 
- Selvkost 
- Innkjøp - innkjøpsavtaler  

 
Vedtaket enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
Følgende innspill/områder ønskes det at revisjonen skal ta med seg videre i arbeidet med 
risiko og vesentlighetsvurderingen: 

- Prosjektstyring - byggeprosjekt 
- Sosiale tjenester, kommunale kostnader, barnefattigdom, tjenesteleveranse, tverrfaglig 

funksjon. 
- Byggesaksbehandling 
- Selvkost 
- Innkjøp - innkjøpsavtaler  

 
PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
 
PS 20/25 Etterlevelseskontroll - Vurdering av risiko- og vesentlighet 

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

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

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens vurdering av risiko- og vesentlighet vedr. 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, til orientering. 
 
 
PS 20/26 Revisors attestasjonsuttalelsen 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av regelverk for håndtering av 

selvkost, til orientering. 
 
 
PS 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 
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Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken  
 
 
Fokusområder:  

- Lønnsområdet  
- Selvkost 
- Skatt på næringsavfall  
- Utbetaling av lån 
- Skillet mellom drift og innkjøp 
- Refusjoner NAV 
- MVA-komp 
- Rapportering politisk nivå 

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Overordnet revisjonsstrategi for 2020, tas til orientering 
 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
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” 
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PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 

 
 
PS 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 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende dato for møte ut 2020: 

 16. desember kl. 09.00 
 
 
 
PS 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 
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Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

 
 
PS 20/32 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
1. Utvalget har fått oversendt et høringsnotat vedr. møtegodtgjørelse. 

Utvalget drøftet saken og ønsket å gi følgende svar: 
Kontrollutvalget viser til høringsnotatet som ble tilsendt dem via sekretariatet 
den 6.oktober 2020, angående møtegodtgjørelse folkevalgte. 
Kontrollutvalget påpeker at det i forslag til forskrift om møtegodtgjørelse er gjort 
flere endringer fra opprinnelig tekst. 
Herunder er det forslag om at samtlige ledere av utvalg går fra 2 promille til 1,3 
promille (av en stortingsrepresentants godtgjøring) i møtegodtgjørelse. 
Kontrollutvalget påpeker også at kontrollutvalgsleder skal ha møtegodtgjørelse 
per møte, pluss 1 prosent som leder. Dette sees opp mot §4 i forskriften som 
ligger til høring.» 
 

 
2. Sekretariatet redegjorde for samarbeid og samlokalisering mellom IØKUS IKS og 

ØKUS. 
 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
1. Kontrollutvalget viser til høringsnotatet som ble tilsendt dem via sekretariatet den 

6.oktober 2020, angående møtegodtgjørelse folkevalgte. 
Kontrollutvalget påpeker at det i forslag til forskrift om møtegodtgjørelse er gjort flere 
endringer fra opprinnelig tekst. 
Herunder er det forslag om at samtlige ledere av utvalg går fra 2 promille til 1,3 
promille (av en stortingsrepresentants godtgjøring) i møtegodtgjørelse. 
Kontrollutvalget påpeker også at kontrollutvalgsleder skal ha møtegodtgjørelse per 
møte, pluss 1 prosent som leder. Dette sees opp mot §4 i forskriften som ligger til 
høring. 

 
2. Redegjørelsen om samlokalisering og sammenslåing av IØKUS IKS og ØKUS tas til 

orientering 
PS 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. 
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Rakkestad, 23.09.2020 
Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 
Da dette er å anse som politikeropplæring, òg sekretariatet står midt oppe i en flytteprosess, 
var ikke sekretariatet til stede under informasjonen fra revisjonen. Sekretariatet forlot møtet kl. 
12:00. 
 
Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 
 Informasjonen tas til orientering. 
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