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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/156 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 42980/2021 
Klassering: 3018-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/10 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

Fredrikstad, 23.02.2021 
 
 

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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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/156 
Dokumentnr.: 19 
Løpenr.: 42989/2021 
Klassering: 3018-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/11 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

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

Fredrikstad, 23.02.2021 
 
 

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. 
 
 

4



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/152 
Dokumentnr.: 11 
Løpenr.: 82430/2021 
Klassering: 3018-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/12 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 
2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetningen 2020 for Våler 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Fredrikstad, 27.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Våler kommune. 
2. Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og 

årsberetningen 2020 for Våler kommune 
3. Revisjonsberetning for 2020 – Våler kommune, datert 15.04 2021. 
4. Revisjonsberetning for 2020 – Våler kommune, datert 26.05 2021. 
5. Årsregnskapet og årsberetning 2020 for Våler kommune.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Norges Kommunerevisorforbund - Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for 

5



kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen 
utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen 
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
foretakets stilling og resultat m.m. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 

Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april: 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges 
Kommunerevisorforbund.  

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsberetning for 2020, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskapet 2020 i 
vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 
2020 for Våler kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsberetningen 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Våler 
 
 
  
 
   
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2021/152-20-124062/2021-BJGU  3018-186 27.05.2021 

 

Kontrollutvalget uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020. 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til Våler kommunes årsregnskap og årsberetning for året 2020.  
 
Kontrollutvalget har den 09.06 2021 behandlet årsregnskap og årsberetning 2020 for Våler 
kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon IKS har avgitt 
endelig beretning 26.05 2021.  
 
Kommunen årsregnskap og årsmelding 2020 ble ikke endelig avlagt innen gjeldende tidsfrist. 
Årsregnskap og årsmelding ble ferdigstilt 19.05 2021. Revisjonsberetning for 2020 ble avlagt 
innen gjeldende tidsfrist 15.04, og ble erstattet med ny og endelig beretning datert 26.05 
2021. 
 
Kommunen har i 2020 et netto negativt driftsresultat på kr 14 849 437.-. Årsregnskapet per 
31.12 2020 er avgitt i samsvar med lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsberetningens omtale (side 5) om særskilte forhold i 2020 som 
påvirket resultatet. 

 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2020 sett 
opp anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for tekniske beregninger i offentlig 
sektor (TBU). 
 

 Kommunens netto driftsresultat utgjør – 3,2 % av driftsinntekter i 2020. TBU har anbefalt 
at nivå på netto driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for å 
opprettholde kommunens formue. 

 
 Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, formidlings lån og 

ubrukte lånemidler) utgjør 52 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12 2020. 
      TBU anbefaler at nivået bør ligge under 75 %. 
 
 Disposisjonsfondet per 31.12 2020 utgjør 9,7 % av brutto driftsinntekter. TBU har 

anbefalt at dette nivået bør ligge på > 8 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  
 
Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) har svekket seg gradvis gjennom de siste 
årene, men grad 2 ligger fremdeles innenfor anbefalt nivå i henhold til anerkjent 
regnskapsteori for 2020.  
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Saksnummer 2021/152-124062/2021  

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsmeldingen inneholder de opplysninger som lov og 
forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsmeldingen stemmer overens med 
årsregnskapet.  
Revisor har lagt frem en endelig revisjonsberetning uten merknader eller presiseringer, men 
under andre forhold har revisor påpekt to forhold: 
 

 Rapportering om finansforvaltningen 
I henhold til kommunelovens § 14-13 tredje ledd skal kommunedirektøren minst to 
ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltingen av finansielle midler og gjeld. 
Dette er ikke gjort. 
 

 Skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 
Vi har mottatt utfylt skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 2020 for signering. 
Skjema for lønns- og pensjonskostnader skal vise at det er samsvar mellom lønnsutgifter 
i årsregnskapet og innberettede beløp. Det er avvik mellom registrerte og innberettede 
beløp i skjema RF 1022 og avlagt årsregnskap, finner vi at vi ikke kan signere skjema RF 
1022. 

 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2020/21. 

 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsberetningen for 2020. 
 
 
 
 
 

Våler 09.06 2021 
 
 

Tom Andre Brubak (s) 
Leder av kontrollutvalget 

 
 
 

Kopi: Formannskapet 
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GRUNNLAGSDOKUMENTASJON FOR KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET. 

Dokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskapet 2020 for Våler 

kommune.  

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 09.06.2021 behandlet utvalgets sin uttalelse til Våler kommune sitt 

årsregnskap for 2021 

Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte 

årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 

årsberetningen, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 

økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 

ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 

gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsberetningen gi vurdering av om den økonomiske 

utviklingen og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen 

over tid, jfr. Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsberetningen bare gjør 

rede for sentrale resultater i årsregnskapet. 

 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 

få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 

kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsberetningen, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og 

enge reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 

saken, slik som: 

 Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren 15.02 2021, men det er gjennomført rettelser helt 

frem til 19.05 2021 

 Kommunedirektørens sin årsberetning avlagt 31.03 2021 men det er gjennomført rettelser helt 

frem til 19.05 2021 

 Revisjonsberetningen, datert 15.04 2021 – Negativ beretning på grunn av at årsregnskapet og 

årsberetning ikke var ferdig korrigert og rettet. Tilbakekalt revisjonsberetning som var datert 

15.04 2021. Ny og endelig revisjonsberetning datert 26.05 2021. 

 Nummerert brev 1/20 fra revisor, datert 16.04.2020 – fulgt opp og behandlet og lukket i KU møte 

17.02.2021 

 Rapport etter etterlevelesekontroll, datert 11.09.2020 
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 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 

 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

o Revisjonsplan-/strategier 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 

 Statlige tilsyn 

 

 

5. Vurdering av årsregnskapet og årsberetningen 
5.1 Revisjonsberetningen datert 15.04 2021 og 26.05 2021. 

Revisjonsberetningen datert 15.04 2021 var en negativ beretning på grunn av at regnskap og 
årsberetning ikke var ferdigstilt. 
 
I revisjonsberetningen datert 26.05 2021 konkluderer revisor med at årsregnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsmeldingen inneholder 
de opplysninger som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsmeldingen 
stemmer overens med årsregnskapet.  

Revisor har lagt frem en revisjonsberetning uten merknader eller presiseringer. Revisor har under 
andre forhold påpekt to forhold: 

 Rapportering om finansforvaltningen 

I henhold til kommunelovens § 14-13 tredje ledd skal kommunedirektøren minst to ganger i året 

rapportere til kommunestyret om forvaltingen av finansielle midler og gjeld. Dette er ikke gjort. 

 Skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 

Vi har mottatt utfylt skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 2020 for signering. Skjema for 

lønns- og pensjonskostnader skal vise at det er samsvar mellom lønnsutgifter i årsregnskapet og 

innberettede beløp. Det er avvik mellom registrerte og innberettede beløp i skjema RF 1022 og 

avlagt årsregnskap, finner vi at vi ikke kan signere skjema RF 1022. 

 

5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall 
 

Netto driftsresultat i %: 

2020 2019 2018 2017 2016 

-3,2 -2,14 -0,40 4,48 6,44 
 

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 

 

Utvikling av gjeldsgrad i %: 

2020 2019 2018 2017 2016 

52 53 47 48 49 
 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 

 

Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

2020 2019 2018 2017 2016 

9,7 10,1 14,8 15,7 13,3 
 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
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Utvikling av likviditetsgrad 1: 

2020 2019 2018 2017 2016 

2,0 3,2 3,2 4,0 3,5 

Anbefalt teori nøkkeltall: >2  

 

Utvikling av likviditetsgrad 2: 

2020 2019 2018 2017 2016 

1,8 2,9 3,1 3,8 3,4 

Anbefalt teori nøkkeltall: >1 

 

 

5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

 

Andre særskilte forhold som påvirker årsresultatet for 2020 og som fremkommer i årsberetningen 

side 5 er: 

 3.0 millioner lavere inntekt for skatt på inntekt og formue enn budsjettert 

 7,7 millioner høyere koronarelaterte utgifter utover det som gis i kompensasjon fra staten     

 4,7 millioner mindre i tilskudd til ressurskrevende brukere enn budsjettert   

 2,8 millioner mer nedbetaling på gjeld enn budsjettert  

 4,9 millioner i premieavvik (teknisk beregning) som påvirker og forbedrer årsresultatet 2020

      

5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 

forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i revisors 

sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget. 

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsberetningen. Dette 

er også bekreftet fra revisor. 

 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er avdekket 

eller rapportert. 

 Det er i regnskapsåret 2020 gjennomført etterlevelsekontroll med Selvkost. Der var ikke avdekket 

vesentlige avvik i kontrollen 

 Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2020 som var rettet mot 

økonomiforvaltningen.  

 Der er ikke gjennomført statlige tilsyn med som har betydning med økonomiforvaltningen. 

 

 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsberetningen. 

Tekst  Henvisning 

Er organisasjonens målsetting og andre ikke økonomiske 
forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller 
innbyggerne omtalt i årsberetningen? 

 
  

Tatt inn på de ulike 
ansvarsområder i 
årsberetningen  

Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for 
å sikre en høy etisk standard omtalt i årsberetningen? 

  Årsberetningen side 
16 

Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
omtalt i årsberetningen? 

  Årsberetningen side 
15 
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7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 

Kvalifikasjon- og 
oppdateringskrav 

  Revisjonsselskapet håndterer dette intern i selskapet og 
etterlever oppdateringskrav som gjelder. 

Vandel   Fremskaffes ved autorisering av revisorer 

Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte 17.02.2021, sak 21/7 

Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2020, sist 
gjennomført var 2018/2019, begge med godkjent resultat 

 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 

Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 07.10.2020, sak 20/27 

Interims revisjon (2019) - Ikke behandlet i kontrollutvalget i 2020 

Årsoppgjøret  (2019) - Ikke behandlet i kontrollutvalget i 2020 

Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 07.10.2020, sak 20/26 
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OVERSIKTER 
 

Bevilgningsoversikt – Driftsregnskapet (§5-4) 

 
 

Bevilgningsoversikt – driftsområdene (§5-4) 

 
  

Regnskap 2020
Reg. budsjett 

2020
Oppr.budsj 2020 Regnskap 2019

Rammetilskudd -173 838 948 -172 101 000 -165 496 000 -145 443 245

Inntekts- og formueskatt -154 964 926 -158 339 000 -158 339 000 -157 057 063

Eiendomsskatt -17 071 226 -16 000 000 -16 000 000 -18 071 819

Andre generelle driftsinntekter -18 603 337 -13 800 696 -8 052 000 -14 936 395

Sum generelle driftsinntekter -364 478 437 -360 240 696 -347 887 000 -335 508 522

Sum bevilgninger drift, netto 366 560 963 362 931 056 336 573 000 334 148 545

Avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Sum netto driftsutgifter 382 252 268 370 590 056 343 873 000 348 646 569

Brutto driftsresultat -17 773 831 -10 349 360 4 014 000 -13 138 047

Renteinntekter -2 016 358 -2 200 000 -2 000 000 -3 231 017

Utbytter -2 077 659 -800 000 -800 000 -1 857 143

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 164 515 0 0 -1 774 812

Renteutgifter 5 771 487 5 500 000 5 500 000 5 698 257

Avdrag på lån 13 253 992 10 585 000 10 585 000 11 943 730

Netto finansutgifter -12 766 947 -13 085 000 -13 285 000 -10 778 428

Motpost avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Netto driftsresultat -14 849 473 -15 775 360 -1 971 000 -9 418 450

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -390 586 2 033 016 -333 839

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 15 240 059 12 519 000 1 971 000 26 287 589

Dekning av tidligere års merforbruk

Sum disponeringer eller dekninger av netto driftsresultat 14 849 473 14 552 016 1 971 000 25 953 750

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 16 535 300

Tjenesteområde

Regnskap  

2020

Regulert 

budsjett  

2020

Oppr.budsj  

2020

Regnskap  

2019

Kommunedirektøren 10 299 961 10 414 004 6 807 000 6 536 000

Økonomi og innkjøp 3 242 424 3 250 485 5 361 000 5 228 000

Stab HR og administrasjon 5 586 776 5 483 254 7 798 000 5 422 000

Stab IT, innovasjon og utvikling 7 008 246 8 532 223 5 892 000 5 976 000

Oppvekst og kultur 173 317 346 169 666 370 167 480 000 163 129 000

Helse og velferd 127 052 218 123 795 820 113 742 000 116 698 000

Miljø og teknikk 28 852 250 31 544 050 34 213 000 31 227 000

Selvfinansierende -2 454 445 -4 720 190 -4 720 190 -3 793 000

Rammer, skatt og fianans 13 656 187 14 965 040 3 726 000

Sum bevilgninger drift, netto 366 560 963 362 931 056 336 572 810 334 149 000
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Bevilgningsoversikt – Investering (§5-5) 

 
Investeringene er i 2020 finansiert ved bruk av lån på 39,2 mill. og bruk av fond 

(egenfinansiering) på 4,7 mill. Årsaken til at 13,3 mill. er fremført til inndekning i senere år 

(udekket beløp) skyldes en tidsforskyvning i opptak av langsiktig lån. Dette vil bi foreslått 

inndekket med bruk av langsiktig lån i 2021 når saken om regnskap 2020 fremmes til politisk 

behandling. 

 

 

 

Regnskap 

2020

Reg. budsjett  

2020

Oppr.budsj  

2020

Regnskap  

2019

Investering i varige anleggsmidler 63 419 893 73 806 000 24 275 000 51 018 750

Tilskudd til andres investeringer 213 537 0 0 288 688

Investering i aksjer og andeler i selskaper 1 720 305 892 000 0 850 082

Utlån av egne midler 0 0 0 6 485 588

Avdrag på lån 0 0 0 971 392

Sum investeringsutgifter 65 353 735 74 698 000 24 275 000 59 614 500

Kompensasjon for merverdiavgift -11 739 325 -12 633 000 -3 395 000 -8 394 711

Tilskudd fra andre -2 546 795 -3 615 000 0 -383 827

Salg av varige driftsmidler -1 000 0 0 -12 500

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 -11 720 986

Bruk av lån -34 304 797 -51 374 000 -17 607 000 -37 368 132

Sum investeringsinntekter -48 591 917 -67 622 000 -21 002 000 -57 880 156

Videreutlån 4 893 968 0 0 0

Bruk av lån til videreutlån -4 893 968 0 0 0

Avdrag på lån til videreutlån 3 287 857 0 0 0

Mottatt avdrag på videreutlån -1 674 093 0 0 0

Netto utgifter videreutlån 1 613 764 0 0 0

Overføring fra drift 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -359 799 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -4 697 000 -7 076 000 -3 273 000 -1 734 344

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -5 056 799 -7 076 000 -3 273 000 -1 734 344

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 13 318 783 0 0 -0
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Bevilgningsoversikt – Investeringsplan (§5-5) 

 
 

Regnskap 

2020

Reg. budsjett 

2020

Oppr.budsjett 

2020

Vann og avløpsrør, gs-vei FV 120 5 541 326 6 626 680 0

Velferdstekn. Mm. Fiber H&S, 4521 0 739 000 0

Nytt tak Svinndal skole 238 650 188 000 0

Lyssetting g/s Våktoppen, 4440 736 165 500 000 0

EPC, 4500 9 244 950 2 198 000 0

Servicetorg 141 775 0 0

Bofellesskap demens 0 188 000 0

Tennskap langs kommunale veier 835 416 625 000 625 000

Fiber Svinndal 750 000 1 830 000 0

Utredning Kirkebygden skole 912 825 2 275 000 0

Gymsal Svinndal skole 31 810 930 32 920 000 7 500 000

IT-utstyr 450 808 2 829 000 350 000

utstyr,tramsportmidler, NME 481 250 500 000 500 000

Rehabiliteringe, veier og bruer, NME 2 368 879 3 000 000 3 000 000

Rehabilitering, kommunale bygg, NME 3 124 544 3 000 000 3 000 000

Nye ladestasjoner- el-biler, NME 732 590 500 000 500 000

Statlig tilskudd vedlikehold/rehabilitering 763 794 1 865 000 0

Digitalisering 1 502 965 1 500 000 1 500 000

Justeringsrett mva 213 537 0 0

Sum 59 850 404 61 283 680 16 975 000

Regnskap 

2020

Reg. budsjett 

2020

Oppr.budsjett 

2020

Vann og avløpsrør, gs-vei FV 120, avløp 1 895 881 2 451 120 0

Rehab ledningsnett 4410 1 621 367 5 071 200 2 300 000

Ny vannledning Svinndal 0 3 000 000 3 000 000

Andel nytt vannbasseng, Skjønnerød 0 2 000 000 2 000 000

Sum Miljø og teknikk 3 517 248 12 522 320 7 300 000
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Hovedoversikt Drift (§5-6) 

 
 

Regnskap  

2020

Reg. budsjett  

2020

Oppr.budsjett  

2020

Regnskap  

2019

Rammetilskudd -173 838 948 -172 101 000 -165 496 000 -157 057 063

Inntekts- og formueskatt -154 964 926 -158 339 000 -158 339 000 -145 443 245

Eiendomsskatt -17 071 226 -16 000 000 -16 000 000 -18 071 819

Andre skatteinntekter -10 487 0 0 -10 487

Andre overføringer og tilskudd fra staten -18 367 850 -13 800 696 -8 052 000 -14 925 908

Overføringer og tilskudd fra andre -57 489 030 -58 296 421 -48 412 000 -62 210 272

Brukerbetalinger -13 975 216 -15 820 969 -15 079 000 -15 811 005

Salgs- og leieinntekter -25 576 347 -26 321 985 -27 912 000 -25 970 201

Sum driftsinntekter -461 294 031 -460 680 071 -439 290 000 -439 500 000

Lønnsutgifter 244 861 136 233 925 251 230 000 000 228 000 282

Sosiale utgifter 62 414 990 75 750 253 69 000 000 58 594 216

Kjøp av varer og tjenester 130 231 705 131 233 969 111 976 000 129 412 451

Overføringer og tilskudd til andre 25 868 726 22 460 958 17 000 000 22 371 027

Avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Sum driftsutgifter 479 067 862 471 029 431 435 276 000 452 876 000

Brutto driftsresultat -17 773 831 -10 349 360 4 014 000 -13 376 000

Renteinntekter -2 016 358 -2 200 000 -2 000 000 -3 431 018

Utbytter -2 077 659 -800 000 -800 000 -1 857 143

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 164 515 0 0 -1 774 812

Renteutgifter 5 771 487 5 500 000 5 500 000 5 661 242

Avdrag på lån 13 253 992 10 585 000 10 585 000 11 943 730

Netto finansutgifter -12 766 947 -13 085 000 -13 285 000 -10 542 000

Motpost avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 025

Netto driftsresultat -14 849 473 -15 775 360 -1 971 000 -9 419 975

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -390 586 2 033 016 -333 839

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 15 240 059 12 519 000 1 971 000 16 714 719

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 9 572 935

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 14 849 473 14 552 016 1 971 000 25 953 815

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 16 533 840

23



Balanseregnskapet (§5-8) 

 

Regnskap 2020 Regnskap 2019

EIENDELER

A. Anleggsmidler 924 302 501        837 853 875        

I. Varige driftsmidler 445 954 991          397 914 661          

Faste eiendommer og anlegg 440 070 052          394 590 759          

Utstyr, maskiner og transportmidler 5 884 939              3 323 902              

II Finsielle anleggsmidler 38 212 729            33 230 292            

Aksjer og andeler 12 235 452            10 449 147            

Obligasjoner -                        -                        

Utlån 25 977 277            22 781 145            

III Immaterielle eiendeler -                        -                        

IV Pensjonsmidler 440 134 781          406 708 922          

B. Omløpsmidler 130 330 228        187 423 349        

I. Banksinnskudd og kontanter 85 539 017            132 815 943          

II. Finansielle omløpsmidler 8 510 972              6 921 711              

Aksjer og andeler 8 510 972              6 921 711              

Obligasjoner -                        -                        

Sertifikater -                        -                        

Derivater -                        -                        

III. Kortsiktige fordringer 36 280 239            47 685 695            

Kundefordringer 31 347 304            38 884 396            

Andre kortsiktige fordringer -                        -                        

Premieavvik 4 932 935              8 801 299              

Sum eiendeler 1 054 632 729     1 025 277 224     

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 238 745 423        197 552 619        

I. Egenkapital drift 59 058 048            74 773 521            

Disposisjonsfond 44 695 480            44 267 239            

Bundne driftsfond 14 362 568            13 971 982            

Merforbruk i driftsregnskapet -                        -                        

Mindreforbruk i driftsregnskapet -                        16 534 300            

II. Egenkapital Investering -10 656 954 6 852 628

Ubundet investeringsfond 786 816                 1 254 361              

Bundne investeringsfond 1 875 013              5 598 267              

Udekket beløp i investeringsregnskapet -13 318 783 -                        

III. Annen egenkapital 190 344 329          115 926 470          

Kapitalkonto 187 548 383          113 130 524          

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapital drift -                        -                        

Prinsippendringer som påvirker arbeidskapital investering 2 795 946              2 795 946              

D. Langsiktig gjeld 749 383 374        768 552 572        

I. Lån 289 788 790          298 330 639          

Gjeld til kredittinstitusjoner 289 788 790          298 330 639          

Obligasjonslån -                        -                        

Sertifikatlån -                        -                        

II. Pensjonsforpliktelse 459 594 584          470 221 933          

E. Kortsiktig gjeld 66 503 931          59 172 032          

I. Kortsiktig gjeld 66 503 931            59 172 032            

Leverandørgjeld -                        -                        

Likviditetslån -                        -                        

Derivater -                        -                        

Annen kortsiktig gjeld 66 503 931            59 172 032            

Premieavvik -                        -                        

Sum egenkapital og gjeld 1 054 632 729     1 025 277 224     

F. Memorialkonti 0 0

I. Ubrukte lånemidler -12 629 253 -43 829 218

II. Andre memorialkonti -90 086 452 -151 109 595

III. Motkonto for memorialkontiene -102 715 705 -194 938 813
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Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner – Drift (§5-9) 

 
 

Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner-Investering (§5-9) 

 
 

  

Regnskap  

2020

Netto driftsresultat -14 849 473

Sum budsjettdisposisjoner 12 128 714

Årets budsjettavvik, merforbruk før strykninger -2 720 759

Strykning av avsetninger til disposisjonsfond 1 858 460

Mer-eller mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond -862 299

Bruk av dispfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykning 862 299

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0

Regnskap  

2020

Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån 2 047 979

Sum budsjettdisposisjoner -5 056 799

Årets budsjettavvik udisponert før strykninger) -3 008 820

Strykning av bruk av lån 16 327 603

Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 0

Udisponert beløp etter strykninger 13 318 783

Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond 0

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 13 318 783
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Noter til årsregnskap (§5-10 - §5-15) 
 

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler 
 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. 

Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører 

kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er 

betalt eller ikke.  

 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 

regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). 

 

1. Endring i arbeidskapital (§5-10) 

 
 

Balanseregnskapet : 31.12.2020 01.01.2020 Endring

2.1   Omløpsmidler 130 330 228 187 423 349

2.3   Kortsiktig gjeld -111 443 921 -105 661 032

Arbeidskapital 18 886 307 81 762 317 -62 876 010

Drifts- og investeringsregnskapet : Sum

Driftsregnskapet

Sum driftsutgifter 479 067 862

Sum driftsinntekter -461 294 031

Netto finansutgifter -2 924 358

Netto driftsresultat 14 849 473

Investeringsregnskapet

Sum investeringsutgifter 73 535 560

Sum investeringsinntekter -55 159 978

Netto utgifter videreutlån 0

Netto utgifter i investeringsregnskapet 18 375 582

31 199 965

0

64 425 020

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)

Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet
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2. Kapitalkonto (§5-10b) 

 
 

3. Anleggsmidler (§5-11a) 

 
 

Saldo kapitalkonto 01.01.2020 113 130 524 

Økning av kapitalkonto (kreditposter):

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 63 731 636     

Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler -                

Kjøp av aksjer/andeler 896 000          

Reversert nedskrivning aksjer/andeler 66 000           

Utlån 5 005 425       

Avdrag på eksterne lån 16 541 849     

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 10 627 349     

Endring pensjonsmidler SPK 360 401          

Endring pensjonsmidler KLP 33 065 458     

Endring pensjonsmidler andre selskap -                

Reversert oppskrivning utenlandslån -                

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 824 305          

Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler -                

Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 15 691 307     

Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler -                

Salg aksjer/andeler -                

Nedskrivning aksjer/andeler -                

Avdrag på utlån 1 810 494       

Avskrivning på utlån -                

Bruk  av lånemidler 39 198 765     

Endring pensjonsforpliktelser (økning) -                

Endring pensjonsmidler SPK -                

Endring pensjonsmidler KLP -                

Endring pensjonsmidler andre selskap -                

Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån -                

Saldo kapitalkonto 31.12.2020 187 548 383 

IT-utstyr, kontor-

maskiner og 

anleggsmaskiner

Eiendommer Tomte-

områder

Bokført verdi per 01.01.2020 3 323 902 388 800 647 5 790 112

Årets tilgang 3 361 295 60 370 340

Årets avskrivning -800 259 -14 891 047 0

Bokført verdi per 31.12.2020 5 884 938 434 279 940 5 790 112

Økonomiske levetid 5 år til 10 år 20,40,50 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Ingen avskr.
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4. Aksjer og andeler i varig eie (§5-11b) 

 
 

5. Langsiktig gjeld (§5-12) 

 
 

 
 

6. Utlån (§5-11c) 

 

Selskapets navn
Balansekonto

Balanseført 

verdi 

31.12.2020

Krapefoss Ind. Moss 221200010 16 000         

Stiftelsen Østfold forsikring 221200030 22 799         

Mavo AS 221200040 5 000           

Radio øst 1 221200050 250              

Østfold Energiverk 221200060 1 066 000     

Egenkapitalinnskudd KLP 221200080 10 070 524   

Moss næringsutvikling 212000100 4 000           

Viken skog 221200110 66 725         

A/L Bibliotek 221200120 900              

Norsk skogindustrier 221200130 2 439           

Våler vannverk 221200150 17 000         

Våler vannverk 221200151 66 700         

Bøndernes hus 221200160 1 000           

Inspiria science senter 221200210 115              

KI Våler 221200220 896 000        

Sum 12 235 452 

Lånesaldo 31.12.2020

Kommune 

kassen

Konsolidert 

årsregnskap

Gj.snittlig 

løpetid (år)

Gj.snittlig 

rente

Lån til egne investeringer 252 379       -            30 1.24%

Lån til andres investeringer -              -            

Lån til innfrielse av kausjoner -              -            

Lån til videreutlån 37 410         -            30 0.8%

Sum bokført langsiktig gjeld 289 789      -           

Herav finansielle leieavtaler -             

Lån som forfaller i 2021 1 395           

Herav lån som må refinanieres -              

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

 Langs.gjeld 

31.12.2020 

Gj.sn. 

rente

Langsiktig gjeld med fast rente 45 715         2.48%

Langsiktig gjeld med flytende rente 244 074       0.85%

Utlånt til

Utestående 

31.12.

Utestående 

01.01.

Tap på 

hovedstol

Tap påløpte 

renter mv.

Samlet tap

Utlån finansiert med innlån

Boligsosiale formål (startlån) 24 388 300kr  21 261 724kr  -kr             -kr             -kr             

-kr                 -kr                 -kr             -kr             -kr             

-kr                 -kr                 -kr             -kr             -kr             

Sum lånefinansierte utlån 24 388 300kr  21 261 724kr  -kr             -kr             -kr             

Utlån finansiert med egne midler -kr             

Ingen utlån av egne midler -kr                 -kr                 -kr             -kr             -kr             

Sum egenfinansierte utlån -kr                 -kr                 -kr             -kr             -kr             

Sum 24 388 300kr  21 261 724kr  -kr             -kr             -kr             

28



7. Avdrag på lån (§5-12b) 

 
 

Minimumsavdrag ble tidligere beregnet etter regnearkmodellen. Etter ny kommunelov er ikke 

lengre denne beregningen tillatt. Beregningen etter ny kommunelov har gitt en økning av 

minimumsavdraget på ca. 2,6 mill. 

 

8. Pensjon (§5-12c) 
Generelt om pensjonsordningene i kommunen  

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og 

Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.  

 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 

og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med 

folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

 

 
 

 
 

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 2020 2019

Sum avskrivninger i året 15 691 306 14 498 024   

Sum lånegjeld per 01.01.2020 284 656 383 218 147 817 

Avskrivbare anleggsmidler per 01.01.2020 392 124 549 361 629 271 

Beregnet minimumsavdrag 11 390 846 8 745 731     

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 13 253 992 11 943 730   

Avvik -1 863 146 -3 197 999

Økonomiske forutsetninger Klp Stp

Forventet avkastning 4,5 % 3,5 %

Diskonteringsrente 3,5 % 3,5 %

Forventet årlig lønnsvekst 2,5 % 2,5 %

Forventet årlig pensjonsreg. 2,2 % 2,5 %

Pensjonskostnad 2020 2019

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 23 787 457        23 739 399        

Rentekostn. av påløpte pensjonsforpl. 15 449 568        17 818 211        

Forventet avkastning av midlene 16 332 507        16 760 401        

Adm. kostnad inkl. adm 1 353 460          1 341 752          

Netto pensjonskostnad 22 961 948        24 797 210        

Betalt premie 28 638 751        33 851 149        

Årets premieavvik 4 323 343          7 712 187          

Pensjonsmidler/forpliktelser 2020 2019

Brutto forpliktelser 457 140 024      64 435 765        

440 134 781      62 059 004        

17 005 243        2 376 761          

Årets avvik 4 323 343          

Avvik 2019 7 712 187          

Faktiske midler/forpl. 440 134 781      439 516 557      

Estimat 457 189 824      462 373 261      

Årets estimatavvik 17 055 043        22 856 704        
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9. Garantiansvar (§5-12d) 

 
 

 

10. Bundne fond (§5-13a) 

 
  

Gitt overfor - navn 31.12.2020 31.12.2019 Utløper

Movar 20 430 000       16 230 097     2020-2053

Våk Borettslag 4 505 910         4 866 390       2033

Våler vannverk 10 453 560       11 172 390     2026-2038

Sum 35 389 470     32 268 877   

Bundne fond

Beholdning 

01.01.2020 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31.12.2020

Bundne driftsfond

Selvkostfond (439 000)kr      572 000kr       (236 000)kr       (103 000)kr      

Øremerka statstilskudd- diverse 2 354 604kr    7 383 321kr    (4 943 460)kr    4 794 465kr    

Tidlig innsats 1 000 000kr    -kr                 (221 007)kr      778 993kr      

Tilskudd det hybride klasserom -kr                 496 392kr      -kr                  496 392kr      

Kompetanse og innovasjonstilskudd 1 101 000kr    -kr                 -kr                  1 101 000kr    

Etableringstilskudd, tilpasningstilskudd 1 283 000kr    -kr                 (860 000)kr      423 000kr      

Kommunale rusmidler 1 375 000kr    605 000kr      (990 000)kr      990 000kr      

Styrking av helsestasjoner og skolehelsetjenesten 677 000kr      -kr                 (350 000)kr      327 000kr      

Ulverevir 2 065 660kr    -kr                 (1 065 660)kr    1 000 000kr    

Næringsfond 950 000kr       -kr                  -kr                   950 000kr       

Testamentgave 3 604 718kr    -kr                  -kr                   3 604 718kr    

Sum 13 971 982kr  9 056 713kr    (8 666 127)kr    14 362 568kr  

Bundne investeringsfond

Øvrige bundne investeringsfond 5 598 267kr    1 640 201kr    (5 363 455)kr    1 875 013kr    

Sum 5 598 267kr    1 640 201kr    (5 363 455)kr    1 875 013kr    
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11. Selvkostområder (§ 5-13b) 
Beregning av gebyrfinansierte selvkosttjenester Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester fastslår at gebyr for henholdsvis pålagt feiing, renovasjon samt 

vann og avløp innenfor en periode på 5 år skal dekke beregnet selvkost. Mer- eller 

mindreinntekt i forhold til beregnet selvkost skal justeres mot et selvkostfond. 

 

I tabellen vises inntekter utover selvkost som positive tall.  

 
Det er Movar IKS som er ansvarlig for renovasjon i Våler kommune. Movar IKS tar 

forbehold om tallene da de ennå ikke er ferdig revidert. 

 

I Våler så leveres vann fra et privat selskap, Våler vannverk SA. Her har ikke Våler kommune 

noe ansvar for levering til innbyggerne i Våler kommune, men er selv kunde hos det private 

selskapet Våler vannverk SA. 

 

12.  Ytelser til ledende personer i kommunen (§5-13d) 

 
 

13. Godtgjørelse til revisor (§5-13e) 
 

Kommunens revisor er Østre Viken kommunerevisjon IKS 

 

 

Selvkosttjenester Avløp Feiing Renovasjon Sum

A Direkte driftskostnader 5 229 25 5 254

A2 Direkte driftsutgifter, ekstern produksjon 2 903 1 522 6 463 10 888

B Henførbare indirekte driftskostnader 792 193 985

C Kalkulatoriske rentekostnader 363 0 363

D Kalkulatoriske avskrivninger 921 0 144 1 065

E Andre inntekter og kostnader 50 0 7 57

F Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) 10 158 1 741 6 600 18 499

G Gebyrinntekter 10 739 1 505 6 729 18 973

H1 Årets finansielle resultat (G-F) 581 -236 128 474

H2 Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår -9 0 0 -9

H Årets resultat som skal disponeres (H1+H2) 572 -236 128 465

I Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd 572 0 128 700

J Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd 0 236 0 236

K Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0 0 0 1

L Saldo selvkosfond per 1.1 i rapporteringsåret -611 172 463 24

M Alternativkostn. Ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd -5 1 -8 -12

N Saldo selvkostfond per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I-J) -44 -63 584 477

O Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100 106 86 102 294

P Årets selvkostgrad i prosent (G-I+J)*100/F 100 100 100 300

Q Kalkylerente (5 -årig swaprente + 0,5 %) 1,39 % 1,39 % 1,39 % 1,39 %

Ytelser til ledende personer

Lønn og annen 

godtgjørelse

Godtgjørelse 

for andre verv

Tilleggsgo

dtgjørelse

Naturalytel

ser

Kommunedirektør 1 439 000         -                 -           -            

Ordfører 889 197           -                 -           -            

Tidl. Rådmann (etterlønn) 1 012 301         

Godtgjørelse til revisor

Regnskapsrevisjon 388 560           

Forvaltningsrevisjon 252 450           

Eierskapskontroll -                  

Rådgivningstjenester -                  

Samlet godtgjørelse 641 010          
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Sammendrag 
Kommunedirektørens årsrapport til kommunestyret, som legges frem sammen med 

årsregnskapet, er en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er 

oppnådd i 2020 i forhold til de mål som kommunestyret satt gjennom budsjettet høsten 2019. 

 

Regnskapet synliggjør alle kommunens aktiviteter, og årsmeldingen beskriver tjenestene som 

produseres i egen regi og oppgaver som er satt bort til andre. En samlet årsrapport skal 

fungere som et informasjonsdokument samtidig som den er et nyttig redskap i 

erfaringslæringen. 

 

Regnskapet for Våler kommune for 2020 legges frem i regnskapsmessig balanse når det er 

avsatt 3,9 mill. til kommunens disposisjonsfond. 

 

2020 har utvilsomt vært et spesielt år. Først og fremst har dette året vært preget av den 

pågående pandemien. Det har for flere av tjenesteområdene vært brukt betydelige midler som 

følge av de tiltak vi har måtte iverksette. 

 

Kommunen har mottatt store bidrag fra staten for de ekstrakostnadene vi er påført i 

forbindelse med den pågående pandemien. På tross av dette, viser våre beregninger at 

kommunen selv har måtte utgiftsføre ca. 7,7 mill. ut over dette. Først om fremst er de 

ekstraordinære kostnadene innenfor pleie- og omsorg. Men også øvrige sektorer har hatt økte 

kostnader som følge av pandemien. 

 

I tillegg til de store merutgiftene pandemien har gitt oss, viser regnskapet også overskridelser 

innenfor skole og barnevern.  

 

Ekstra smitteverntiltak i alle sektorer, nedstenging og omorganisering av barnehage- og 

skolehverdagen samt de ekstra kostnader som har vært i hele pleie- og omsorg, har ikke bare 

vært en økonomisk utfordring, men også en betydelig merbelastning for de som jobber hos 

oss. 

 

 

 

 

 

Våler, 31. mars 2021 (korrigert 18. mai 2021) 

 

Ivar Nævra 

kommunedirektør  
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Kommunedirektørens vurdering 
Tidlig i 2020 var det flere signaler på at dette årets resultat kunne bli svært dårlig. Det var stor 

usikkerhet rundt skatteinngangen, store merforbruk på flere sektorer, samt at vi ikke har hatt 

full kontroll over hvor mye staten ville dekke av de ekstraordinære korona utgiftene.  

 

Flere tiltak har vært igangsatt. Blant annet har det vært ansettelses begrensninger i siste 

halvdel av 2020. Dette har medført at vi på administrativ side har redusert administrative 

årsverk. Omstilling og effektivisering av tjenestene er et kontinuerlig arbeid hos oss. 

Forbedring, effektivisering samtidig som vi har en sikker drift med fokus på internkontroll er 

en viktig forutsetning for å kunne yte gode tjenesten. Dette arbeidet vil fortsette de kommende 

årene. 

 

Våler kommune fikk et negativt netto driftsresultat på 14,8. mill. Det er minus 3,3 % av sum 

driftsinntekter. Netto driftsresultat er et resultatmål som viser hvor mye av driftsinntektene 

som er disponible til avsetninger eller finansiering av investeringer.  

Følgende hovedstørrelser har medført et netto driftsresultat på 14,8 mill. som er 12,9 mill. 

dårligere enn budsjettert: 

Skatt på inntekt og formue       - 3,0 mill. 

Koronarelaterte utgifter utover kompensert av staten   - 7,7 mill. 

Lavere tilskudd på Ressurskrevende enn budsjettert    - 4,7 mill. 

Betalt mere ned på gjeld enn budsjettert     - 2,8 mill. 

Sum                    -18,2 mill. 

 

Regnskapet viser et merforbruk sammenlignet med vedtatt regulert budsjett med 0,8 mill.  

 

Det har vært et krevende år hvor pandemien med korona-viruset. Arbeidet med bekjempelsen 

av viruset er svært ressurskrevende for kommunen. De økonomiske konsekvensene har også 

slått inn i Våler kommunes økonomi. Vi har hatt 7,7 mill. høyere utgifter enn det som er 

kompensert. I tillegg så har en vært nødt til å redusere på den normale tjenesteproduksjonen 

og utviklingen i kommunen. Det ser ut til at dette også fortsetter inn i 2021. 

 

Sett ut fra de økonomiske rapportene som er gitt gjennom året, er kommunedirektøren 

fornøyd med et årsresultat på som visert tilnærmet balanse. Vi må påregne økte kostnader 

både direkte og indirekte i forhold til den pågående pandemien også i 2021.  

 

Kommunedirektøren vil allikevel påpeke at utgiftsnivået må ned for å kunne avsette midler til 

de store investeringer Våler står foran i årene som kommer 

 

 

 

Ivar Nævra 

kommunedirektør 
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Politisk organisering: 
Våler kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret er øverste 

politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov 

eller delegeringsvedtak (reglement). 
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Administrativ organisering: 
Våler kommune var i 2019 administrativt organisert med tre beslutningsnivåer: 

Kommunedirektør, kommunal-/stabssjefer og virksomhetsledere. 

 

 

  

Kommunedirektør

Plansjef

Helse og velferd

Helse

Pleie og omsorg

Bofellesskap

NAV

Tildelingskontor

Kommuneoverlege

Oppvekst og 
kultur

Barnehage

Skole

Barnevern

PPT

Kultur

Miljø og teknikk

Landbruk

Byggsak

Kart/geo

Avløp

Avfall og gjenvinning

Vei og infrastruktur

Vedlikehold

Renhold

Natur og friluftsliv

Stab økonomi/IT

Økonomi,innkjøp, IT.

Stab HR

HR,arkiv,politisk sekr.
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Økonomisk analyse 
Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle 

tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. God økonomistyring og vedtatte handlingsregler 

for driftsbudsjett, investeringer og finans-forvaltning skal sikre et godt økonomisk 

handlingsrom og en bærekraftig økonomi. Dette innebærer at vi skal: 

• Tilpasse driften til de økonomiske rammebetingelsene, budsjett og mål for netto 

driftsresultat 

• Tilpasse investeringsnivået til aktuelt handlingsrom for investeringer 

• Styre belastning av lånegjeld, rente- og avdragsbelastning 

• Avsette eller holde tilstrekkelige midler til bufferkapital for å kunne ta svingninger i 

finansmarkedet. 

 

I kommentarer i kommunestyret til tidligere års resultater, har det vært framført at man ønsker 

at administrasjonen må planlegge og styre mindre «konservativt» (les: forsiktig). 

Kommunedirektøren forstår innspillene, men vil først og fremst fokusere på å forbedre 

økonomiprosessene. Det er viktig at budsjettprosessen blir så god som mulig. Det er der 

grunnlaget legges i vurderinger av forventede (skatte)inntekter, det defineres mål for drift og 

utvikling, og den operative og finansielle risikoen besluttes. Det er et mål for 

administrasjonen å sette både kommunalområdene og de folkevalgte i bedre stand til å styre 

effektivt gjennom året. Dette må skje ved at behov, planer, oversikter, analyser, prognoser, 

alternative veivalg og resultater blir fulgt opp tettere og mer presis. En effektiv sentral 

økonomifunksjon, sammen med et effektivt samspill ut i alle virksomhetene er en 

forutsetning. 

 

Driftsregnskapet 
Våler kommunes regnskap for 2020 viser et merforbruk på 0,8 mill. sammenlignet med 

regulert budsjett. 

 

Som det fremkommer nedenfor, viser regnskapet vesentlige ulikheter (mindre-/merforbruk) 

internt mellom stab/sentraladministrasjonen og miljø og teknikk, samt helse og velferd.  

 

Året 2020 har vært et spesielt år hvor koronapandemien som kom i mars utgjorde en del 

utfordringer både på tjenesteproduksjonen og det øknomiske. 

 

Både effektiviseringstiltak og strategisk prioritering av ressurser til sentrale funksjoner må 

fortsette i 2021 og framover, slik at organisasjonen blir i stand til å lede og utvikle 

kommunens tjenesteproduksjon og omstille for å møte utfordringer (for eksempel økt antall 

eldre + investeringsbehov) - omtalt blant annet i forbindelse med budsjettprosessen høsten 

2021. Analyser og budsjettarbeid framover blir viktige instrumenter for å lykkes. 
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Bevilgningsoversikt – Driftsregnskapet (§5-4): 

 

 

 

Fullstendige regnskapsskjemaer og økonomiske oversikter er å finne i regnskapsdokumentet. 

Sum frie disponible inntekter ble ca. 4,0 mill. høyere enn justert budsjett. Skatteinntektene ble 

ca. 3,4 mill. lavere enn justert budsjett, mens rammetilskuddet ble ca. 1,7 mill. høyere. 

Eiendomsskatten ble ca. 1,0 mill. høyere enn justert budsjett. 

Netto finansinntekter-/utgifter ble ca. 0,3 mill. lavere enn justert budsjett. Renter og avdrag på 

lån ble ca. 2,9 mill. høyere enn justert budsjett. Renteinntekter og utbytte ble ca. 1,1 mill. 

høyere enn justert budsjett og skyldes utbytte fra Østfold Energi AS som utgjorde 2,1 mill. 

Sum avsetninger ble tilnærmet lik justert budsjett. 

Regnskap 2020
Reg. budsjett 

2020
Oppr.budsj 2020 Regnskap 2019

Rammetilskudd -173 838 948 -172 101 000 -165 496 000 -145 443 245

Inntekts- og formueskatt -154 964 926 -158 339 000 -158 339 000 -157 057 063

Eiendomsskatt -17 071 226 -16 000 000 -16 000 000 -18 071 819

Andre generelle driftsinntekter -18 603 337 -13 800 696 -8 052 000 -14 936 395

Sum generelle driftsinntekter -364 478 437 -360 240 696 -347 887 000 -335 508 522

Sum bevilgninger drift, netto 366 560 963 362 931 056 336 573 000 334 148 545

Avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Sum netto driftsutgifter 382 252 268 370 590 056 343 873 000 348 646 569

Brutto driftsresultat -17 773 831 -10 349 360 4 014 000 -13 138 047

Renteinntekter -2 016 358 -2 200 000 -2 000 000 -3 231 017

Utbytter -2 077 659 -800 000 -800 000 -1 857 143

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 164 515 0 0 -1 774 812

Renteutgifter 5 771 487 5 500 000 5 500 000 5 698 257

Avdrag på lån 13 253 992 10 585 000 10 585 000 11 943 730

Netto finansutgifter -12 766 947 -13 085 000 -13 285 000 -10 778 428

Motpost avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Netto driftsresultat -14 849 473 -15 775 360 -1 971 000 -9 418 450

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -390 586 2 033 016 -333 839

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 15 240 059 12 519 000 1 971 000 26 287 589

Dekning av tidligere års merforbruk

Sum disponeringer eller dekninger av netto driftsresultat 14 849 473 14 552 016 1 971 000 25 953 750

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 16 535 300

Tjenesteområde

Regnskap  

2020

Regulert 

budsjett  2020

Oppr.budsj  

2020

Regnskap  

2019

Kommunedirektøren 10 299 961 10 414 004 6 807 000 6 536 000

Økonomi og innkjøp 3 242 424 3 250 485 5 361 000 5 228 000

Stab HR og administrasjon 5 586 776 5 483 254 7 798 000 5 422 000

Stab IT, innovasjon og utvikling 7 008 246 8 532 223 5 892 000 5 976 000

Oppvekst og kultur 173 317 346 169 666 370 167 480 000 163 129 000

Helse og velferd 127 052 218 123 795 820 113 742 000 116 698 000

Miljø og teknikk 28 852 250 31 544 050 29 493 000 27 434 000

Selvfinansierende -2 657 656 -4 720 190

Rammer, skatt og fianans 13 634 399 14 965 040 3 726 000

Sum bevilgninger drift, netto 366 335 964 362 931 056 336 573 000 334 149 000
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Hovedoversikt drift (§5-6) 

 
 

Hovedoversikt drift viser at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene. Driftsutgiftene viser 

at det er brukt ca. 8,0 mill. mere enn justert budsjett. Hovedårsaken er pandemien som 

medførte ekstrakostnader utover det som ble kompensert fra staten på ca. 7,7 mill. Netto 

driftsresultat ble minus 14,8 mill.  

 

Større avvik fra budsjett skyldes følgende poster: 

Andre overføringer og tilskudd fra staten som har et avvik på 4,6 mill. og skyldes i 

hovedsak tilskudd til opplæring asylsøkere 1,2 mill., Prosjekt rus 1,1 mill., tilskudd til 

digital tilgjengelighet (kjøp av Ipader) til eldre 1,3 mill., Kompetanse og 

innovasjonstilskudd 1,1 mill. 

 

Sosiale utgifter med et avvik på 13,3 mill. og skyldes i hovedsak lavere 

pensjonskostnader enn budsjettert og at en ikke betalte arbeidsgiveravgift for en 

periode som et koronatiltak. 

 

Avskrivninger med et avvik på 8,0 mill. og skyldes i hovedsak feilbudsjettering. 

 

Utbytter med et avvik på 1,3 mill. og skyldes i hovedsak at Østfold energi besluttet å 

betale ut ett høyere utbytte enn forutsatt. 

 

Regnskap  

2020

Reg. budsjett  

2020

Oppr.budsjett  

2020

Regnskap  

2019

Rammetilskudd -173 838 948 -172 101 000 -165 496 000 -157 057 063

Inntekts- og formueskatt -154 964 926 -158 339 000 -158 339 000 -145 443 245

Eiendomsskatt -17 071 226 -16 000 000 -16 000 000 -18 071 819

Andre skatteinntekter -10 487 0 0 -10 487

Andre overføringer og tilskudd fra staten -18 367 850 -13 800 696 -8 052 000 -14 925 908

Overføringer og tilskudd fra andre -57 489 030 -58 296 421 -48 412 000 -62 210 272

Brukerbetalinger -13 975 216 -15 820 969 -15 079 000 -15 811 005

Salgs- og leieinntekter -25 576 347 -26 321 985 -27 912 000 -25 970 201

Sum driftsinntekter -461 294 031 -460 680 071 -439 290 000 -439 500 000

Lønnsutgifter 244 861 136 233 925 251 230 000 000 228 000 282

Sosiale utgifter 62 414 990 75 750 253 69 000 000 58 594 216

Kjøp av varer og tjenester 130 231 705 131 233 969 111 976 000 129 412 451

Overføringer og tilskudd til andre 25 868 726 22 460 958 17 000 000 22 371 027

Avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 024

Sum driftsutgifter 479 067 862 471 029 431 435 276 000 452 876 000

Brutto driftsresultat -17 773 831 -10 349 360 4 014 000 -13 376 000

Renteinntekter -2 016 358 -2 200 000 -2 000 000 -3 431 018

Utbytter -2 077 659 -800 000 -800 000 -1 857 143

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 164 515 0 0 -1 774 812

Renteutgifter 5 771 487 5 500 000 5 500 000 5 661 242

Avdrag på lån 13 253 992 10 585 000 10 585 000 11 943 730

Netto finansutgifter -12 766 947 -13 085 000 -13 285 000 -10 542 000

Motpost avskrivninger 15 691 305 7 659 000 7 300 000 14 498 025

Netto driftsresultat -14 849 473 -15 775 360 -1 971 000 -9 419 975

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

Overføring til investering 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -390 586 2 033 016 -333 839

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 15 240 059 12 519 000 1 971 000 16 714 719

Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 9 572 935

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 14 849 473 14 552 016 1 971 000 25 953 815

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 16 533 840
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Avdrag på lån med et avvik på 2,7 mill. og skyldes i hovedsak ekstraordinær 

nedbetaling av kommunal gjeld. 

 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond med et avvik på 2,4 mill. og 

skyldes i hovedsak nye statlige tilskudd som er øremerket og overført til 2021. 

 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond med et avvik på 2,7 mill. og 

skyldes i hovedsak feil budsjettvedtak i henhold til ny kommunelov som medførte at 

en ikke kunne finansiere deler av investeringene som forutsatt. 

 

I resultatet ligger premieavviket mellom faktisk betalt pensjonspremie og den 

aktuarberegnede normalpremie. Avviket er positivt med 4,9 mill. Dette har redusert de 

regnskapsførte utgiftene til pensjon og arbeidsgiveravgift og bedrer regnskapsresultatet. Dette 

er ikke reelle penger og bør som tidligere år nulles ut gjennom budsjettjustering. I 2021 skjer 

dette gjennom bruk av regnskapsmessig mindreforbruk eller bruk av disposisjonsfond. 

 

Netto driftsresultat utgjør minus 3,3 % av sum driftsinntekter (netto driftsresultat). Teknisk 

beregningsutvalgs anbefaling for en sunn kommuneøkonomi er et resultat på minimum 1,75 

%. I kommunestyrets vedtak sak 22/20 den 11. juni 2020 ble det vedtatt at netto driftsresultat 

skal være 1,8 % av sum driftsinntekter over tid. 

 

Selvkostområder 
Avløp og rensing: Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 105,6 %. Selvkostfondet er 

fortsatt negativt med 0,04 mill. Dette dekkes inn av innbyggerne gjennom årsgebyr de 

kommende årene. 

 

Feiing: Gebyrregnskapet viser en kostnadsdekning på 86,4 %. Selvkostfondet er negativt med 

0,06 mill. Dette dekkes inn av innbyggerne gjennom årsgebyr de kommende årene. 

 

Plansaker: Kommunestyret har ikke vedtatt selvkost på dette gebyrområdet. 

 

Bygge- og eierseksjoneringssaker: Kommunestyret har ikke vedtatt selvkost på dette 

gebyrområdet. 

 

Vann: Det bemerkes at vann til befolkningen i Våler, leveres fra Våler Vannverk SA, som er 

en selvstendig virksomhet. Av den årsak er ikke dette en del av kommunens selvkostområde. 
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Bevilgningsoversikt – Investering (§5-5) 

 
 

Detaljerte regnskapstall for de enkelte prosjekter er å finne i regnskapsdokumentene. 

 

Bevilgningsoversikt – Investering viser at det ble investert for 10,4 mill. mindre enn regulert 

budsjett. De prosjektene med de største avvikene er følgende prosjekter: 

 

Prosjekt Vann- og avløpsrør, gang og sykkelvei FV 120 med et mindreforbruk på 1,6 mill. 

Dette prosjektet er ferdigstilt og det vil bli laget sluttregnskap i løpet av 2021. 

 

Prosjekt EPC hvor det er et merforbruk på 7,0 mill. Her er det en konflikt mellom Våler 

kommune og entreprenør.  

 

Prosjekt Utredning Kirkebygden skole med et mindreforbruk på 1,4 mill. Prosjektet er nå i 

gang for fullt, 

 

Prosjekt IT-utstyr med et mindreforbruk på 2,4 mill. Årsaken er i hovedsak at utrulling av 

Office 365 og nødvendige oppgradering som følge av dette ble satt på vent. Arbeidet er nå 

igangsatt med gjennomgang av det tekniske i lys av sikkerhet. 

 

Prosjekter under selvfinansierende med totalt mindreforbruk på ca. 8,5 mill. Hovedårsaken er 

tidsforskyvning av prosjekter som er igangsatt men ikke ferdigstilt. 

 

Prosjekter under statlig tilskudd Korona med et mindreforbruk på 1,1 mill. Her vil en 

ferdigstille dette i løpet av våren 2021. 

 

Større avvik fra budsjett skyldes følgende poster: 

Regnskap 

2020

Reg. budsjett  

2020

Oppr.budsj  

2020

Regnskap  

2019

Investering i varige anleggsmidler 63 419 893 73 806 000 24 275 000 51 018 750

Tilskudd til andres investeringer 213 537 0 0 288 688

Investering i aksjer og andeler i selskaper 1 720 305 892 000 0 850 082

Utlån av egne midler 0 0 0 6 485 588

Avdrag på lån 0 0 0 971 392

Sum investeringsutgifter 65 353 735 74 698 000 24 275 000 59 614 500

Kompensasjon for merverdiavgift -11 739 325 -12 633 000 -3 395 000 -8 394 711

Tilskudd fra andre -2 546 795 -3 615 000 0 -383 827

Salg av varige driftsmidler -1 000 0 0 -12 500

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 -11 720 986

Bruk av lån -34 304 797 -51 374 000 -17 607 000 -37 368 132

Sum investeringsinntekter -48 591 917 -67 622 000 -21 002 000 -57 880 156

Videreutlån 4 893 968 0 0 0

Bruk av lån til videreutlån -4 893 968 0 0 0

Avdrag på lån til videreutlån 3 287 857 0 0 0

Mottatt avdrag på videreutlån -1 674 093 0 0 0

Netto utgifter videreutlån 1 613 764 0 0 0

Overføring fra drift 0 0 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -359 799 0 0

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -4 697 000 -7 076 000 -3 273 000 -1 734 344

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -5 056 799 -7 076 000 -3 273 000 -1 734 344

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 13 318 783 0 0 -0
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Tilskudd fra andre med et avvik på 1,1 mill. og som i hovedsak skyldes at tilskudd 

utløses når prosjektene er ferdigstilt. 

 

 

Balanseregnskapet 

 
 

Disposisjonsfondet kan fritt brukes til dekning av utgifter i både drifts- og investerings-

regnskapet.  

 

Ubundne investeringsfond kan fritt brukes til å dekke utgifter i investeringsregnskapet, mens 

de bundne fondene per definisjon er midler som er pliktig avsatt til bestemte øremerkede 

formål i drifts- og/eller investeringsregnskapet.  

 

Ettersom fondsbeholdningen gjelder pr. 31.12 i regnskapsåret, er ikke-bevilget bruk av fond i 

budsjettet for 2021 fratrukket. Premieavviket som utgjør 4,9 mill. er heller ikke hensyntatt.  

 

Det er avsatt 0,4 mill. til disposisjonsfondet i 2020.  

 

 

Arbeidskapitalen er et vanlig brukt begrep for å uttrykke om det er tilstrekkelige midler til å 

dekke løpende forpliktelser. Den defineres som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld. 

Problemet med arbeidskapitalen som uttrykk for kommunens likviditet, er at en del av 

omløpsmidlene er øremerket på en eller annen måte. Disse midlene er bundet opp, og kan 

derfor ikke benyttes fritt etter kommunens eget ønske. Dette gjelder for eksempel ubenyttede 

lånemidler og ulike bundne fondsmidler. Slike midler bør trekkes fra når arbeidskapitalen blir 

analysert. Den resterende «frie» delen av arbeidskapitalen er det vanlig å kalle 

arbeidskapitalens driftsdel eller grunnlikviditeten. 

 

Kommunens likviditet varierer mye i løpet av året, og avhenger blant annet av hvor mye 

kommunen har innestående, samt inn- og utbetalingstidspunktene for inntekter og utgifter. 

Likviditeten er normalt best mot slutten av året og normalt dårligst i mai/juni, noe som i stor 

Fond i hele tusen

2019 2020

Disposisjonsfond 44 267        44 695      

Bunde driftsfond 13 972        14 363      

Ubundne investeringsfond 1 254          787           

Bundne investeringsfond 5 598          1 875        

Sum fond 65 091        61 720      

Disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter 10,0 % 9,7 %

Arbeidskapitalens driftsdel i hele tusen

2019 2020

Omløpsmidler 187 423 134 198

(-) Kortsiktig gjeld -59 172 -66 504

(-) Ubrukte lånemidler -23 121 -12 629

(-) Premieavvik -7 712 -3 868

(-) Fond ekskl. disp.fond -20 824 -17 025

Arbeidskapitalens driftsdel 76 594 34 172

Arbeidskapitalens driftsdel i % av driftsinntekter 17,2 % 7,4 %
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grad henger sammen med lav skatteinngang og utbetaling av feriepenger. Det er ikke vurdert 

hvor stor arbeidskapitalens driftsdel bør være. 

 

I 2020 så viser likviditeten en nedgang på 9,8 prosentpoeng. Hovedårsaken til dette er at det 

ikke ble tatt opp lån til å finansiere investeringsutgiftene som påløp i 2020. Dette er en 

tidsforskyvning som blir rettet opp i 2021. Det vil da bli foreslått inndekket med bruk av 

langsiktig lån i 2021 når saken om regnskap for 2020 fremmes til politisk behandling. Dette 

vil bedre kommunens likviditet.   

 

Kommunens likviditet er tilfredsstillende, og det er således ikke behov for særskilte tiltak. 

 

Finans- og gjeldsforvaltning 
 

Våler kommunes økonomi- og finansreglement ble sist vedtatt av kommunestyret 15.10.2020 

sak. 46/20. 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål per 31.12.2020: 

• Innskudd i kommunens hovedbankforbindelse DnB 72,8 mill. 

• Innskudd i KLP- banken med 0,04 mill. 

• Innskudd i Sparebank 1 Østfold – Akershus med 0,1 mill. 

• Renten på bankinnskudd per 31.12.2019 var hhv. 1,36 %, 0,5 % og 0,2 %. 

 

Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva: 

• Pengemarkedsfond (Pluss likviditet II) hos Fondsforvaltning med verdi per 

31.12.2020 på 15,1 mill. (14,9 mill. i 2019). 

• DnB aksjefond med verdi per 31.12.2020 på 8,5 mill. (6,92 mill. i 2019). 

• Avkastning fra pengemarkedsfondet var 1,13 % i 2020 (1,71 % i 2019). 

• Avkastningen på aksjefondene var netto 35,3 % i 2020 (28 % i 2019). 

 

 

 

Langsiktig gjeld §5-12a i hele tusen

2019 2020

Investeringslån (eks. selvkost) 223 667     214 837     

Selvkostlån 38 752       37 542       

Formidlingslån 35 912       37 410       

Sum lån 298 331     289 789     

Ubrukte lånemidler 43 829       12 629       

Netto lånegjeld i % av sum driftsinntekter (gjeldsgrad) 51,0 % 47,0 %

Lånesaldo 31.12.2020

Kommune 

kassen

Konsolidert 

årsregnskap

Gj.snittlig 

løpetid (år)

Gj.snittlig 

rente

Lån til egne investeringer 252 379       -            30 1.24%

Lån til andres investeringer -              -            

Lån til innfrielse av kausjoner -              -            

Lån til videreutlån 37 410         -            30 0.8%

Sum bokført langsiktig gjeld 289 789      -           

Herav finansielle leieavtaler -             

Lån som forfaller i 2021 1 395           

Herav lån som må refinanieres -              
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Gjeldsgraden viser størrelsen på kommunens brutto lånegjeld sett i forhold til driftsinntektene. 

Da det er driftsinntektene som skal betjene gjelden, er det nyttig å se hvordan lånegjelden 

utvikler seg i forhold til driftsinntektene. 
 

Ikke all lånegjeld tas med i beregningen av gjeldsgraden. Dette gjelder lån for å finansiere 

investeringer til avløp (finanskostnadene på dette dekkes av avløpsgebyret), lån i Husbanken 

til videreutlånsordningen (en selvfinansierende ordning hvor kommunens låntakere er 

forutsatt å betale det samme til kommunen som det kommunen må betale til Husbanken). 

 

Kommunens lånegjeld som skal dekkes av driftsinntektene er ca. 225,0 mill. For noe av 

lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra staten og 

innbetaling av renter og avdrag fra private (utlån av Startlån).  

 

Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene (gjeldsgraden) var i 2020 lavere enn 2019. 

 

Lånegaranti 

Våler kommune har garantert for lån til andre. Per 31.12.2020 er garantiansvaret på totalt 35,4 

mill. Våler kommune har garantert på for lån til Våler vannverk SA hvor rest garantiansvar er 

på 10,5 mill. Til Movar IKS er det garantert for lån hvor rest garantiansvar er på 20,4 mill. I 

tillegg har Våler kommune garantert for lån til Våk borettslag hvor rest garantiansvar er på 

4,5 mill. 

Styring og kontroll 
 

Intern kontroll 
Våler kommune har igangsatt arbeidet med å oppdatere sentrale rutiner, prosedyrer og 

reglement. Det har vært dialog med revisor for å styrke og forbedre internkontrollen på 

sentrale områder. Det er gjennomført forbedringstiltak i tjenestene etter oppfølging av 

uønskede hendelser, funn ved forvaltningsrevisjoner (GDPR-revisjon), tilsyn blant annet 

barnevernet og stikkprøver internt. 

 

Likestilling og diskriminering 
Ved utgangen av 2020 hadde totalt 537 personer, 416 kvinner og 121 menn et ansettelses-

forhold til Våler kommune. Dette utgjør 427 årsverk. 

 

Kvinneandelen blant kommunenes ansatte er 77 %. Menn er underrepresentert i alle sektorer 

med unntak av administrasjonen. Denne kjønnsfordelingen er velkjent i de fleste kommunene 

i Norge. Mange av yrkene i kommunal sektor er allerede fra utdanningssituasjonen yrker som 

tiltrekker flest kvinner. Det ansees som positivt for ethvert arbeidsmiljø at det er både kvinner 

og menn på en arbeidsplass. Det er derfor ønskelig med en økning i andelen mannlige ansatte 

både innenfor helse, barnehager og skoler. 

 

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

 Langs.gjeld 

31.12.2020 

Gj.sn. 

rente

Langsiktig gjeld med fast rente 45 715         2.48%

Langsiktig gjeld med flytende rente 244 074       0.85%
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Kommunens ledelse (to nivåer; kommunedirektørens ledergruppe + virksomhetsledere) 

bestod i 2020 av 13 kvinner og 5 menn. 

 

Det er fremdeles slik at lønnsnivået for fast- og timelønte i Våler kommune viser at menn har 

en bedre månedsfortjeneste enn kvinner, mens endring i grunnlønn er tilnærmet lik. Dette har 

også sammenheng med at det er flere kvinner som arbeider i lønnsstigen for assistenter og 

fagarbeidere. Dermed blir gjennomsnittslønnen for kvinner lavere enn for menn. Det gis 

imidlertid lik lønn innenfor de ulike stillingsgruppene.   

 

Våler kommune har totalt 8 lærlinger ved årsskiftet.  

 

HMS – sykefravær 

SYKEFRAVÆR 2018 og 2019 
 2020 2019 

Virksomhet 
Kvinner 

% 

Menn 

% 

Totalt 

% 

Kvinner 

% 

Menn 

% 
Totalt % 

 

Staber/sentraladministrasjon 
0,7 1,6 1,4 0,6 2,5 1,6 

Stab helse og omsorg 5,6 0,0 4,7 7,6 5,2 7,1 

Bofellesskap 10,2 6,7 10,2 10,9 6,0 10 

Pleie og omsorg 14,1 13,2 14,0 14,1 8,0 13,2 

Virksomhet helse 5,6 0,7 4,7 6,0 13,1 6,2 

Nav (Kom. ansatte) 7,3 0,3 4,7 5,5 3,2 4,5 

Stab oppvekst kultur 7,1 2,3 5,8 7,1 0,5 5,0 

Augerød Barnehage 29,6 5,9 28,6 14,5 7,9 14 

Kirkebygden barnehage 6,0 0 6,0 9,1 1,1 9 

Kirkebygden skole /SFO 6,4 3,2 5,9 5,5 3,9 5,3 

Miljø/teknikk 7,1 7,3 7,2 8,8 2,7 5,4 

Svinndal skole /SFO 6,5 1,0 5,0 12,0 0,6 8,8 

Svinndal barnehage 25,2 8,7 24,3 15,6 33,3 17,9 

Våk skole / SFO 6,8 10,7 10,1 6,0 5,4 5.8 

Totalt Våler Kommune 10,5 6,1 9,6 9,4 4,5 8,3 

 
Totalt sykefravær i 2020 er 9,6 %. Totalt sykefravær i 2019 var på 8,3 %.  

 

Økning i sykefravær skyldes i stor grad at 2020 var et spesielt år med Korona epidemien. Vi har 

hatt flere ansatte i karantene og et generelt stort press på arbeidstakerne. I de virksomhetene som 

har høyest fravær, Augerød barnehage, Svinndal barnehage og sykehjemmet er det satt inn tiltak i 

samarbeid med NAV.  

 

Koronasituasjonen har bidratt til en økning i sykefraværet. Det arbeides systematisk med 

oppfølging og forebyggende tiltak. Vi har igangsatt HMS opplæring, og skal gjennomføre 
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opplæring i oppfølging av sykefraværsarbeidet i 2021. Det er iverksatt tiltak i virksomhetene med 

høyest sykefravær. Nærværsarbeidet har stort fokus i Våler kommune. 

 

Etisk standard og kontroll 
Våler kommunes etiske retningslinjer som ble vedtatt i 2017 skal opp til ny gjennomgang i 

2021.  

 

Etiske retningslinjer har til formål å sikre en etisk praksis og definere felles standarder for 

ansatte og folkevalgte i Våler kommune. Ansatte og folkevalgte i Våler kommune skal 

arbeide for felleskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske 

vedtak. 

 

Våler kommune har som mål å ha en høy etisk standard og et godt omdømme, en kommune 

innbyggere kan ha tillit til. Etiske retningslinjer skal være godt kjent blant ansatte og 

folkevalgte og implementeres som en del av introduksjonen for nyansatte. Våler kommunes 

ledere har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger, og følge opp at medarbeiderne er godt 

kjent med, og etterlever kommunens etiske retningslinjer, og hva de i praksis betyr.   

 

Vi vil jobbe videre med å sikre god etterlevelse av internkontroll og oppfølgingen av avvik i 

årene som kommer. Vi ønsker å innføre et helhetlig internkontrollsystem, og vil jobbe videre 

med det i 2021. Våler kommune ønsker en kultur hvor kritikkverdige forhold skal avdekkes 

og rettes opp. Vi har utarbeidet rutiner for varsling i samsvar med AML § 3 – 6, og interne 

rutiner for behandling av avvik. Oppgradering og trening i avvikssystemet har hatt fokus i 

2020 og det arbeidet videreføres i 2020. Våler kommune bruker systemet Simployer som 

avvikssystem hvor de ansatte melder inn avvik. 

 

Kommunens eierskap 
Kommunestyret har vedtatt en eierskapsmelding som er retningsgivende for utøvelse av 

kommunens eierskapsstrategi og politikk for de selskaper og samarbeider hvor kommune er 

deltaker. 

 

Våler kommune har eierposter i og/eller deltar i følgende selskap og samarbeid: 

• Østfold Energi AS 

• KI Våler AS 

• MOVAR IKS 

• Driftsassistansen Viken IKS 

• Norske skogindustrier ASA 

• KIAS AS 

• Personalpartner AS (Tidl. Masvo AS) 

• Østfold kommunerevisjon IKS 

• Østfold kontrollutvalgsektretariat 

• Østfold interkommunale arkivselskap IKS 

• Biblioteksentralen 

• Mosseregionens Næringsutvikling AS 

• Østfoldforskning 

• Østfoldlaboratoriet. 
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Kommunedirektøren 

Ansvarsområde 
Tjenester og oppgaver som inngår i kommunedirektørens stab er overordnet planarbeid, 

samfunnsutvikling, næringsutvikling og politisk sekretariat. 

Plan og utvikling utarbeider kommunal planstrategi og kommuneplan. Staben behandler også 

private planforslag. 

Situasjonsbeskrivelse 
Situasjonsbeskrivelsen skal fremstille en beskrivelse av året som har gått. Hendelser, 

tjenesteproduksjon, endringer etc. 

Kommunale planer: 
I 2020 ble den lovpålagte kommunal planstrategi for 2020 – 2024 utarbeidet og vedtatt. 

Planstrategien gir en oversikt over kommunens prioriteringer på planområdet i valgperioden. 

Kommunen inngikk avtale med konsulentselskapet Rambøll for det videre arbeidet med 

kommuneplanens arealdel. 

Private planer: 
Reguleringsplan for Fjell skytebane ble vedtatt av Kommunestyret i november. Vedtaket ble 

senere påklaget. 

Reguleringsplan for Folkestadtorget ble fremmet for Kommunestyret for sluttbehandling, men 

ble vedtatt utsatt i påvente av utbyggingsavtale. 

Staben har jobbet med oppstart av private reguleringsplaner for Folkestadbakken, Rød 2 og 

Massedeponi Risheimveien. 

Det har blitt vedtatt utbyggingsavtale for Svinndal Øst, del 1. 

Det har vært jobbet med følgende, øvrige planer i forberedelsesfase: Ingulstad 2, Sæbyvannet, 

Folkestadveien og G/S Rødsund.  

Høringsuttalelser: 
Det har blitt utarbeidet høringsuttalelser til konseptvalgutredning for rv22/ rv111 og fv120, 

NTP 2022 – 2033 og regional planstrategi. 

Øvrige saker: 
Staben har arrangert innbygger-/ medvirknings møte for bruk av Mellom- Ros og for planer i 

Kirkebygdenområdet. 

Det har blitt arrangert opplæringsseminar for Planutvalget. 

Det har blitt utarbeidet sak om forslag til bruk av Mellom- Ros og sak om FNs 17 

bærekraftsmål. 

Staben representerte kommunen i tvistesak om eiendomsrett i Tingretten og det har vært 

jobbet med helhetlig ROS- analyse for kommunen. 

Staben har gjennom 2020 jobbet fortløpende med forberedelse av saker for regionrådet, med 

kommuneplanens arealdel, vannforsyning i Kirkebygden, strategisk næringsplan og datasenter 

på Gylderåsen. 
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Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Resultatet viser tilnærmet balanse. 

Stab økonomi, innkjøp og IT 

Ansvarsområde 
Økonomistyring, budsjett, regnskap, innfordring, innkjøp og IT. Det vil bli sentraliserte 

oppgaver særlig knyttet mot innkjøpsfunksjonen og IT. 

Oppgaver som inngår i staben er administrativ ledelse og koordinering av etatene, 

interkommunalt samarbeid, innkjøp, sekretariat og regnskapsførsel for legater, 

økonomiforvaltning som budsjett, regnskap, lønn, finansforvaltning, innfordring og 

skatteinnkreving, eiendomsskatt. På IT området har staben ansvar for kommunens 

innovasjons- og utviklingsarbeid, gevinstrealisering og tilhørende styringssystemer, IT og 

digitalisering, samt oppfølging av kommunens samlede prosjektportefølje. 

Situasjonsbeskrivelse 
Året 2020 har vært preget av pandemien. Det var planlagt å innføre flere områder innenfor 

budsjett, økonomistyring, rapportering, som tildelingsbrev, arbeid med mål og tiltak etc. Det 

har også vært endringer på IT siden, IT-sjef og IT-konsulent sluttet sommeren 2020, dette 

medførte at ansvaret for IT ble flyttet til økonomisjefen. Når IT-staben ble redusert fikk det 

følger for arbeidet med innføring av Office 365. Dette arbeidet ble stoppet da en måtte 

konsolidere arbeidet med hensyn til sikkerhet, utrullingsplaner etc. I 2020 ble det inngått en 

dynamisk innkjøpsordning for kjøp/leasing av kjøretøy. Dette er en avtale som gjelder i 10 år. 

I 2020 ble denne avtalen brukt til å lease biler til Helse og velferd med syv små elbiler, en 7 

seter elbil, 1 hybrid med 4-hjulstrekk og en bil til Miljø og teknikk. 

Økonomi 
Det er igangsatt et arbeid med å bygge nye strukturer i økonomisystemet. Dette arbeidet 

fortsetter i 2021. Det er viktig å isolere selvkostregnskapet slik at det ikke blir en del av 

driftsbudsjettet. I tillegg så skal det vedtatte økonomi- og finansreglementet implementeres i 

organisasjonen. 

Innkjøp 
Det er et relativt stort uutnyttet strategisk potensial knyttet til anskaffelser og oppfølging av 

avtaler. Gjennom å bygge opp nødvendig kapasitet og kompetanse blir behovsdekning bedre, 

det fremmer effektivisering, besparelser osv. Strategisk satsing på anskaffelser gir stor 

mulighet til effektivisering. Det er økende oppmerksomhet på innkjøpets betydning innenfor 

det offentlige, særlig knyttet til behovet for omstilling, digitaliseringens fremmarsj og de 

omsorgsutfordringene som er i ferd med å komme. 

IT 
Det er et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring og fornying innenfor IT. Det er særdeles 

viktig at kommunen har høy kvalitet på støttefunksjoner, slik at ansatte i de ulike sektorene 

kan fokusere på å levere gode tjenester til innbyggerne og at innbyggerne får mest mulig ut av 

de verdier som kommunen forvalter på deres vegne. Gjennomgangen har bla. innbefattet 

lisensiering, utstyr, rutiner og rammeavtaler. 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Kommunedirektøren 10 300 10 414 114 6 807
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Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet for økonomi og innkjøp er tilnærmet balanse. 

 

Regnskapet for IT, innovasjon og utvikling viser et mindreforbruk på 1,5 mill. Hovedårsaken 

er at IT-sjef og IT-konsulent sluttet i løpet av 2020. 

Stab HR og administrasjon 

Ansvarsområde 
Stab HR og administrasjon har ansvar for administrativ drift og HR-området. Dette inkluderer 

en rekke oppgaver som rådgivning, strategiarbeid og utvikling innenfor HR. Videre er lønn, 

dokumenthåndtering, HMS, resepsjon/sentralbord og ikke minst politisk sekretariat en del av 

ansvarsområdet. 

Av fokusområder kan nevnes internkontroll, kompetanseutvikling, rekruttering og 

organisasjons-/lederutvikling. I tillegg er digitalisering av HR området en prioritert oppgave. 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet viser tilnærmet balanse. 

  

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Økonomi og innkjøp 3 242 3 250 8 5 361

Stab IT, innovasjon og utvikling 7 008 8 532 1 524 5 892

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Stab HR og administrasjon 5 587 5 483 -104 7 798
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Oppvekst og kultur 

Ansvarsområde 
Kommunalområde oppvekst og kultur ledes av kommunalsjefen. Kommunalsjefen hadde i 

2020 personalansvaret for administrativt ansatte innen kommunalområdet, 

virksomhetslederne, ansatte på folke- og skolebiblioteket, ansatte i barneverntjenesten, og 

voksenopplæringen 

 

 
Fig.: Organisering av kommunalområde oppvekst og kultur i 2020 

 

Våler kommune hadde i 2020 ca. 220 årsverk på kommunalområdet oppvekst og kultur, 

fordelt slik 

➢ 57 årsverk pedagoger og assistenter i de kommunale barnehagene og 233 barn  

➢ 143 årsverk pedagoger og assistenter i skolene og 748 elever1 

➢ 5,9 årsverk i barneverntjenesten  

➢ 2,1 årsverk i skole- og folkebiblioteket  

➢ 2 i voksenopplæringen 

➢ 0,8 årsverk på kultur 

➢ 2 spesialpedagoger i barnehagene 

➢ 4 årsverk i administrasjonen for barnehage og skole.  
 

Kommunalområde oppvekst og kultur har blant annet driftsansvar for de kommunale 

grunnskolene, voksenopplæringen, de kommunale barnehagene, kulturtilbudet, biblioteket og 

barnevernstjenester.  

Kommunalområdet er tillagt ansvar for lovpålagte oppgaver og tjenester etter følgende 

særlover 

• barnehageloven med forskrifter, som inkluderer rammeplan for barnehagen 

• opplæringsloven med forskrifter, som inkluderer læreplanene 

• introduksjonsloven kap. 4 og 4A 

• barnevernloven med forskrifter 

• folkebibliotekloven kap. I og II 

• kulturloven §§ 4 og 5 
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Kommunalområdet er ansvarlig for å blant annet å 

• drifte, ivareta tjenestetilbudene 

• føre tilsyn med etterlevelse av regelverket hos de offentlige og private barnehagene 

• veilede offentlige og private barnehager 

• fatte vedtak i en rekke saker 

• tildele midler 

• sørge for internkontroll i virksomhetene 

• veilede og bidra til kompetanseutvikling i virksomhetene 

• rapportere til overordnet myndighet 

• koordinere fellesoppgaver for virksomhetene 

• bidra til tverrfaglig samhandling internt og med andre seksjoner og instanser 

• etablere felles rutiner og prosedyrer for virksomhetene 

• utarbeide og følge opp lokale planer og strategier 

• følge opp sentrale strategier og tiltak 

 

Situasjonsbeskrivelse 
Fra midten av mars 2020 og ut kalenderåret, har driften blitt preget av covid-19 situasjonen. 

Skoler og barnehager var stengt fra midten av mars og til april. I perioden skolene var stengt 

ble opplæringen gjennomført digitalt. Skolene og barnehagene fulgte opp og hadde i hele 

denne perioden et tilbud til de sårbare barna. De sårbare elevene fikk da et opplæringstilbud 

på skolene, da skolene var stengt og de sårbare barna i barnehage fikk et tilbud i barnehagene. 

Både skoler, barnehager og SFO hadde også et tilbud til barn med foreldre i kritiske 

samfunnsfunksjoner i samme periode. 

 

Skole 
Våler er en kommune i vekst og elevtallet stiger noe hvert år. Kirkebygden barneskole var i 

2020 i den situasjonen at de hadde for mange elever per trinn og måtte dele klasser. Klassene 

er nå på en størrelse som gjør at de ikke fyller opp maksimalt elevtall pr. rom, men alle 

rommene er opptatt og ett trinn er derfor flyttet over til ungdomsskolen. Gjennomsnittlig 

gruppestørrelse viser at Våler kommune har mindre elever per gruppe/klasse enn 

sammenlignbare kommuner. 

 

Kirkebygden ungdomsskole har ikke tilstrekkelig med grupperom for å ivareta en godt 

tilpasset opplæring til elevene. Dette gjør at noen klasserom må brukes til grupperom, noe 

som igjen fører til at det er plass til færre elever enn det arealet tilsier. Kommunen leier 

brakker for å få plass til velkomstklassen og voksenopplæringen.  

Våk skole har nå flere elever per trinn enn tidligere år og har delt i to klasser på flere trinn. 

Det har ført til at noen trinn har relativt få elever per klasse.  

Svinndal skole er en liten skole og elevtallet per trinn varierer mye. Skolen har fra 8 til 23 

elever per trinn. Få elever per trinn medfører høyere utgifter per elev.   

I 2020 hadde kommunen over fem millioner kroner i skyssutgifter. Dette er både skyss til og 

fra skole og til og fra svømming for elever ved Våk og Svinndal skoler, samt skyss til 

spesialskoler og skoler i andre kommuner. Kommunen har imidlertid blitt kreditert for ca. syv 

hundre tusen kroner for perioden da skolene var stengt våren 2020. 

I Vålerskolen har IKT vært et satsningsområde de siste årene. Det førte til at skolene sto godt 

rustet til å gi hjemmeundervisning digitalt da pandemien var et faktum. Våler kommune har 
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satset videre på IKT og digitalisering i skolene og i 2020 søkte vi om tilskudd til 

videreutdanning for ansatte for skoleåret 2020/2021. Vi ble dessverre ikke prioritert i den 

tilskuddsordningen. Vi har imidlertid inngått et samarbeid med Moss og Råde og vil i det 

samarbeidet gi programmeringskurs i matematikk-, naturfag-, musikk- og kunst håndverks for 

lærere i Vålerskolen.  

Kommunen søkte om midler og mottok hundre og femtitusen kroner fra den teknologiske 

skolesekken til utstyr og programmering som fordeles på alle tre skolene, men hovedtyngden 

til ungdomsskolen. Noe utstyr er på plass, resten kommer i 2021. Kommunen søkte og mottok 

også hundre og tjuetusen kroner fra den teknologiske skolesekken til digitale læremidler.   

Sent høsten 2020 søkte og mottok kommunen et tilskudd på nesten fem hundretusen kroner 

fra Fylkesmannen. Tilskuddet er til utstyr til blant annet det hybride klasserom, for blant annet 

å sørge for at elever som ikke har mulighet til å delta fysisk i undervisningen kan delta 

digitalt. Dette er en del av digitale satsningen i Vålerskolen. Tilskuddet vil benyttes i 2021. 

Skoleåret 2020/2021 jobber skolene i Våler med kompetanseheving på området lesing på 

digitale flater for 1.-4. trinn. Kirkebygden barne- og ungdomsskole jobber også med vurdering 

for læring, noe de to andre skolene allerede har deltatt i. Ungdomskolen jobber i tillegg med 

dybdelæring. Denne kompetanseutviklingen gjøres gjennom deltakelse i Desentraliserte 

ordningen for kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen og Høgskole i Østfold. 

I kommunestyremøtet 12.11.2020 vedtok kommunestyret å dele Kirkebygden barne- og 

ungdomsskole i to virksomheter. I 2021 vil Kirkebygden skole etableres som egen virksomhet 

med egen rektor/virksomhetsleder og Våler ungdomsskole som egen virksomhet med egen 

rektor/virksomhetsleder. 

Barnehage 
Våler kommune har fylt alle barnehageplassene i kommunen. Alle barn som har rett til 

barnehageplass, har fått tildelt plass. Barnehagene har imidlertid fått flere søknader om 

barnehageplass for barn som ikke har rett til plass per i dag. Disse søknadene har kommunen 

derfor ikke kunnet imøtekomme.  

Svinndal barnehage og Svinndal familie barnehage lå tidligere administrativt under Svinndal 

skole. Fra 2020 har barnehagen blitt en selvstendig virksomhet med virksomhetsleder i 100 % 

stilling. Virksomhetsleder Svinndal barnehage er også pedagogisk veileder for Svinndal 

familiebarnehage. Det medfører en økt utgift for barnehagen. 

Tilskuddet til private barnehager har økt med to millioner fra 2019 til 2020. Tilskuddet tar 

utgangspunkt i driftsutgiftene til de kommunale barnehagene året før tilskuddet utbetales. 

Kommunen betaler også for private barnehageplasser i andre kommuner for barn bosatt i 

Våler. I 2020 betale kommunen ca. 5,0 mill. til slike plasser.  

Sent høsten 2020 startet arbeidet med kompetanseutvikling på temaet trygt og godt 

barnehagemiljø for de kommunale barnehagene i Våler kommune, en privat barnehage deltar 

også. Kompetanseutviklingen gjøres gjennom den Regionale ordningen for 

kompetanseutvikling i regi av Fylkesmannen. Satsingen vil foregå over flere år. 

 

I 2020 hadde kommunen en gjennomgang av de ulike lisensavtalene på barnehage- og 

skoleområdet. Avtaler som ikke har vært av stor nok nytte for virksomhetene og 

kommuneområdet er avsluttet. 
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PPT 
I 2020 inngikk Våler kommune samarbeid med Råde kommune om nye PPT Råde og Våler. 

Råde kommune er vertskommune i dette samarbeidet. Våler kommune har nå 2,8 PP-

rådgivere og deler utgifter til ledelse og administrasjon med Råde kommune. Avtalen, 

saksbehandlingen og systemarbeidet er igangsatt og fungerer godt. Utgiften til PPT Råde og 

Våler vil først få en helårsvirkning fra 2021.  

  

Tverrfaglig samhandling 
Sommeren 2020 igangsatte Våler kommune jobber med Tidlig identifisering og oppfølging av 

utsatte barn (TIO). Prosjektgruppen for TIO består av representanter fra barnehage, skole, 

helse og barnevern. Det er inngått avtaler med leverandører av den digitale plattformen og 

stafettloggen. TIO er en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig tverrfaglig innsats 

og oppfølging av utsatte barn. Modellen utformes på individs-, etats- og kommunalt nivå. Den 

digitale modellen vil være en veiviser for hva en bør gjøre i ulike tilfeller og hvor en kan 

henvende seg ved bekymring for barn og unge. Prosjektperioden/etableringen varer frem til 

10. Desember 2021, og med mulig forlengelse på 4 mnd. for implementering. Kommunen har 

mottatt en million kroner til dette prosjektet. Prosjektet er i sin helhet finansiert av Buffdir.  

 

I 2020 har kommunalområdene oppvekst og kultur, helse og BUPP gjennomført flere møter. 

Vi jobber med å få på plass bedre informasjon og samarbeidsarenaer.  

Fritidsklubben 
Fritidsklubben Posse ligger driftsmessig under Våk skole. Det er en fritidsklubb som tidligere 

år har mye i bruk. Det har vært ca. 60, 5.-7. klassinger der hver torsdag. I tillegg til at det er 

klubbkveld hver torsdag er det også tilbud til 8.-10. trinn annenhver fredag. 

 

Klubben søkte og fikk midler, kr. 20 000,- og det har blitt kjøpt inn en slush-maskin med 

tilbehør. Denne gleder klubbens seg til å ta i bruk, når den åpner igjen. 

 

Det er per i dag to ansatte i 17 % stillinger som jobber på fritidsklubben. I tillegg fikk 

kommunen renholder på plass høsten 2020.  

 

I 2020 har klubben vært i begrenset bruk pga. covid-19. Klubben kom så vidt i gang igjen 

tidlig høst 2020 avgrenset etter kohorter, før den stengte igjen pga. nye smitteverntiltak. 

 

Barnevernet 
Barneverntjenesten i Våler kommune har tidligere år drevet rimelig i forhold til 

sammenliknbare kommuner. Mye av årsaken til det, er at de fleste vedtakene har handlet om 

hjelp i hjemmet. De største utgiftene i barnevernet er knyttet til tiltak som er vedtatt av 

Fylkesnemnda.  

 

Antallet bekymringsmeldinger i barneverntjenesten har vært økende de siste årene. I 2020 har 

økningen vært betydelig. Det kom inn totalt 159 meldinger i 2020, noen var om samme saker, 

men det var langt de færreste. Det er sannsynlig at nedstengningsperioden kan ha vært 

medvirkende årsak, men det er også tilfeldigheter rundt midlertidige tilflyttinger som er 

medvirkende. Barneverntjenesten har for tiden en svært stor arbeidsportefølje. Tidligere år har 

kommunen hatt ett til to akuttvedtak per år, I løpet av sommeren 2020 fikk vi syv slike 

vedtak. Dette er saker som krever mye personalressurser og økte utgifter over tid. Det ble 

derfor høsten 2020 besluttet å utvide antall saksbehandler med en ny fast stilling.  
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Kostnadene økte i 2020 som følge av akuttplasseringene sommeren 2020. For institusjon 

koster en plass ca. kroner 75 000,- per måned i kommunal egenandel. Typen vedtak som 

fattes avhenger av vurderingen av hva som er barnets beste i det enkelte tilfelle.  

 

Sommeren 2020 innførte kommunen et system for digital bekymringsmelding til barnevernet. 

Dette er en sikker tjeneste som er tilgjengelig på kommunens hjemmesider, til bruk for både 

virksomhetene og privatpersoner. 

 

Kultur 
Flere planlagte kulturarrangementer ble avlyst i 2020 på grunn av Covid-19.  

 

I 2020 har folkebiblioteket hatt en begrenset åpningstid. Folkebibliotekets digitale katalog 

Mikromarc websøk / Meg & Mitt har vært benyttet slik at det har vært mulig å bestille bøker 

for henting.  

 

Bygdetunet har i liten grad vært åpne for publikum i 2020.  

 

Kulturskolen kom litt sent i gang igjen etter nedstengingsperioden, dette fordi det var en del 

usikkerhet rundt hvordan skolene skulle håndtere ansatte inn i skolene fra andre kommuner. 

Våren 2020 - 55 elever i Kulturskolen og høsten 2020 var det 41 elever fra Våler. 

 

Det ble julegrantenning i Svinndal, Kirkebygden og Våk på samme dag og klokkeslett. På 

grunn av covid-19 ble det planlagte arrangementet rundt dette ikke gjennomført. I et 

samarbeid mellom Våler bibliotek og Frivilligsentralen ble det imidlertid laget en 

pepperkakeby på Våler bibliotek. Det kom inn mange kreative bidrag til pepperkakebyen og 

Frivilligsentralen arrangerte en digital visning av byen. Alle barnehagene og skolene i Våler 

fikk også besøk av julenissen. Dette takket være Lions Club sitt bidrag. 

 

Det ble gjennomført to arrangementer i regi av den kulturelle spaserstokken. Et arrangement 

med Kari Svendsen på eldresenteret og en tur til Moss med kinobesøk «flukten over grensen», 

foredrag og middag. 

 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet viser et merforbruk på 3,6 mill. Årsakene er blant annet: 

 

• Oppvekst felles med et merforbruk på 2,0 mill. og som skyldes høyere utgifter til 

private barnehager og større utgifter til skoleskyss enn budsjettert. 

• Kirkebygden skole med et merforbruk på 2,0 mill. og som i hovedsak skyldes 

høyere lønnskostnader enn budsjettert. 

• Barnevern med et merforbruk på 1,9 mill. og som i hovedsak skyldes høyere 

utgifter til kjøp av plasser fra Bufetat. 

 

 

  

 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Oppvekst og kultur 173 317 169 666 -3 651 167 480
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Helse og velferd 

Ansvarsområde 
Kommunalområdet Helse og velferd har driftsansvar for alle helsetjenestene og 

omsorgstilbudene i kommunen, samt oppfølging av interkommunale samarbeidsformer 

innenfor dette feltet. 

 

Kommunalområdet omfatter følgende tjenester: 

Tildelingskontor: Er et forvaltningskontor som gir informasjon, kartlegger behov for hjelp og 

fatter vedtak om individuelle tjenester til personer i alle aldersgrupper. Koordinerende enhet 

ligger også under Tildelingskontoret, og behandler søknader om individuell plan.  

 

Fysioterapi: Vi har 5 privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal hjemmel i 

kommunen. 4 av dem har 100 % hjemmel og 1 har 50 % hjemmel. 

 

Legetjenesten: Består av en kommuneoverlege i 100 % stilling (med ansvar for smittevern, og 

miljørettet helsevern), en LIS1 stilling (lege i spesialisering) en kommunalt ansatt tilsynslege 

på sykehjem og helsestasjonslege i 40 % stilling, og 5 fastleger med basistilskudd. Moss 

kommune er vertskommune for tilbudet om legevakt og for lokalmedisinsk senter (KAD). 

Våler deltar i vertskommunesamarbeidet i Mosseregionen.  

 

Virksomhet Helse: 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste: Er forebyggende helsetjenester for barn og familier, 

inkludert asylsøkere bosatt i mottak. Tilbyr svangerskapskontroll, hjemmebesøk hos nyfødte, 

helseundersøkelser av barn, vaksiner, samtaler, kurs og grupper for foreldre. Er fast tilstede i 

alle skoler med tilbud om enkeltsamtaler, gruppesamtaler og undervisning om helserelaterte 

temaer. Tilbyr tett oppfølging av spebarn og sårbare barn og familier. Består av 

helsesykepleiere, sykepleiere, jordmor, lege, fysioterapeut, familieterapeut og psykolog.  

 

Åpen barnehage: Åpen barnehage er ikke en lovpålagt tjeneste, men er etablert for å styrke 

nettverk og integrering av barnefamilier som bor og flytter inn i kommunen.  

 

Rehabiliteringstjenesten: Tjenesten består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og 

hjemmetrenere. Kartlegger funksjonsnivå, behandler, trener og tilrettelegger for aktivitet og 

opptrening, samt formidler hjelpemidler og gruppetreninger. Målgruppen er innbyggere i alle 

aldre med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser i hjem, sykehjem, skoler og 

barnehager. Hverdagsrehabilitering har fokus på rask opptrening etter fall i funksjon, for best 

mulig fungering i eget hjem.  

 

Friskliv: Er en forebyggende tjeneste for å fremme helse i voksen befolkningen. Tilbudet 

består av helsesamtaler, trening og kurs for de som ønsker og trenger hjelp til å endre livsstil 

og redusere helseplager. Tjenesten er ikke lovpålagt, men er anbefalt av sentrale myndigheter. 

Tjenesten består av en fysioterapeut og en ernæringsrådgiver på deltid.  

 

Psykisk helse og rustjeneste: Gir hjelp og støtte til å mestre utfordringer med psykiske plager 

og sykdommer, eller rusavhengighet. Består av psykiatriske sykepleiere og ruskonsulenter 

som samarbeider tett med fastleger, NAV, Bergskrenten bofellesskap og avdelinger for 

psykiatri og rus ved Sykehuset Østfold.  
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NAV: 
Sosiale tjenester i NAV: I samsvar med formålet i sosialtjenesteloven skal tjenestene 

medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og et sterkere 

sosialt sikkerhetsnett. 

 

Boligsosialt arbeid: Den som innehar den boligsosiale stillingen har ansvar for tildeling av de 

kommunale boligene samt i samarbeid med natur og miljø sørge for jevnlig tilsyn. Å ha et 

trygt og godt sted å bo er avgjørende for at man skal mestre andre deler av livet. 

 

Gjeldsrådgiver: Gjeldsrådgiver kan i helt spesielle tilfeller, der det er ønskelig, bidra med 

forvaltning av den enkeltes økonomi. Denne bistanden er kun ment for de personene som ikke 

klarer å håndtere sin økonomi selv og som i påvente av eventuelt verge har behov for hjelp 

 

Flyktninger: Det er viktig at alle virksomheter tar ansvar for å bidra til at norskkunnskaper for 

flyktninger økes, gjennom å ta imot personer med svake norskkunnskaper i arbeidstrening. 

Gjennom arbeidstrening kan de raskere lære seg språket og å bidra i samfunn et i stedet for å 

passivt motta ytelser. Flyktningkonsulent og programrådgiver bidrar gjerne aktivt i forhold til 

et samarbeid. 

 

Servicegruppa: Servicegruppa ble opprettet i forbindelse med at innføring av aktivitet for 

sosialhjelp ble lovbestemt. Servicegruppa bidrar med utendørsaktiviteter i kommunen. I 

tillegg kan servicegruppa bidra med praktisk utendørs arbeid til eldre og funksjonshemmede 

personer som ikke klarer dette selv lenger. 

 

Bostøtte, startlån, etableringstilskudd og tilpasningstilskudd (husbankens ordninger): Bostøtte 

er viktig for personer med lav inntekt for at de skal ha mulighet til å leie bolig. For de 

personene som har økonomi som tilsier at de har mulighet til å kjøpe bolig, men som ikke får 

lån i vanlig bank kan startlån og eventuelt etableringstilskudd være en mulighet. 

Tilpasningstilskudd kan være et virkemiddel til at flere kan bo hjemme lenger ved at det 

tilrettelegges i boligen for dette. 

 

NAV Våler har følgende statlige tjenester innenfor sin portefølje: Arbeidsavklaringspenger 

(AAP), sykefraværsoppfølging (SY FO), dagpenger (DP), 

markedsarbeid/arbeidsgiverkontakt, i tillegg har NAV Våler 2 ungdomskontakter 

Bofellesskap: 
Kornveien: Bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne - her ytes heldøgns 

omsorgstjenester, praktisk bistand, opplæring og følge til dagtilbud. Tjenestene leveres etter 

vedtak. Brukerne har 1:1 eller 2:1 vedtak, og behov for hjelp til det meste i dagliglivet.  

 

Bergskrenten: Bofellesskap/ambulering for mennesker med utfordringer i forhold til rus 

og/eller psykisk helse. Tjenestene leveres etter vedtak. Enkelte av brukerne har behov for 

døgnkontinuerlig hjelp, og noen har færre besøk pr. uke. Bergskrenten har 4 små leiligheter 

inne i bofellesskapet. En leilighet brukes til korttidsopphold. Det ambuleres til brukere i 

områder rundt Helse -og sosialsenteret, og andre steder i kommunen. Medarbeiderne yter 

praktisk bistand, opplæring, samtaler, psykoedukasjon, ansvarsgrupper, Nada øreakkupunktur, 

veiledning, og samarbeider med verge. 

 

VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid): VTA er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et 

arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer som har problemer med å få arbeid 

58



28 

innenfor det ordinære arbeidslivet. VTA -plassene finansieres av staten i samarbeid med 

kommunen.  

 

Omsorgslønn: Tildeles familier/pårørende med særskilt tyngende omsorgsarbeid. 

Hovedformålet med omsorgslønnsordninga er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger 

hjelp i dagliglivet og å gjøre det mulig for private omsorgsyterene å fortsette å stå i 

omsorgsarbeidet.  

 

Støttekontakt: En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt 

fritid. Vi hadde ca. 40 støttekontakter i 2020. 

 

Avlastning: Avlastning blir gitt til familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Avlastningstiltak skal hindre overbelastning, og skal gi omsorgspersoner nødvendig ferie og 

fritid. Avlastning kan gis både som avlastning i eget hjem, avlaster sitt hjem eller det kan gis 

andre steder. I 2020 fikk 15 familier avlastning. 

 

BPA (borgerstyrt personlig assistanse): Dette er en ordning for personer med ulike former for 

funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp i hverdagen. Kommunen hadde 5 BPA 

ordninger i 2020. 

Pleie og omsorg: 
Dagsenter: Virksomheten yter ett lovpålagt dagtilbud til personer med demens, i tillegg til ett 

ikke lovpålagt dagsentertilbud. Dagsentertilbudene gis til dels sammen, og hver for seg med 

vesentlige bidrag fra frivilligheten.  

 

Sykehjem: Sykehjemmet i Våler hadde 25 enerom i 2020. En avdeling er skjermet for 

personer med demens, en avdeling har pasienter med langtidsopphold, mens en avdeling er 

for rehabiliteringspasienter og korttids- eller avlastningsopphold. 

 

Kjøkken: kommunens kjøkken er plassert på Helse- og sosialsenteret. De ansatte der lager 

ernæringsrik og god mat til sykehjemmets beboere, og til beboere i omsorgsboligene. I tillegg 

kan også hjemmeboende andre steder i kommunen bestille middag hjem. Frivillige sjåfører 

frakter maten hjem til de som trenger det. 

 

Hjemmesykepleien: Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i 

eget hjem. Tilbudet er for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. 

Hjemmesykepleien har en kreftkoordinator og en hukommelseskoordinator. I 2020 hadde 

hjemmesykepleien mellom 100-120 pasienter i alle aldre, fra små barn til de aller eldste. 

Praktisk bistand: Praktisk bistand er tjenester til de som ikke kan ha omsorg for seg selv eller 

er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. 

 

Situasjonsbeskrivelse 
 

Koronapandemien:  

Det har gjennom store deler av 2020 vært arbeidet intenst med å bekjempe Koronapandemien. 

Hele kommunalområdet Helse og velferd har måtte benytte ressurser til dette arbeidet, og vi 

har måtte sette andre oppgaver på vent. 
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Mange av våre medarbeidere har fått nye og annerledes oppgaver i pandemien. Og vi har fått 

nye måter å samhandle og kommunisere på. 

 

Kommuneoverlegen har vært frikjøpt fra andre oppgaver, og arbeidet 100 % som 

smittevernlege fra mars og ut året. Fastlegene har bistått inn, som vikarer på sykehjem og 

helsestasjon, og som tilkallingsvakter for sykehjemmet. 

 

Lederne i Helse og velferd har lagt ned mange arbeidstimer med å planlegge for nye turnuser, 

oppfølging av medarbeidere, bestille smittevernutstyr, rapporteringer, møter med Fylkesmann 

(nå Statsforvalteren) osv., i tillegg til full drift. 

 

Medarbeidere har arbeidet i nye kohorter og med smittevernutstyr. Siste del av 2020 ble et 

stort antall medarbeidere testet for Korona x1 pr uke. 

 

I Mosseregionen har vi opprettet en egen Koronalegevakt ved Peer Gynt Helsehus. 

 

Det har vært mye møteaktivitet både internt i kommunen, men også i samarbeid med andre 

kommuner, og med Fylkesmann og KS. Store mengder mail og rapporteringer håndteres 

ukentlig, og mye tid har gått med til å planlegge for arbeidet videre. 

 

Helse:  
Koronateamet: Under virksomhet Helse har vi opprettet Koronateamet. Det består av 

Koronakoordinator, og testere og smittesporere. I tillegg bistår koronateamet med veiledning 

til innbyggere, og oppfølging av smitteverntiltak. I de første måneden hadde vi et 

interkommunalt samarbeid i Mosseregionen. Dette ble etter hvert for stort til å håndtere, og 

hver kommune åpnet eget testsenter. I september åpnet vi teststasjonen i Våler, som ble 

lokalisert på Herredshuset. Vi har i 2020 gjennomført 4043 koronatester på teststasjonen.   

 

Massevaksinering: Kommunen fikk også på tampen av året en bestilling om å gjøre klart for 

massevaksinering. Vi opprettet en smitteverngruppe på tvers av kommunalområdene, og det 

ble arbeidet intenst i løpet av desember, og gjennom jul og nyttår, for å få alt klart. Siste uke 

2020 fikk vi beskjed om at vi ville motta de første vaksinene i uke 1 i 2021.    

 

Psykisk helse og rustjenesten: har også vært preget av korona dette året. Gruppeaktiviteter er 

lagt ned. Kun turgruppa har bestått. Det er et jevnt tilsig av nye brukere. De ansatte opplever 

at mange er ensomme, og også har frykt for å bli smittet. Andre brukere synes det er godt at 

flere er isolerte, slik at de ikke skiller seg ut. Vi har hatt samarbeidsmøter med DPS, ACT og 

Bergskrenten. Psykologen har veiledet gruppa hver annen uke.  

 

Helsestasjonen: har hatt tilnærmet vanlig drift hele året. Vi har hatt 77 fødsler i 2020 mot 65 i 

2019. Familiene er fulgt opp etter anbefalt program og familiens behov. 

Vi avbrøt et COS-kurs(trygghetssirkelen) da koronaen slo til. Familiene har fått individuell 

oppfølging, og flere har gjennomgått kurset. Kurs og grupper er avlyst resten av året. 

Åpen barnehage har vært stengt. Ansatte der har utført andre oppgaver. 

 

Flere av de ansatte hadde arbeid med smittesporing og koronaarbeid under og etter 

nedstengningen i mars. 
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Etter nedstengningen har skolehelsetjenesten vært operativ på alle skolene. Helsesykepleierne 

har ikke registrert noen flere henvendelser på grunn av epidemien, men de ser at enkelte barn 

synes isolasjonen har vært vanskelig. Psykologen har veiledet gruppa hver annen uke. 

 

TIO-prosjektet starter i 2020 med formål om å strukturere og samordne tjenestene, og å 

komme tidligere inn. Avdelingsleder sitter i ressursgruppa til Homestart, og flere familier i 

kommunen har hatt tilbud fra dem dette året. 

 

Kasper asylmottak har hatt få barnefamilier dette året. Helsesykepleier har bistått ledelsen ved 

flere anledninger ved smitte inn på mottaket. 

 

Ergoterapi: Fra medio august 2020 har det jobbet to ergoterapeuter i kommunen. En 

ergoterapeut arbeider med barn og hørsel, og en med voksne og hverdagsrehabilitering.  

Intervensjoner og tiltak omfatter blant annet hjelpemiddelformidling, ADL-trening, 

opplæring, boligtilpasninger og HMS-vurderinger. 

 

Vi har 16 habiliteringsbarn som følges opp, og det har vært 55 nye henvendelser fra voksne. 

Ingen er på venteliste. 

 

Frisklivssentralen: har i likhet med mange andre tjenester møtt på spesielle utfordringer i 

2020. Omorganisering, avlysninger, endret hverdag og «ny tenkning» har preget året som har 

gått. Frisklivssentralen har i 2020 i stor grad vært omorganisert til andre oppgaver innenfor 

seksjonen.  Av normalt 80% stilling, har ca. 25% blitt tatt ut til arbeid i henhold til Korona. 

 

KiD kurset (kurs i depresjonsmestring) som startet i 2019 ble fullført i løpet av de to første 

månedene av året. Om vi ser på gjennomsnitt skår for hele gruppen gikk de fra moderat 

depresjon til mild depresjon målt med BDI.  

 

Kom i gang er et nytt til bud som startet i 2020. Kom i gang er et samlingsbasert kurs der 

deltagere får en lett innføring i enkle verktøy for lettere å kunne takle hverdagens 

utfordringer. Samlingene ble for første gang igangsatt i mars 2020. Da ble en samling 

gjennomført før Norge gikk i «lock down».  Høsten 2020 prøvde vi igjen, og denne gangen 

fikk vi gjennomført alle fire samlingene. Etter evaluering har det blitt enighet om å utvide 

med nok en samling til kursrekken. Den ekstra samlingen vil handle om ernæring og fysisk 

aktivitet.  

 

Individuell oppfølging har i 2020 blitt for det meste over telefon og mail. Dette har vært 

utfordrende for flere brukere, og de har av den grunn ikke alltid besvart oppringningene. Når 

det har vært mulig ut i fra nasjonale og kommunale retningslinjer har samtaler blitt 

gjennomført innendørs med god avstand, eller utendørs.  Det har også vært henvist færre 

deltagere sammenlignet med tidligere år.   

 

Gruppetimer gikk som vanlig i januar og februar med godt oppmøte. Etter smitteutbruddet i 

mars ble alle gruppene avlyst i påvente av avklaring i smittesituasjon. Etter sommerferien ble 

frisklivsturen på fredager igangsatt til stor glede for mange. I gjennomsnitt har vi høsten 2020 

vært over dobbelt så mange per tur sammenlignet med høsten 2019. Det ble også igangsatt 

alternativ styrketrening ute i perioden august og september.  

 

Gruppen Lettere sammen ble opprettet i 2019, en gruppe damer mellom 30-60 år som alle 

har som mål å oppnå vektreduksjon. Gruppen møttes jevnlig hver 4-6 uke frem til lockdown i 
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mars 20. Etter dette har vi har telefonkontakt med brukerne. Det har også vært enkelt samtaler 

ved spesielle behov.  

 

Avtalen med Aktiv på Dagtid (ApD) har vært gjeldene hele året til tross for at tilbudet har 

vært begrenset. Det har kontinuerlig vært kontakt mellom Idrettskretsen og Frisklivssentralen 

i henhold til tilbudet. Yoga instruktør som lønnes av ApD har også blitt informert underveis 

om kommunenes restriksjoner og planer.  

 

Det har i 2020 vært holdt flere møter i samarbeid med Helsestasjonen med temaet Barn med 

overvekt/fedme. Vi samarbeider med helsesykepleiere og er i gang med å planlegge tiltak for 

barn og foreldre med utfordringer på dette feltet. Disse tiltakene er dessverre blitt satt på vent 

da det stadig er restriksjoner for å møtes. Det er isteden blitt holdt enkeltmøter med foresatte 

og ansatte i ansvarsgruppene.  

Fysioterapitjenesten: 
I løpet av året er det gjennomført kartlegginger av hjemmeboende brukere sammen med 

Hjemmetjenesten, Tildelingskontoret eller sammen med ergoterapeut, Det er bestilt, og lært 

opp brukere i ulike hjelpemidler fra aktivitetshjelpemidler, elektriske rullestoler, scooter, 

personløftere og rullatorer. Vi har hatt brukere som har mottatt rehabilitering på sykehjemmet.  

 

Brukere har mottatt hjemmerehabilitering over en lengre periode på grunn av vanskeligheter 

med å komme seg til institutt. Det har vært oppfølging av habiliteringsbarn gjennom hele året. 

Brukerne som har mottatt rehabilitering på sykehjem og i hjemmet er hatt behov for mye 

ressurser fra fysioterapeutene. Flere av brukerne har også hatt så redusert funksjon at de har 

hatt behov for to fysioterapeuter til stede samtidig. I tillegg har 20 % av fysioressursene vært 

på helsestasjonen. Det har blitt gjennomført en barselgruppe i år, samt ABC- test av barn. 

Før hverdagsrehabilitering startet opp i september gikk en del tid med til utarbeidelse av den 

tjenesten. 

Hverdagsrehabilitering: Hverdagsrehabilitering startet med kartlegging av første bruker i 

tjenesten 02.09.20. 

 

I løpet av perioden har vi gjennomført 407 besøk i hjemmet fordelt på 28 brukere.  

 

Brukerne har i hovedsak kommet fra korttidsopphold på sykehjemmet, de har søkt 

hjelpemidler for første gang eller de har hatt vedtak på praktisk bistand. Flere kandidater har 

også hatt vedtak fra hjemmesykepleien, hvor det har blitt observert funksjonsfall. 

Utfordringen har vært å finne de «rette» kandidatene til tjenesten; brukere som ikke har hatt 

tjenester før eller minimalt med tjenester, og «fange» de opp tidlig nok.  

 

Flere av brukerne vi har hatt på seks ukers vedtak har avsluttet alle kommunale tjenester, og 

levert tilbake de fleste hjelpemidlene. Noen av brukere har fått bedring i form av reduserte 

vedtak fra hjemmesykepleien, ved at de ved vedtaksslutt har mestret oppgaver de tidligere har 

fått bistand til. Flere av brukerne har også tilegnet seg nye ferdigheter ila perioden som blant 

annet å kjøre med scooter til butikken for å gjøre innkjøp samt å bli tryggere i bruk av i Pad 

og telefon.  

 

Det er overført sykepleier 50 % og helsefagarbeider 50 % fra Pleie og omsorg til virksomhet 

Helse for at alle i teamet skal jobbe under samme leder. 
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NAV: Virksomheten har hatt mindre møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse, og har hatt 

mer digital kommunikasjon både med tjenestemottakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere 

for øvrig. Selv om det i liten grad har vært fysiske møter så har kontoret vært tilgjengelige for 

timeavtaler for de som må møte fysisk. De som har kommet til kontoret uten avtale har også 

fått hjelp, men det har vært kun tatt inn 1 person i mottaket av gangen.  

 

Koronaen: har bidratt til at det har vært mange permitterte og arbeidsledige. De som arbeider 

inn mot dagpenger og marked, har spesielt sett en endring her. Det har også vært en økning i 

forhold til søknader om AAP, og det har vært mange søknader om startlån. 

 

Økonomisk sosialhjelp: Det har i 2020 vært færre utbetalinger på økonomisk sosialhjelp, men 

det har vært et høyere tiltaksnivå, så vi har fått flere i tiltak.  

 

Flyktninger: I 2020 kom det 2 nye med flyktningstatus, og en søknad om familiegjenforening. 

Dette ble innvilget, og vil finne sted i 2021. 

 

Medarbeidere: i NAV står på og gjør en god jobb. Det er veldig positivt i denne tiden vi har 

vært gjennom, hvor mange innbyggere har fått kjenne på det å ikke ha et arbeid å gå til. 

Medarbeiderne har besvart forespørsler i ditt NAV så raskt som mulig, og alle har tatt ansvar i 

denne vanskelige tiden.  

Bofellesskap:  
Bergskrenten: De ansatte i Bergskrenten står daglig i situasjoner som kan være utfordrende.  

Det har vært avholdt kurs i håndtering av vold og trusler for alle ansatte.  Dette kurset har 

også ansatte i NAV og Psykisk helse-team gjennomført. 

4 ansatte har blitt kurset i «psykoedukativt familiearbeid». Det ble i 2020 søkt om midler fra 

«kommunale rustilskudd» til en 50% stilling i bofellesskapet. Det arbeides godt opp mot 

enkeltbrukere. Flere brukere har kommet ut i arbeid/VTA (varig tilrettelagt arbeid). For 2021 

er det søkt om ytterligere 50% stilling. Denne stillingen vil ha fokus på aktivitet på dagtid for 

brukere som ellers faller utenfor kommunens ordinære tilbud. 

 

Det er overført ressurser til Pleie- og omsorg for etablering av faste natt-team. 

 

Kornveien: En gruppe har deltatt på «Mitt livs ABC» perm 1 og 2. Mange ansatte har tatt 

ulike e-læringskurs. 

 

Av smittevernhensyn kunne vi ikke benytte «Inn på tunet» - aktivitetstilbudet i flere måneder. 

Til tross for dette har det vært lagt planer og gjennomført gode dagaktiviteter. I november 

startet man opp igjen med «Inn på tunet» fordelt på ulike dager for enkeltbrukere. 

Bofellesskapet består av private hjem, og vi har derfor ikke hatt besøkskontroll som følge av 

smittetrykket. De ansatte i Kornveien bofellesskap har samarbeidet med pårørende/verge for å 

minimere risikoen for smitte, og samtidig opprettholde kontakt med pårørende og familie. 

 

Vi opplevde allikevel på slutten av året, å få smitte inn i boligene. Mange ansatte ble satt i 

karantene, og de som var i arbeid arbeidet mange timer i fullt smittevernutstyr. Dette var en 

utfordrende tid for alle involvert, men det ble gjort en kjempe innsats, og ingen ansatte ble 

smittet. 

Pleie og omsorg:  
Vikarpool: Det er i 2020 fremmet krav om og tildelt utvidet stilling på bakgrunn av faktisk 

arbeidet siste 12 måneder tilsvarende 1,7 årsverk. Dette skyldes vakante helgestillinger, 

vikariater vi ikke får besatt, egenmeldt og legemeldt sykefravær. For å dekke opp behovene 
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benyttes ansatte i små stillinger. Deltidsansatte kan kreve stilling tilsvarende det de har jobbet 

siste 12 måneder. For redusert omfang av dette og bedre kontinuitet i tjenestene er det i 2020 

testet ut vikarpool. Alle stillinger har ikke vært besatt, men vi mener å se god effekt av tiltaket 

og en ro i arbeidsmiljøet ved at ressursen fast er tilgjengelig. Vil evalueres i løpet av 2021. 

 

Førstehjelp/HLR (hjerte-lunge-redning): Det er nødvendig med årlig kurs i førstehjelp/HLR 

med praktisk bruk av hjertestarter. Det var gjort avtale for gjennomføring for alle ansatte i 

Pleie og omsorg vår/høst 2020, men på grunn av pandemi måtte denne opplæringen utsettes. 

Digitalt teoretisk kurs er gjort tilgjengelig for alle ansatte. 

 

Lokaler hjemmetjenesten: På grunn av koronapandemi og uegnede lokaler til 

hjemmetjenesten har det vært to flyttinger av lokaler i 2020. Pr. i dag benyttes to 

omsorgsleiligheter som lokaler. Dette er en midlertidig løsning. 

 

Biler hjemmetjenesten: Alle tjenestebiler er byttet ut i 2020. Vi har nå en hybrid bil, og 

resterende er rene el-biler. 

 

Koordinator velferdsteknologi: Det er en nasjonal føring at velferdsteknologiske løsninger tas 

i bruk for å avlaste de ordinære tjenestene. Det er ikke bærekraftig med tanke på økonomi 

eller tilgjengelig kvalifisert helsepersonell å yte tjenester slik de tradisjonelt har vært gitt. Det 

er krevende prosesser med tanke på anskaffelser, ROS, DPIA og GDPR i tillegg til 

oppfølgingen og implementeringen hos pasienter, pårørende og ansatte, og å sette dette ut i 

drift. Det krever dedikert personell å få dette til. Det er tilsatt koordinator velferdsteknologi, 

finansiert av midler fra kompetanse- og innovasjonstilskudd første år. Så langt er elektroniske 

medisindispensere tatt i bruk, anskaffelse av GPS-alarmer er gjennomført med samarbeidende 

kommuner. Jodacare er anskaffet og tatt i bruk for digitalt samvær og meldingsutveksling 

mellom pasient og pårørende/venner. 

 

Koordinator hjemmetjenesten: Det er tilsatt koordinator i hjemmesykepleien En sykepleier 

som jobber dagtid. Hun sikrer kvalitet og kontinuitet i tjenesten ved at det er en som har 

tråden i samhandling med interne og eksterne aktører. Pårørende og pasienter treffer en kjent 

stemme som de slipper å gjenta historien ved all kontakt med tjenesten. Sikrer bruk av rett 

kompetanse på rett sted og rett bemanning sett opp mot oppgaver den enkelte dag. 

Koordinator holder også kontroll med at vedtakstimer og tiltakstimer stemmer overens og på 

den måten er det mulig å følge utviklingen av tjenestens omfang over tid. 

 

Styrket bemanning hjemmesykepleien med 1,5 årsverk En ekstra kveldsvakt alle ukens syv 

dager. Pasientene innskrevet i hjemmesykepleien har et større hjelpebehov enn tidligere, noe 

som gjenspeiler seg i behovet for hjelp også på kveld. Tidligere klarte mange pasienter seg 

med besøk dagtid, men kompleksiteten hos pasientene gir nå større behov gjennom døgnet. 

 

Bemanningen i hjemmesykepleien er styrket på kveld ved gjennomgang av turnuser i 

sykehjem og hjemmesykepleie, og ble gjort i forbindelse med omorganisering på natt og 

oppstart nye turnuser. 

 

Tilskuddsmidler: Det ble i 2020 søkt og innvilget midler «Tiltakspakke sårbare eldre» som 

kom på plass for å opprettholde aktivitet og forebygge ensomhet i forbindelse med pandemi. 

Våler kommune fikk tildelt 1,3 millioner til innkjøp av digitalt utstyr og lønn prosjektleder. 
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Dagsenter: Som en følge av koronapandemien har det ikke vært dagsenter lavterskeltilbud 

siden mars i 2020. I akutt fase var også det lovpålagte dagsentertilbudet til personer med 

demens nede. Dette iverksatte vi imidlertid raskt, og har vært et fullverdig tilbud til de som er 

i behov av det. 

 

Kafeen på Helse- og sosialsenteret: har vært steng siden mars 2020 på grunn av pandemien. 

 

Revisjon sykehjem: I revisjon av kvalitet i sykehjemmet 2019 fremkommer det at kvaliteten i 

tjenesten oppleves som god. Forbedringspotensialet knytter seg til systemer og rutiner i 

tjenesten. Dette henger sammen med manglende kvalitetssystemer for så vel rutiner og avvik. 

Mangel på system for gjennomføring av bruker - og pårørendeundersøkelser påpekes også. 

Systemer for dette kom ikke på plass i løpet av 2020.  

 

Koronapost: Det er opprettet koronapost som en avdeling under sykehjem som står klar om 

det skulle bli behov for dette. Det var heldigvis ikke behov for å ta denne posten i bruk i 2020. 

 

Natt-team: Det er etablert faste natt-team der alle team består av to sykepleiere og to 

helsefagarbeidere. Alle jobber 66 % og følger samme turnus. En omorganisering for bedre 

kontinuitet i tjenesten og for færre ansatte for pasientene å forholde seg til. Det ble dannet 

team som var trygge på hverandre og teamets kompetanse i den komplekse jobben det er å yte 

tjenester til pasienter med behov for sykepleie i hele kommunen på natt. Det er overført natt-

ressurser fra bofellesskap til Pleie og omsorg, for at alle nattevakter som jobber sammen skal 

jobbe under samme leder. Det er utfordrende å rekruttere sykepleiere til 

kommunehelsetjenesten. 

 

Korona sykehjem: Sykehjemmet ble tidvis stengt ved pandemiens start og vi hadde mange 

etiske refleksjoner rundt dette. Våler kommune stengte aldri sykehjemmet helt, men la til rette 

for besøk, særlig hos alvorlig syke og døende pasienter. 

 

I forbindelse med pandemien jobbet hjemmetjenesten og sykehjemmet i arbeidslag med en 

fast gruppe pasienter, for å redusere risiko for smitte. Sykepleierne jobbet hver 3. helg fremfor 

hver 4. helg, og helsefagarbeidere og assistenter jobbet lange vakter lørdag og søndag. Mange 

ansatte fikk økt sin stillingsstørrelse i forbindelse med dette. Med stort behov for økt 

bemanning, og frykt for smitte hos pasienter og ansatte med mange i karantene, skulle også 

ferieavvikling gjennomføres. De ansatte var slitne og det var viktig å få gjennomført. 

Arbeidslagene krevde opp mot dobling av bemanning. Dette var krevende både 

personalmessig og økonomisk. Vi opplevde at smitten rundt oss var lav. Turnuser ble 

opprettholdt over sommeren for å sikre ferieavviklingen, men tatt ned fra medio august med 

de risikoer det innebar. Det har blitt jobbet iherdig med smittevern i alle avdelinger og frem til 

23. desember var vi uten smitte. Da fikk vi en smittet ansatt med kjent smittevei. Alle ansatte 

og pasienter ble testet. Ytterligere en ansatt som var nærkontakt testet positivt, ellers var alle 

tester negative. Det ble en jul med mange ansatte i karantene og de resterende gjorde en 

fantastisk innsats, og stilte opp på ekstravakter midt i julen. Vi måtte ikke beordre en eneste 

vakt. Dessverre måtte mange ansatte tilbringe julehøytiden i karantene. Allerede før vi fikk 

smitte var vi i gang med ukentlig testing av alle ansatte, for å raskt kunne ta grep og isolere 

videre smitte.   

 

FACT/ROP: Kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler har sammen med DPS og TSB ved 

sykehuset Østfold, gjennomført et forprosjekt for å vurdere modell for samhandling for å 

kunne gi et mer helhetlig og kvalitativt godt tilbud til de innbyggerne som sliter med samtidig 
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rus- og psykiske lidelser (ROP-brukere). Det var høsten 2020 politisk enighet om at det 

etableres et ROP/FACT-team i regionen for kommunene Moss, Vestby og Våler. Tanken bak 

fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT-team) er at behandling flyttes ut av 

kontor og institusjon til brukerens hjem og nærmiljø. 

 

Moss kommune er vertskommune for samarbeidet, og stilling for leder av FACT er lyst ut. 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 

Regnskapet viser et merforbruk på 3,3 mill. i forhold til regulert budsjett. Hovedårsaken er 

merutgifter til Koronapandemien utover ekstramidler fra staten. 

MILJØ OG TEKNIKK 

Ansvarsområde 
 

Kommunalområdets viktigste ansvarsområder: 

• Landbruk – skog og jordbruk 

• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg 

• Renhold kommunale bygg 

• Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser 

• Kommunale kummer og avløpsledninger 

• Natur og friluftsliv 

• Viltforvaltning 

• Renovasjon 

• Byggesak 

• Geodata 

 

Situasjonsbeskrivelse 
 

Jordbruk 

 

PT (produksjonstilskudd) 

Produksjonstilskudd kan etter forskriften gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og 

som driver vanlig jordbruksproduksjon. Formålet med tilskuddet er å bidra til et aktivt og 

bærekraftig jordbruk innenfor de målsetninger Stortinget har trukket opp. Kommunen er 

vedtaksmyndighet av ordningen. Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober. 

I 2020 har Våler kommune mottatt 97 søknader om produksjonstilskudd. 1 søknad er avvist 

og 96 søknader er godkjent. Kommunen har hatt en gledelig oppgang på 7 søknader siden 

2019. Samlet vil dette gi en utbetaling på nærmere 16 millioner kroner. 

RMP 

RMP (regionalt miljøprogram) er en tilskuddsordning med miljøprofil som forvaltes av 

Fylkesmannen, men hvor kommunen fatter vedtak. Søknadsfrist er 15. oktober. Våler 

kommune har i 2020 innvilget 89 søknader. Dette er det samme antall søknader som året før. 

Samlet sum for utbetaling er ca. kr. 3,65 mill. 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Helse og velferd 127 052 123 796 -3 256 113 742

66



36 

 

SMIL 

Etter SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) forskriften er det mottatt og innvilget 18 

søknader innrettet mot forurensning. 1 søknad er mottatt, men ikke innvilget, til 

kulturlandskap og biologisk mangfold. Våler kommune har i 2020 innvilget kr 1,05 mill. i 

SMIL-tilskudd. Innvilget tilskudd er mer enn en dobling av innvilget tilskudd de foregående 

årene. Kommunen har fått tilført ekstra midler 2 ganger det siste året. 

Drenering 

De siste årene er det gitt tilskudd til drenering av dyrket mark. I 2020 er det mottatt og 

innvilget 21 søknader. Innvilget tilskudd er kr. 1,2 mill. Dette er 12 søknader og kr. 0,6 mill. 

mer enn i 2019. 

Avløsning ved sykdom 

Det er innvilget 2 søknader om tilskudd til avløsning i husdyrholdet ved sykdom. 

Erstatning for avlingsskade 

Det er ikke mottatt søknader om erstatning for avlingsskade for vekstsesongen 2019 i Våler 

kommune. 

Konsesjon 

Våler kommune har mottatt og behandlet 7 søknader om konsesjon for erverv av 

landbrukseiendom. 

Skogbruk 

Det har vært stor hogstaktivitet i flere år nå. Det ble satt ny avvirkningsrekord både i 2016, 

2017 og 2018. Det ble i 2018 hogd 81.500 m³ som er høyeste avvirkning noen gang.  

Avvirkningen i 2020 ble 40.918 m³til en verdi av 15,5 mill. Vi er nå tilbake på en mer normal 

avvirking. Årsaken til nedgang er pris pluss en dårlig vinter. Sagtømmer har hatt en god 

utvikling på slutten av året. Pris på massevirke har vært lav gjennom hele året. Totalt 

innestående skogfond er 14,1 mil kroner. Disse private midlene er låst til reinvestering i 

skogen.  

 

Til skogkultur tiltak (NMSK-midler) fikk kommunen innvilget kr 400 000,-.  Denne 

tildelingen var ikke tilstrekkelig. Kommunen fikk tilleggsbevilgning på kr. 215 000,- fra andre 

kommuner som ikke hadde brukt sin pott. En del bilag måtte ligge over til 2021 fordi det var 

ikke tilstrekkelig med tilskuddsmidler.  Hoveddelen ble brukt på ungskogpleie hvor 

skogeierne har brukt ca. kr 972 000,- av sine skogfond og staten har bidratt med ca. kr. 

339 000,-. Det ble utført ungskogpleie på 2271 daa. Dette er et meget høyt og bra tall! I tillegg 

ble det gjort forhåndsrydding på 775 daa. Det ble plantet ut 191.144 planter hvorav 12.660 var 

supplering i eldre plantefelt. 

 

Kommuneskogen 

Det ble ikke utført foryngelseshogst i kommuneskogen i 2020. Det ble levert 123 kubikkmeter 

til en verdi av kr. 48 330,- kr. Dette virket var fra opprydding i friområder, langs vei og 

gangstier, mm. I november ble det tynnet 200 m³ i Vestre Lunder (ved lerduebanen). 

Hogstutgifter ført på 2020. Inntektene kommer i 2021. Kjøring er tatt med eget utstyr og folk. 

Veien inn er rustet opp med ca. 250 tonn sams masse fra Fledsbergveien. Det er utført 

ungskogpleie på 179 daa ungskog.  

 

Skogsveier 

Det har vært stor interesse de siste årene for ombygging og nybygging av skogsveier. Dette 

har nok mye med milde vintre å gjøre. Det er i kommunen bygget noen veier som er gode 
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eksempler for andre. Det gir en viss ”smitte-effekt”. Det forventes at aktivitet fortsetter. Ved 

årets slutt var det 4 veier under bygging. 5 var ferdigbygde i løpet av fjoråret. Det ble bevilget 

731.755kr i statstilskudd til veiformål.  
 

Viltforvaltning 

Fellingskvoten for elg var på 78 dyr. Det ble felt 71 dyr som gir en fellingsprosent på 91 %. 

Rådyr bestanden er god og antall felte dyr øker. Hobølreviret gikk i oppløsning i 2019. Etter 

Statens Naturoppsynssiste oversikter hadde ikke Våler et revirhevdene ulvepar i 2020. På 

høsten var det mye observasjoner og 1-2 dyr. Revirhevding ble observert flere ganger. Våler 

fikk ikke midler som vertskommune for ulv i 2020. Det er fortsatt betydelig med ubrukte 

midler fra tidligere års tildelinger.  

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg (FDV) 

FDV av kommunens bygg har fungert fint i 2020. Et veldig stabilt driftsteknikerkorps med 

komplementær kompetanse, resultater av EPC-prosjektet (både lavere energiforbruk, lave 

strømkostnader samt vedlikeholdstiltak utført i prosjektet) samt en buffer i 

investeringsbudsjettet har ført til at vi har kunnet utføre mye vedlikehold. Dette har ført til 

mindre belastning på driftsbudsjettet, noe som bl.a. har ført til et mindreforbruk på drift til 

Helse- og sosialsenteret samt Kirkebygden skole på til sammen ca. kr. 875 000,-. Disse to 

byggene er krevende og dyre å drifte, noe som har vist seg i regnskapet de siste årene der 

merforbruket har vært betydelig. 

 

Vi fikk på slutten av året avdekket omfanget av en vannskade på Augerød barnehage. Vi 

måtte umiddelbart gå i gang med rehabiliteringen og har hatt store utgifter på dette som er tatt 

av driftsbudsjettet. Dette blir en forsikringssak, det gjenstår derfor å se hvordan 

sluttregnskapet på denne vannskaden vil se ut. 

 

Renhold kommunale bygg 

Kommunen har et stabilt renholdskorps der en god andel har fagbrev. Det har gjennom vært 

lite klager på renholdet fra brukerne av våre kommunale bygg. 

 

Det er grunn til å berømme renholderne for den innsatsen de har vist som følge av 

koronasituasjonen. Det har vært til tider svært krevende. Det har krevd fleksibilitet og 

innsatsvilje langt ut over det vanlige i perioder. 

 

Famac renhold fungerer stadig bedre og er et godt hjelpemiddel i det daglige arbeidet. 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser  

Kommunens veier har blitt godt ivaretatt i 2020 innenfor de ressurser kommunen har.  

Det ble bevilget et betydelig beløp til investeringer på vei i 2020. Mesteparten av dette 

beløpet gikk med til en betydelig oppgradering av de mest ødelagte veiene på Bergfeltet. 

 

Kart- og oppmåling, GIS og matrikkelføring/ Byggesaksarkivet. 

Arbeidet med første del i jobben med å tilgjengeliggjøre eiendomsdata fra bygningsarkivet er 

avsluttet. Dette vil gjøre at flere hjemmefra vil få tilgang på gode og mer oppdaterte 

eiendomsdata. For at dette skal bli helt bra må en dele opp opplysningene i filene slik at 

tegninger og for eksempel vedtak ligger hver for seg. Samt heve kvaliteten dataene. 

Vi har avsluttet 18 delesaker i 2020 (større saker) og 8 mindre saker, flere saker er ferdigstilt i 

marken men ikke i arkivet, og kommer til neste år 

 

68



38 

Kommunen har som mål i 2021 å komme i gang med rettelser i arkivet, og å splitte i 

bygningstegninger og ferdigattester fra byggemappene, slik at man i fremtiden skal kunne 

automatisere dataene fra arkivet mot meglere og andre som trenger tilgang ifm. byggesaker. 

 

Viktige resultater 
 

Sammenligning av budsjett og regnskap 

 
 

Regnskapet viser et mindreforbruk på 2,7 mill. Hovedårsaken er lavere forbruk på 

vedlikehold av veier og lavere strømforbruk enn regulert budsjett. 

 

Investering 

Energispareprosjektet (EPC) er 100 % fullført ved utgangen av 2020. Det pågår for tiden 

diskusjoner vedrørende kostnader for deler av prosjektet. Det endelige sluttoppgjøret er derfor 

ikke avklart. 

 

Prosjekt ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole pågår.  

 

Prosjekt ny gymsal Svinndal skole pågår. Prosjektet forventes ferdig for overtagelse 15. 

februar 2021. 

 

Ny gang- og sykkelvei samt vann- og avløp fra Moss og Våler Næringspark til avkjøringen til 

Middagsåsen ble ferdigstilt og endelig overtatt i juni 2020. 

 

Arbeidet med å få på plass løsningen som sikrer måling av strømforbruket av gatelysene langs 

kommunale veier og plasser har pågått også i 2020. Noe arbeid gjenstår før man har alt på 

plass. Dette arbeidet fullføres i 2021. Måling av dette strømforbruket er nå et lovkrav. 

Forbruket har tidligere kun blitt estimert. Samtidig som dette arbeidet har pågått, skifter vi 

fortløpende også ut gamle armaturer og installerer LED-pærer. 

 

Nye ladestasjoner ble etablert ved Helse og sosialsenteret, noen av de dedikert til 

hjemmetjenestens nye elektriske biler. 

 

VARF (Vann, avløp, renovasjon og feiing): 
 

Generelt: 

Avløpsdrift i Våler kommune består av Svinndal renseanlegget, 23 pumpestasjonene, 80 km 

med spill- og overvannsledninger.  

 

Overvåkningssystemet har vært operativt i 2020, og den ble oppgradert i alle 

pumpestasjonene. Dette ble fullført i 2020.  

 

Vaktordning for renseanlegget, pumpestasjoner og ledningsnett har vært operativt med 8 

personer (2 driftsoperatører og 6 driftsteknikere) som rullerer.  

 

Netto ramme Regnskap 

2020

Regulert 

budsjett 

2020

Avvik Opprinnelig 

budsjett

Miljø og teknikk 28 852 31 544 2 692 29 493

69



39 

I 2020 tok kommunen i bruk Varsling 24 for å nå innbyggere på en effektiv måte. Varsling 24 

kan brukes for å varsle om vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet, vei, korona-relaterte 

meldinger (f.eks. vaksineringsrunder) og beredskap.  

 

Jevnlige vedlikehold på renseanlegget og pumpestasjonen er nødvendig for å sikre en stabil 

og sikker drift av et avløpsanleggene. Dette for å forhindre unødvendige pumpestopper og at 

en begrenser at avløpsvann går i overløp og forurenser vassdrag. Dette er også med på å 

redusere antall alarmer som går til vakttelefon. 

 

Det kan nevnes:  

- rengjøring av pumpestasjoner innvendig.  

- rengjøring av pumpesumper, der filler og fett stopper anlegg. 

- spyling av ledningsstrekk med dårlig fall. 

 

Svinndal renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner: 

 

Svinndal renseanlegg: 

 

Renseresultat for Svinndal renseanlegg: 

Svinndal renseanlegg har også i 2020 vist til gode renseresultater når det gjelder fosfor og 

ligger godt innenfor kravene. Kravet til total fosfor er 90%, Svinndal RA hadde en rensegrad 

på 96% i snitt for fosfor. 

 

Vått slam blir kjørt til MOVAR for behandling. Totalt 419 m3 ble kjørt til MOVAR i 2020. 

 

Renseanlegget mottok 67 226 m3 med avløpsvann i 2020, som ble behandlet i renseanlegget. 

 

Ledningsnett: 

Det er fremdeles mye fremmedvann som kommer inn i avløpsanleggene og blir pumpet til 

renseanleggene og Kambo renseanlegg. Svinndal renseanlegg har derimot et annet bilde pga. 

strømperehabilitering av betongrør (508 lm) langs Fjellveien. Det er i 2020 funnet flere 

punkter som skal utbedres i 2020, slik at en slipper å rense fremmedvann (overvann).  

 

Totalt mottok Kambo renseanlegg 315.713 m3 avløpsvann i 2020 mot 318.215 m3 i 2019. Pris 

per kubikkmeter varierer fra kr. 6,- til 10,-. I tillegg kommer utgifter til pumping (strøm pluss 

unødig slitasje på pumper).  
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Spredt avløp: 

Det er registrert ca. 400 ulike renseanlegg i Våler kommune. Dette skal gi et klart bedre 

vannmiljø i lokale bekker og i Vansjø. Men det er dessverre mange anlegg som ikke kan vise 

til tilfredsstillende renseresultater. Minirenseanlegg er anbefalt fra leverandør å tømmes etter 

belastning på anlegget, for å ikke miste renseeffekt. 

 

Driftsassistansen i Viken IKS (DaV) utførte siste tilsynsrunde i 2019, iht. oppdraget fra Våler 

kommune ble 204 anlegg kontrollert. Det ble ikke bestilt oppdrag i 2020 pga. situasjonen med 

pandemien og smitteverntiltak. Det planlegges en ny tilsynsrunde ut ført av DaV i 2021. Det 

er fortsatt en stor del av anleggene som faller inn i den røde gruppen i 2019 (42%). Imidlertid 

er resultatene i 2019 er bedre enn i 2018 og sammenliknbare med 2016 og 2011. 

Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P er høyest siden 2011.  

Av følgende diagram ser vi vurderingen som er kommet frem fra de siste kontrollrundene i 

2019 og 2018, 
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Miljø og teknikk har ikke hatt kapasitet til å starte oppfølging av de private renseanleggene 

som krever en oppfølging.  

 

Tabellen nedenfor (fra DaV sin rapport) gir en oversikt over antall anlegg som ble kontrollert 

og hvilke resultater som ble oppnådd i forhold til rensekravene i forskriften. 

 Resultat 

Antall anlegg som skulle kontrolleres 204 (100 %) 

Antall anlegg kontrollert og prøvetatt (% av alle 
anlegg) 

164 (80 %) 
 

Antall anlegg besøkt, men ikke prøvetatt (% av 
alle anlegg) 

40 (20 %) 
 

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5
* og Tot-P** 

krav (% av prøvetatt anlegg) 
57 (35 %) 

 

Antall anlegg som tilfredsstiller Tot-P krav. (% av 
prøvetatt anlegg) 

59 (36 %) 
 

Antall anlegg som tilfredsstiller BOF5 krav. (% av 
prøvetatt anlegg) 

139 (85 %) 
 

Antall anlegg som ikke tilfredsstiller BOF5-krav 
eller Tot-P-krav 
(% av prøvetatt anlegg) 

106 (65 %) 
 

Gjennomsnittlig fjerning av Tot-P for alle anlegg 
forutsatt 15 mg/l Tot-P i innløpsvannet 

69 % 
 

Gjennomsnittlig fjerning av BOF5 for alle anlegg 
forutsatt 150 mg/l BOF5 i innløpsvannet 

91 % 
 

*: Biologisk oksygenforbruk (5 dager) 

**: Total fosforkonsentrasjon 
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Renovasjon: 

MOVAR har rapportert følgende tall for husholdningsrenovasjon for Våler: 

 

År 2020 2019 2018 2017 2016 

Restavfall (tonn) 1040 994 975 958 926 

Glass- og metallembalasje (tonn) 103 102 90 88 87 

Papp, papir og drikkekartonger (tonn) 218 239 247 262 281 

Plastemballasje (tonn) 57 52 49 49 51 

 

 

MOVAR IKS har sammen med FREVAR KF og IØR IKS blitt enige om å danne et nytt IKS 

med lokalitet i Fredrikstad, som skal ta hånd om kildesortering ved bruk av et etter -

sorteringsanlegg ved bruk av avfallsposer med ulike farger. 

 

Slam fra private avløpsanlegg: 

MOVAR IKS har tømt 352 anlegg i 2020. Totalt ble det utført 360 tømminger på slam i 2019. 

Mengde slam fra disse anleggene er 1309 m3. 

 

Antallet tømminger er noe lavere enn 2019 fordi det har vært avløpsanlegg som ennå ikke er 

tømt i kommunen. De blir tømt i 2021 i stedet.  
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Saksnr.: 2021/152 
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Løpenr.: 123964/2021 
Klassering: 3018-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/13 

 

Revisjonsbrev nr. 2/2021 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisjonsbrev nr. 2/2021 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 

sørge for at revisjonens merknader blir fulgt opp med nødvendige tiltak. 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som er 
iverksatt, til kontrollutvalgets møte 22.09 2021. 

 
Fredrikstad, 27.05.2021 
 
 
 
Vedlegg: 
Østre Viken Kommunerevisjon IKS: Revisjonsbrev 2/2021, datert 26.05 2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har den 27. mai 2021 oversendt revisjonsrapport  
nr. 2/2021 for Våler kommune. I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor skriftlig 
påpeke følgende forhold:  
 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller 

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller 
forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget 
 
Revisjonens påpekning i revisjonsbrev nr. 2/2021 faller inn under § 24-7. Etter forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 3, står det følgende:  
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«Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 
24-7 til § 24-9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, 
skal kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget».  
 
Revisjonsbrev nr. 2/2021 viser til følgende merknader: 

 Rapportering om finansforvaltningen 

I henhold til kommunelovens § 14-13 tredje ledd skal kommunedirektøren minst to 
ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltingen av finansielle midler og gjeld. 
Dette er ikke gjort. 

 Skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 

Vi har mottatt utfylt skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader 2020 for signering. 
Skjema for lønns- og pensjonskostnader skal vise at det er samsvar mellom lønnsutgifter 
i årsregnskapet og innberettede beløp. Det er avvik mellom registrerte og innberettede 
beløp i skjema RF 1022 og avlagt årsregnskap, finner vi at vi ikke kan signere skjema 
RF 1022. 

 Offentlige anskaffelser 

Anskaffelsene i etterlevelseskontrollen er alle knyttet til del II i forskrift om offentlige 
anskaffelser og § 10-5 gjelder. Det fremkommer i 1. ledd at oppdragsgiveren skal føre 
protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. Krav til selve protokollen blir listet opp i 2. 
ledd punkt a) til o). 

 
Vi viser til vedlagt revisjonsbrev 2/2021. 
 

Vurdering 
Sekretariatet viser i sin helhet til revisjonens observasjoner og kommentarer i sin 
revisjonsbrev 2/2021.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonsbrev 2/2021, til orientering. 
Kontrollutvalget bør be kommunedirektør om å sørge for at revisjonens merknader blir fulgt 
opp med nødvendige tiltak, og at forholdene bringes i orden.  
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget som et ledd i sin påserolle at 
kontrollutvalget får en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren om de tiltak som er 
iverksatt. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/155 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 88031/2021 
Klassering: 3018-189 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/14 

 

Rapport - Eierskapskontroll Personalpartner AS 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Personalpartner AS eierskapskontroll for 

Våler kommune», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 
 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapport – «Personalpartner AS eierskapskontroll for Våler 
kommune» til etterretning, og ber administrasjon om å følge opp anbefalinger 
som fremkommer av rapporten i kommunen sitt arbeid med eierstyring, 
herunder: 
 at generalforsamlingen i Personalpartner AS utnevner styreleder og også 

styrets nestleder.  
 at styret oppdaterer styreinstruks og stillingsinstruks for daglig leder (2008). 
 kommunes Eierskapsmelding 2021 justeres i del 1 (prinsipp 6 og 10) og del 

2 (innledende liste og etterfølgende selskapssider bør samsvare).  
 kommunens rutiner for eierstyring vurderes, herunder formannskapets rolle 

som eierutvalg, eierskapsseminar tidlig i kommunestyreperioder og 
eiermøter mellom kommunen og selskaper 

 
 
Fredrikstad, 18.05.2021 
 
 
 

Vedlegg 
1. Østre Viken Kommunerevisjon IKS, Eierskapskontroll - Personalpartner AS 

eierskapskontroll for Våler kommune, datert 14.04 2021. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 KU møte 16.12 2020, sak 20/36: Prosjektplan - Eierskapskontroll Personalpartner AS 
 Kommunestyresak 3/17, den 9. mars 2017: Plan for selskapskontroll 2017-2020. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet plan for eierskapskontroll 2017 - 2020 i møte den 9. mars 2017. 
Kontrollutvalget behandlet i møte 16. desember 2020, prosjektplan eierskapskontroll 
Personalpartner AS.  Revisjonen har oversendt endelig rapport om eierskapskontrollen til 
sekretariatet den 14. april 2021.  
 
Revisjonen har gjennomført eierskapskontrollen med følgende problemstilling:  
 

«Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer 
for god eierstyring?» 
 
 

Revisor har lagt følgende vurderingskriterier til grunn for kontrollen: (se kapitel 4.1.)  
 Vedtekter 
 Generalforsamling 
 styret 
 Eiermøter og rapportering 
 Habilitet og etikk 
 Rapportering og demokratisk kontroll 
 Eiermelding og eierstrategi 
 Drift 

 
Revisjonen har benyttet en rekke kilder til å utlede kriteriene, se nærmere om disse i kapitel 
5. I tillegg til revisjonen gjennomgang av styringsdokumenter fra selskapet og politiske saker 
i kommunen, er det gjennomført intervjuer med administrasjonen i selskapet og kommunen.  
 
Kommunen og selskapet har også hatt anledning til å avgi en høringsuttalelse til rapporten. 
Selskapet har avgitt høringsuttalelse (se vedlegg) til rapporten. Revisjonen har vurdert og 
konkludert i henhold til problemstilling og vurderingskriterier som fremgår i rapportens kapitel 
4.3 som gjengis under i sin helhet: 
 

Revisjonen konkluderer med at Våler kommune utøver sitt eierskap i Personalpartner AS i 
tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring:  
1. Vedtekter: Vedtekter for Personalpartner AS ble revidert med virkning fra 2020, for å 

fange opp navne-endring og kommunesammenslutning, samt reduksjon i antall 
styremedlemmer.  

2. Generalforsamling: De tre eierkommunenes ordførere utgjør generalforsamling i 
Personalpartner AS. Styret innkaller til generalforsamling skriftlig med minst to ukers 
varsel. Generalforsamlingene har pleid å velge styreleder som møteleder. Årsregnskap 
og årsrapport behandles, samt valg til styret. Protokoll føres, signeres og arkiveres. 

3. Styre: Våler kommunes ordfører anser at styret i Personalpartner AS har god 
kompetanse. Styreinstruks fra 2008 foreligger. Styret avholder fem møter per år; 
møteplan utarbeides ved årets begynnelse. Styrets vedtak fattes stort sett enstemmig.  

4. Habilitet og etikk: Med ordførerne som generalforsamling forebygges inhabilitet. 
Habilitetsutfordringer forekommer sjelden i tilknytning til selskapet. Etiske retningslinjer 
for Personalpartner AS er en del av selskapets personalhåndbok. Personalpartner AS 
tar samfunnsansvar som arbeidsmarkedsbedrift og med etisk handel og miljøvennlig 
virksomhet. Våler kommunes ordfører og styremedlem har ikke registrert etisk svikt i 
selskapet. 

5. Rapportering og demokratisk kontroll: Det råder mindre åpenhet i aksjeselskaper 
(AS) enn i interkommunale selskaper (IKS). Styredokumenter i et AS kan inneholde 
sensitiv informasjon og sendes bare til styremedlemmer; de arkiveres ikke i kommunen. 
Våler kommunes ordfører og styremedlem i Personalpartner AS gir likevel uttrykk for at 
selskapets drift preges av åpenhet og orden. Eierskapet oppleves enkelt.    

6. Eierskapsmelding og eierstrategi: Våler kommunes ordfører har ikke registrert 
mangler i kommunens eierstrategi overfor Personalpartner AS. Kommunens 
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styremedlem har ikke mottatt spesielle styringssignaler fra kommunen som han bes 
følge opp i styret. Eierskapsmelding 2021 ble vedtatt av Våler kommunestyre 18.2.2021, 
vel fire år etter forrige eierskapsmelding. Kommunestyret vedtok samtidig å bestille en 
sak om eierstrategi og å avholde et eierskapsseminar i 1. halvår 2021.  

 
Basert på disse vurderingene er revisjonens konklusjon den at kommunen i hovedsak utøver 
sitt eierskap i tråd med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring. Revisjonen 
anbefaler at kommunen bør: 
 Påse at generalforsamlingen i Personalpartner AS utnevner styreleder og også styrets 

nestleder.  
 Påse at styret oppdaterer styreinstruks og stillingsinstruks for daglig leder (2008). 
 Våler kommunes Eierskapsmelding 2021 justeres i del 1 (prinsipp 6 og 10) og del 2 

(innledende liste og etterfølgende selskapssider bør samsvare).  
 Kommunens rutiner for eierstyring vurderes, herunder formannskapets rolle som 

eierutvalg, eierskapsseminar tidlig i kommunestyreperioder og eiermøter mellom 
kommunen og selskaper.  

 

Vurdering 
På bakgrunn av rapportens konklusjoner og anbefalinger og ordførers tilsvar, anbefaler 
sekretariatet at kontrollutvalget bør fatte følgende vedtak i saken. 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport – «Personalpartner AS eierskapskontroll for Våler 
kommune», til etterretning og slutter seg til revisjonens anbefalinger 
 
Videre anbefales det at rapporten oversendes kommunestyret av følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar rapport – «Personalpartner AS eierskapskontroll for Våler kommune» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp anbefalinger som fremkommer av rapporten i 
kommunens eierstyring, herunder: 

 

 at generalforsamlingen i Personalpartner AS utnevner styreleder og også styrets 
nestleder.  

 at styret oppdaterer styreinstruks og stillingsinstruks for daglig leder (2008). 
 kommunes Eierskapsmelding 2021 justeres i del 1 (prinsipp 6 og 10) og del 2 

(innledende liste og etterfølgende selskapssider bør samsvare).  
 kommunens rutiner for eierstyring vurderes, herunder formannskapets rolle som 

eierutvalg, eierskapsseminar tidlig i kommunestyreperioder og eiermøter mellom 
kommunen og selskaper 
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ROLVSØY, 14.4.2021 

Personalpartner AS 
– eierskapskontroll 
for Våler kommune  
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1 Sammendrag 

 

Våler kommunes kontrollutvalg bestilte 16.12.2020 eierskapskontroll i Personalpartner AS med føl-

gende problemstilling:  

 Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for 

god eierstyring? 

 

Eierskapskontrollens datagrunnlag er innhentet gjennom dokumentanalyse og intervjuer. Hoveddoku-

menter er Vedtekter for Personalpartner AS (2019) og Våler kommunes Eierskapsmelding 2021. 

Revisor har intervjuet Våler kommunes ordfører Reidar Kaabbel, som er fullmektig i generalforsam-

linger i Personalpartner AS, og kommunestyrerepresentant Anders Austad, som sitter i styret. Videre 

har vi intervjuet daglig leder Ann-Monica Borhaug og kvalitet- og IT-ansvarlig Jørgen Lie, som også er 

ansattrepresentant i styret. Intervjureferater er verifisert av intervjuobjektene.  

 

Revisjonens hovedkonklusjon er at Våler kommune utøver sitt eierskap i Personalpartner AS i tråd 

med lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring, herunder:  

1. Vedtekter: Vedtekter for Personalpartner AS ble revidert med virkning fra 2020, for å fange opp 

navne-endring og kommunesammenslutning, samt reduksjon i antall styremedlemmer.  

2. Generalforsamling: De tre eierkommunenes ordførere utgjør generalforsamling i Personalpartner 

AS. Styret innkaller til generalforsamling skriftlig med minst to ukers varsel. Årsregnskap og års-

rapport behandles, samt valg til styret. Protokoll føres, signeres og arkiveres. 

3. Styre: Våler kommunes ordfører anser at styret i Personalpartner AS har god kompetanse. Styre-

instruks fra 2008 foreligger. Styret avholder fem møter per år; møteplan utarbeides ved årets be-

gynnelse. Styrets vedtak fattes stort sett enstemmig. 

4. Habilitet og etikk: Med ordførerne som generalforsamling forebygges inhabilitet. Etiske retnings-

linjer for Personalpartner AS oppdateres årlig. Personalpartner AS tar samfunnsansvar som ar-

beidsmarkedsbedrift og med etisk handel og miljøvennlig virksomhet. Etisk svikt i selskapet er ikke 

registrert.  

5. Rapportering og demokratisk kontroll: Det råder mindre åpenhet i aksjeselskaper (AS) enn i 

interkommunale selskaper (IKS). Styredokumenter i et AS kan inneholde sensitiv informasjon og 

sendes bare til styremedlemmer; de arkiveres ikke i kommunen. Eierskapet oppleves enkelt.    

6. Eierskapsmelding og eierstrategi: Våler kommunes ordfører har ikke registrert mangler i kom-

munens eierstrategi overfor Personalpartner AS. Eierskapsmelding 2021 ble vedtatt av Våler kom-

munestyre 18.2.2021, vel fire år etter forrige eierskapsmelding. Kommunestyret vedtok samtidig å 

bestille en sak om eierstrategi og å avholde et eierskapsseminar i 1. halvår 2021.  

 

Revisjonen anbefaler Våler kommune å vurdere følgende tiltak:   

a. Påse at generalforsamlingen i Personalpartner AS utnevner styreleder og også styrets nestleder.  

b. Påse at styret oppdaterer styreinstruks og stillingsinstruks for daglig leder (2008). 

c. Våler kommunes Eierskapsmelding 2021 justeres i del 1 (prinsipp 6 og 10) og del 2 (innledende 

liste og etterfølgende selskapssider bør samsvare).  

d. Kommunens rutiner for eierstyring vurderes, herunder formannskapets rolle som eierutvalg, eier-

skapsseminar tidlig i kommunestyreperioder og eiermøter mellom kommunen og selskaper.  
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2 Prosjektmandat 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) bestemmer følgende i § 23-4 Eiers-

kapskontroll:  

 «Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommu-

nens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkesting-

ets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.»  

 «Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurde-

ring av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkes-

kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 

er størst behov for forvaltningsrevisjon.» 

 «Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 

Våler kommune eier flere selskaper, som forvalter store verdier på vegne av sine eiere. Kommunesty-

ret har ikke direkte styringsmulighet over selskapene, slik det har overfor den kommunale forvalt-

ningen for øvrig. Kommunens interesser i selskapene utøves gjennom eierstyring, bl.a. gjennom sty-

ringsdokumenter, i generalforsamling og i styre. Eierstyring innebærer at kommunen som eier sikrer 

klarhet i roller, profesjonalitet i selskapsledelsen og oppfølging av at driften samsvarer med kommu-

nens mål og interesser.  

 

Eierskapskontroll i Personalpartner AS er gennomført på grunnlag av Våler kommunes Plan for Sel-

skapskontroll for perioden 2017–2020, som kommunestyret vedtok 9.3.2017 (sak 3/17).1 Østre Viken 

kommunerevisjon IKS framla prosjektplanen Eierskapskontroll – Personalpartner AS for Våler kommu-

nes kontrollutvalg, som 16.12.2020 (sak PS 20/36) vedtok følgende: «Prosjektplan ‘Eierskapskontroll 

– Personalpartner As’ tas til orientering og godkjennes.» 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019) sier i § 14 Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og eier-

skapskontroll: «Revisor skal sende et utkast til rapport om eierskapskontroll til uttalelse til selskapet 

som er omfattet av eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eier-

funksjon. Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.» Personalpartner AS’ daglige leder og Våler 

kommunes ordfører, som er kommunens fullmektig i selskapets generalforsamlinger, har avgitt uttalel-

ser til rapporten, jf. vedlegg.  

 

Både oppdragsansvarlig og utførende revisor erklærer seg uavhengig i forhold til kommunen og sel-

skapet. De vurderes som habile til å utføre forvaltningsrevisjonen.  

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS takker for godt samarbeid med Våler kommune og Personalpartner 

AS i eierskapskontrollen.  

 

Østre Viken kommunerevisjon IKS, 14.4.2021. 

 

/s/      /s/ 

Bjørnar Bakker Eriksen    Didrik Hjort 

oppdragsansvarlig revisor   forvaltningsrevisor 

                                                      
1 Selskapskontroll benevnes eierskapskontroll i ny kommunelov. 
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3 Fremgangsmåte for eierskapskontrollen 

 

 Problemstilling og avgrensning 

Eierskapskontrollen er gjennomført med én problemstilling: «Utøves kommunens eierskap i samsvar 

med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?» Revidert periode er hovedsa-

kelig 2019–2021.  

 

Eierskapskontroll består i å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot vurderingskriterier, det 

vil si autoritative krav. Kilder til vurderingskriterier er lover, forskrifter, nasjonale føringer, anbefalinger 

fra KS, best praksis i bransjen og kommunens egne retningslinjer.2 Kilder til vurderingskriterier for 

denne eierskapskontrollen oppgis i kildelisten.  

 

Eierskapskontroll omfatter ikke detaljert gjennomgang av selskapets drift; dette vil kreve en forvalt-

ningsrevisjon. Resultatet av eierskapskontrollen kan utløse en forvaltningsrevisjon.  

 

 Metode  

Eierskapskontroll skal følge Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin Standard for eierskapskon-

troll (RSK 002, 2020), som innledes slik (s. 2): «Denne standarden angir hva som er god kommunal 

revisjonsskikk i eierskapskontroll.» «Eierskapskontroll er en enklere kontrollform enn forvaltningsrevi-

sjon. Dette er særlig knyttet til metode for datainnsamling, der det for eierskapskontroll vil være aksep-

tabelt at undersøkelsen baserer seg på et mindre omfattende datamateriale/færre kilder enn en for-

valtningsrevisjon.» 

 

I dette prosjektet er datagrunnlaget innhentet gjennom dokumentanalyse og intervjuer. Det er ikke fo-

retatt regnskapsanalyse.  

 

Dokumentanalyse er foretatt av følgende dokumenter (se også kildeliste): 

 Våler kommune: Kommunens eierskapsmelding er hoveddokument ved eierskapskontroll. Også 

andre dokumenter og kommunens nettsider kan berøre selskapet.  

 Personalpartner AS: Selskapets vedtekter, etiske retningslinjer, instrukser, årsregnskap, årsrap-

port, årsbudsjett, årsplan, styreprotokoller og nettsider er gjennomgått.3 Daglig leder har oversendt 

26 dokumenter til revisor.  

  

Intervju på Teams og telefon, samt epost-dialog, er gjennomført med følgende personer: 

 Våler kommune: Revisor har intervjuet ordfører Reidar Kaabbel, som er Våler kommunes full-

mektig i generalforsamlinger i Personalpartner AS, og kommunestyrerepresentant Anders Austad, 

som er styremedlem i selskapet. Våler kommunes arkivar har besvart spørsmål per e-post. 

 Personalpartner AS: Revisor har intervjuet daglig leder Ann-Monica Borhaug og kvalitet- og IT-

ansvarlig Jørgen Lie, som også er ansattrepresentant i styret.  

 

De intervjuede har lest gjennom, korrigert og godkjent intervjureferatene. Revisor har også samtalt på 

telefon med styreleder Morten Grønli, som overlater til daglig leder å avgi høringsuttalelse til rappor-

ten.  

                                                      
2 KS (som tidligere het Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, jf. www.ks.no. 
3 Interkommunale selskaper må utarbeide fireårig økonomiplan. For aksjeselskaper kreves bare årsbudsjett. 
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4 Kommunens eierskap i Personalpartner AS 

 

 Vurderingskriterier 

4.1.1 Vedtekter 

I henhold til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven, 1997) § 2-1 skal de som stifter et aksjeselskap opp-

rette et stiftelsesdokument, som blant annet skal inneholde selskapets vedtekter. Vedtektene skal 

ifølge § 2-2 minst angi:  

 selskapets foretaksnavn, 

 selskapets formål og virksomhet, 

 aksjekapitalens størrelse, 

 aksjenes pålydende. 

 

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften, 2015) sier følgende i § 1-1 Formål: «Hovedformå-

let med arbeidsmarkedstiltakene er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde 

arbeid.» Forskriften sier videre (§ 13-6 om AFT og § 14-5 om VTA): «For å bli godkjent som tiltaksar-

rangør må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 

a. attføring eller varig tilrettelagt arbeid skal være tiltaksarrangørens primære virksomhet, 

b. overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode, 

c. det skal ikke utbetales utbytte». 

 

I Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (2015) anbefaler KS (s. 12) jevnlig revide-

ring av styringsdokumentene (vedtekter og eventuell aksjonæravtale) som regulerer styringen av sel-

skapet. Bruk av valgkomite ved valg av styre til kommunalt eide selskaper bør vedtektsfestes, anbefa-

ler KS. 

4.1.2 Generalforsamling 

Generalforsamlingen er øverste eierorgan i aksjeselskaper. Aksjelovens kapittel 5 inneholder regler 

om generalforsamling. Det heter følgende i § 5-2 Aksjeeiernes møterett. Fullmektig: «Aksjeeierne har 

rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.»  

 

Når en kommune er aksjeeier, må kommunestyret delegere til ordfører eller andre å møte i generalfor-

samling. Vedkommende kalles «fullmektig» til generalforsamling. Terminologien skiller seg fra «repre-

sentantskapsmedlem», jf. IKS-loven. Begge betegnes «eierrepresentant», det vil si kommunens repre-

sentant i eierorgan (representantskap i IKS, generalforsamling i AS).  

 

KS anbefaler (s. 15) at sentrale folkevalgte, som ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer og 

gruppeledere, oppnevnes som eierrepresentanter. Dette vil forenkle samhandlingen og kommunika-

sjonen mellom kommunestyret og representantskap/generalforsamling. Samhandlingen forutsetter at 

eierrepresentanten faktisk rapporterer til kommunestyret.  

 

Aksjeloven bestemmer (§ 5-9) at generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallingen skal være skrift-

lig og angi tid og sted for møtet og saksliste. Innkalling skal sendes senest en uke før møtet skal hol-

des, om ikke vedtektene setter en lengre frist (§ 5-10).  

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen (§ 5-16). I protokollen skal 

generalforsamlingens vedtak inntas med angivelse av utfallet av avstemningene. Videre skal protokol-

len signeres av møtelederen og minst én annen person valgt av generalforsamlingen blant dem som 
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er til stede. Protokollen skal oppbevares på betryggende måte i hele selskapets levetid. 

 

I ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres (aksjeloven § 5-5):  

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.  

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

Årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal senest én uke før generalforsam-

lingen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse. 

 

Generalforsamlingen velger styre i et aksjeselskap (aksjeloven § 6-3). Ansattrepresentanter velges av 

og blant de ansatte, og behandles ikke av eierorganet.  

 

Hvorvidt styreleder og nestleder skal utpekes av generalforsamling eller om styret konstituerer seg 

selv, er ikke fastsatt i aksjeloven eller Vedtekter for Personalpartner AS.  

4.1.3 Styre  

Flere av KS sine anbefalinger omhandler (s. 16) sammensetning av styret i selskapet og styrets kom-

petanse. Det er eiers ansvar å sørge for at kompetansen i styret tilpasses selskapets virksomhet. Eier 

bør derfor ha tiltak som bidrar til at styrets samlede behov for formell og reell kompetanse vurderes 

ved valg av nytt styre eller nye styremedlemmer. Eier må også sikre at kravene om representasjon av 

begge kjønn i styret overholdes.  

 

For å sikre nødvendig kompetanse i styret, anbefales flere tiltak: fastsetting av styreinstruks, jevnlig 

egenevaluering, styreseminar om roller, ansvar og oppgaver, fastsetting av møteplan, samt redegjø-

relse for selskapets styring og ledelse i årsrapport.   

4.1.4 Habilitet og etikk  

KS påpeker i Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll (s. 18) at kommunen bør ha til-

tak som sikrer at den som er inhabil ikke deltar i behandlingen av eiersaker i kommunale organer, 

samt at ikke ordfører eller rådmann velges til styret i kommunens eide selskaper. «Som ordfører bør 

du være svært varsom med å påta deg styreverv i selskaper», framheves det i Håndbok for ordførere 

(s. 32), som inngår i KS folkevalgtprogram 2019–2023.  

 

KS anbefaler (s. 20) at eier påser at styret utarbeider og jevnlig reviderer etiske retningslinjer for sel-

skapsdriften: «Kommunale selskaper forvalter fellesskapets ressurser. Forvaltningen skal skje på en 

måte som samsvarer med befolkningens oppfatninger om rett og galt. Kommunenes omdømme vil 

derfor i økende grad også avhenge av hvordan en forvalter sitt samfunnsansvar gjennom sine bedrif-

ter. Det finnes ikke et fasitsvar på hva samfunnsansvarlig forretningsdrift er. Dette må defineres for det 

enkelte selskap. Etikk er en viktig del av de vurderinger som gjøres i forbindelse med det å drive et 

selskap, fordi de etiske holdningene legger grunnlaget for hvordan man faktisk handler. Etiske ret-

ningslinjer bør derfor utarbeides i det enkelte selskap. Retningslinjene bør diskuteres og eventuelt re-

videres årlig.» 

 

Transparency International Norges Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon (2014) innledes slik: 

«Arbeidet med å sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon krever kontinuerlig oppmerksom-

het i kommuner og fylkeskommuner. Befolkningen skal være trygg på at kommuner og fylkeskommu-

ner ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myn-

dighet.» 
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4.1.5 Rapportering og demokratisk kontroll 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer en forsvarlig og demokratisk behandling av eiersakene. Dette kan 

oppnås ved at innkallinger til generalforsamling, med tilhørende sakspapirer, blir behandlet i formann-

skap/kommunestyre før generalforsamlingen finner sted.  

 

Ut fra demokratiske hensyn er det viktig at innbyggere og offentlighet sikres innsyn i kommunens eier-

saker. Saksdokumenter knyttet til eierskapsutøvelsen skal journalføres og arkiveres i kommunen etter 

gjeldende bestemmelser i offentlighetsloven og arkivloven. Kommunens eierskapsmelding kan fast-

sette rutiner for rapportering om selskapet og fra møter i generalforsamlingen. Særskilte krav til rap-

portering fra enkelte av kommunens eide selskaper kan fastsettes.  

 

I tillegg til generalforsamling anbefaler KS (s. 12) at det avholdes eiermøter for å informere eier om 

måloppnåelse og ta opp aktuelle problemstillinger for selskapet. Eiermøte er et møte mellom en enkelt 

eierkommunes representanter og selskapets styre og daglig ledelse. Eiermøtet er en uformell arena 

(vedtak fattes ikke) som bidrar til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet.  

 

Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives 

av de kommunalt eide selskapene. By- og regionforskningsinstituttet NIBR påpeker følgende i Kom-

munale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap (2015): «Forutsetningene for de-

mokratisk kontroll endrer seg når tjenesteproduksjon organiseres i kommunaleide selskaper. Grunnen 

til dette, er at selskapene i mindre grad er direkte underlagt kommunestyrets kontinuerlige overvåk-

ning og beslutninger. Samtidig som politikerne mister noen styringsmuligheter, så kan det tenkes at de 

får noen nye. Hvis de folkevalgte er bevisste på at de har en rolle som bestillere, og at dette gjør det 

nødvendig for dem å få tilstrekkelig informasjon om selskapets virksomhet, kan de få større innsikt i 

hvordan tjenesteproduksjonen foregår og i hvilken grad de etterspurte resultatene oppnås.» 

4.1.6 Eierskapsmelding og eierstrategi  

Kommuneloven sier følgende i § 26-1 Eierskapsmelding: «Kommuner og fylkeskommuner skal minst 

én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkes-

tinget selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som 

kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

virksomhetene nevnt i bokstav b.» 

 

At kravet til eierskapsmelding er tatt inn i kommuneloven, markerer kommunestyrets overordnede an-

svar for de verdier og tjenester som forvaltes av selskaper som kommunen har eierinteresser eller til-

svarende interesser i, jf. lovens forarbeider.4 KS anbefaler følgende (s. 11): «En eierskapsmelding vil 

sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. 

Den vil også bidra til å skaffe oversikt over kommunens samlede virksomhet og bidra til mer åpenhet 

overfor omverden.» 

 

Eierskapsmelding skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper (heleide og 

deleide) og formål med eierinteressene. Kommunen står fritt til å omtale andre forhold. Kommunens 

formål med eierskapet trenger ikke å være identisk med selskapets formål, jf. lovens forarbeider. 

 

                                                      
4 Prop 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner.  
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KS anbefaler også årlig rapportering om selskapene til kommunestyret, samt folkevalgtopplæring om 

eierskap. KS skiller (s. 12) mellom eierstrategi og selskapsstrategi: «Når kommunestyret har valgt å 

legge en del av sin virksomhet inn i et selskap, medfører det også overføring av styringsrett til virk-

somheten. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å trekke opp virksomhets- og forret-

ningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eieren/eierne. Det er denne ytre ram-

men som er eierstrategien, og innenfor den skal selskapet ha betydelig grad av spillerom. Selskaps-

strategier er en felles betegnelse for strategiene som har sin forankring i selskapet. Vedtektene for ak-

sjeselskaper og kommunale foretak, samt selskapsavtalen for IKS regulerer viktige sider ved selska-

penes og det kommunale foretakets rettsforhold. Hovedintensjonen er å regulere forholdet mellom ei-

erne og mellom eierne og selskapet, eller interne forhold i virksomheten.» 

4.1.7 Drift 

Eierskapskontroll inneholder bare en kort beskrivelse av selskapets drift.  

 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), som finnes på www.Regje-

ringen.no, tilsier at Lov om offentlige anskaffelser gjelder for arbeidsmarkedsbedrifter, inkludert aksje-

selskaper. Arbeidssamvirkenes landsforening (ASVL) hevder imidlertid at hvis egeninntekter (dvs. ikke 

offentlige tilskudd) utgjør mer enn 50 % av inntektene, gjelder ikke anskaffelsesloven, fordi innslaget 

av «butikk» er større enn «forvaltning» (ref. avgjørelser i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, 

KOFA). Revisor legger til grunn at lov/forskrift om offentlige anskaffelser i hovedsak gjelder for ar-

beidsmarkedsbedrifter. Eierskapskontrollen går ikke i dybden på dette.   

 

 Datagrunnlag 

4.2.1 Vedtekter  

Selskapet ble stiftet 10.7.1990 under navnet MASVO A/S av Moss, Rygge og Råde kommuner. Våler 

kommune ble aksjonær i MASVO A/S den 28.4.1992, da generalforsamlingen enstemmig vedtok salg 

av aksjer til Våler kommune. 

 

MASVO A/S endret i 2012 navn til Personalpartner AS (organisasjonsnr. 958 077 734). 

 

Moss og Rygge kommuner sluttet seg sammen 1.1.2020. Etter dette har Personalpartner AS tre ak-

sjonærer med følgende eierandeler: 

Moss kommune:    78,2 % 

Råde kommune:   12,7 % 

Våler kommune:     9,1 % 

Sum:   100,0 % 

 

Vedtekter for Personalpartner AS ble vedtatt av generalforsamlingen 24.4.2019 og trådte i kraft 

1.1.2020. Vedtektene, som er på to sider, fastsetter bl.a. følgende: 

 § 1. «Selskapets navn er Personalpartner AS.» 

 § 2. «Selskapets forretningskontor er i Moss.» 

 § 3. «Selskapets formål er å legge til rette for en aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står 

utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonæ-

rene økonomisk vinning. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som 

styrker den videre drift.» 

 § 4. «Selskapets aksjekapital er kr 110.000 fordelt på 55 aksjer á kr 2000 fullt innbetalt og lydende 

på navn.» 

 § 5. «Selskapets styre skal ha seks medlemmer…» Generalforsamlingen vedtok 29.4.2020 å 
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endre dette til: «Selskapets styre skal ha fem medlemmer, ett styremedlem fra hver av aksjonæ-

rene og to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.» Vedtektene sier videre: «Styret velges 

for en periode på to år. Kontinuitet sikres ved at halve styret velges om gangen.» 

 § 9. «Ordinær generalforsamling skal holdes innen utløpet av april måned og innkalles med minst 

2 – to – ukers varsel.» 

 

Brønnøysundregistrenes registerutskrift (18.1.2021) angir følgende virksomhet/bransje: «Skape varige 

arbeidsplasser for yrkeshemmede med så lav arbeidsevne at de ikke er i stand til å gjøre nytte av 

andre arbeidstilbud. Grunnlaget for sysselsettingen skal være fremstilling av varer og tjenester som 

kan omsettes på det vanlige marked. Det kan sysselsettes yrkeshemmede som er godkjent av ar-

beidsformidlingen og som mottar eller har rett til uførepensjon eller annen trygdestønad.»  

 

– Personalpartner AS sitt formål (jf. vedtekter § 3) er tydelig. Driften ligger helt klart innenfor formålet, 

sier Våler kommunes ordfører. Kommunens styremedlem og selskapets daglige leder gir uttrykk for 

det samme. 

4.2.2 Generalforsamling  

Generalforsamlinger i Personalpartner AS holdes innen utløpet av april måned og innkalles med minst  

to ukers varsel. Generalforsamling innkalles skriftlig av styret. Kommunenes fullmektier i generalfor-

samling er de tre ordførerne. Generalforsamlingen behandler årsregnskap med revisjonsberetning og 

årsrapport, og valg til styret foretas. 

 

Aksjeloven § 5-12 bestemmer at «Generalforsamlingen skal velge en møteleder, som ikke behøver å 

være aksjeeier». Personalpartners generalforsamlinger har pleid å velge styreleder til møteleder. Mø-

telederen har sørget for at det føres protokoll, der generalforsamlingens vedtak inntas med angivelse 

av utfallet av avstemningene. Protokoll signeres av møtelederen og minst én annen person valgt av 

generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen oppbevares på betryggende måte i Perso-

nalpartners arkiv. 

 

– I min tid som ordfører (siden 2011) har jeg møtt i alle generalforsamlinger i Personalpartner AS. Et-

ter generalforsamlinger legger jeg ikke skjul på noe. Men bør rapporteringen fra generalforsamlinger 

og styremøter bli mer systematisk? Her bør formannskapet se på rutine, sier ordfører. 

 

Generalforsamlingen har pleid å utnevne styreleder og nestleder blant styremedlemmene. Men da sty-

ret i generalforsamlingen 29.4.2020 ble redusert fra seks til fem medlemmer, glemte man å utnevne 

nestleder. Våler kommunes ordfører antar at det er hensiktsmessig å ha en nestleder i styret. 

4.2.3 Styre  

Moss og Rygge kommuner sluttet seg sammen til nye Moss kommune 1.1.2020. Moss kommune øns-

ket da å redusere fra seks til fem styremedlemmer, inkludert to ansattrepresentanter. Det er nå ett sty-

remedlem fra hver eierkommune. Morten Grønli, som har sittet i styret i over 20 år for Rygge kom-

mune, ble ny styreleder i 2020.  

 

Brønnøysundregistrenes firmaattest (18.1.2021) viser at styret har fem medlemmer:  

 Styreleder Morten Grønli, Moss.  

 Styremedlem Kari Koppang Fuglevik, Råde.  

 Styremedlem Anders Austad, Våler.  

 Styremedlem/ansattrepresentant Trine Lise Jacobsen, Moss. 

 Styremedlem/ansattrepresentant Jørgen Lie, Fredrikstad. 
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Styret består av tre menn og to kvinner. Nye styremedlemmer får en omvisning og gjennomgang av 

selskapets virksomhet, samt tilbys opplæring i henhold til opplæringsplan for styremedlemmer. 

 

Ved kommunevalget i september 2019 fikk Anders Austad plass i Våler kommunestyre. Han ble ut-

nevnt til styremedlem i Personalpartner AS i november 2019. – Grunnen til at jeg ble foreslått til styre-

vervet, var nok at jeg har erfaring fra næringsliv, sier han.  

 

– Jeg har kort styre-erfaring fra Personalpartner AS, men inntrykket er et ryddig og veldrevet selskap; 

jeg har bare positivt å si. Jeg kjenner innbyggere som har vært arbeidsledige og som har mottatt tele-

fon fra Personalpartner for oppfølging. Styret er meget fornøyd med daglig leder, som har en frem-

overlent holdning. Økonomistyringen er god. Utfordringene med corona er løst på en god måte, sier 

styremedlemmet. 

 

Han fortsetter: – Moss kommune, som har 78,2 % eierandel i Personalpartner AS, er hovedaktør ved 

fastsetting av selskapets strategi. Våler kommune med 9,1 % eierandel er en «juniorpartner». Men det 

er ingen uenighet i styret; beslutninger fattes stort sett enstemmig, og noen kursomlegging ligger det 

ikke an til.  

 

Våler kommunes ordfører kommenterer: – Styremedlemmene i Personalpartner AS utfyller hverandre 

og jobber godt sammen. Kompetansen er i orden. 

 

Styreinstruks for Masvo a.s ble utarbeidet i 2008. Styret har fem møter i året. Faste saker på styremø-

ter er protokoll fra forrige styremøte, månedsregnskap og rapport fra drift og HMS. Styret vedtar sel-

skapets strategi og årsbudsjett og er «tett på» investeringsbeslutninger.  

 

NAV utga i januar 2021 en ny veileder om godkjenning av tiltaksarrangører for Varig tilrettelagt arbeid 

(VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). Her kreves det et skille i selskapsorganiseringen mellom 

VTA/AFT og selskapets øvrige virksomhet. Tilpasning av selskapsstrukturen blir et tema for styret i 

2021. 

4.2.4 Habilitet og etikk 

De tre eierkommunenes ordførere deltar i generalforsamling, noe som forebygger inhabilitet.  

 

Personalpartner AS har ikke vært sak i Våler kommunestyre i nåværende kommunestyreperiode. 

Kommer det opp, vil Våler kommunes styremedlem spørre kommunestyret om han er inhabil. 

 

Et styremedlem måtte fratre i 2019 fordi hun begynte å arbeide for Personalpartners revisjonsselskap. 

Utover dette kjenner ikke daglig leder til at det har vært habilitetsutfordringer.  

 

Etiske retningslinjer for Personalpartner AS (2009; oppdateres årlig) er en del av selskapets personal-

håndbok, som er tilgjengelig for alle ansatte. Selskapet har også verdiplakat og trivselsplakat. Verken 

kommuens ordfører eller styremedlem har registrert noen etisk svikt i selskapet.  

  

Daglig leder påpeker at Personalpartner AS er et selskap som tar samfunnsansvar:  

 Som arbeidsmarkedsbedrift har selskapet et samfunnsgavnlig formål.  

 Etisk handel/«fair trade» har vært viktig for selskapet i mange år.  

 Selskapets virksomhet er miljøvennlig særlig på områdene gjenbruksbutikk og DeleteIT. Sist-

nevnte arbeidsstasjon ble etablert i 2019 og jobber med sikker sletting av data og gjenbruk av IT-
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utstyr. Statsforvalterens konsesjon for avfallshåndtering av IT-utstyr forventes avklart i 2021. Sel-

skapet regner også med å bli godkjent som «miljøfyrtårn» i år.5 Et forbedringspunkt på miljøområ-

det er søppelsortering. 

 

Personalpartner AS har vært EQUASS-sertifisert siden 2009. (European Quality Assurance in Social 

Services er en ISO-liknende sertifisering for europeiske arbeidsmarkedsbedrifter o.l.) Sertifiseringen, 

som gjelder for tre år av gangen, ble fornyet i mars 2021. 

 

Selskapet vektlegger likestilling mellom kjønnene: Det ansettes omtrent like mange kvinner som 

menn. Arbeidsgrupper som nedsettes, har om lag like mange kvinner som menn. Og det er lønnsmes-

sig likestilling basert på en lønnsstruktur (lite individuell avlønning).   

4.2.5 Rapportering og demokratisk kontroll 

Personalpartner AS sender innkallinger til generalforsamling med saksliste og saksdokumenter samt 

protokoller til ordførerne og kommunens postmottak. Innkallinger til styremøter med saksliste og saks-

dokumenter samt protokoller sendes styremedlemmene. Styreinnkallinger med saksliste, men ikke 

saksdokumenter, samt protokoller sendes også til kommunens postmottak.  

 

Daglig leder forklarer aksjeselskapets dokumentrutiner: – Personalpartner AS er konkurranseutsatt og 

anbudsbasert. Våre styredokumenter kan inneholde interne/fortrolige dokumenter og sendes derfor 

direkte til styremedlemmene. Her ligger det en prinsipiell forskjell mellom interkommunale selskaper 

(IKS) og aksjeselskaper (AS).  

 

Våler kommunes arkivar sammenfatter post/arkiv-rutinene knyttet til aksjeselskaper slik: 

 Generalforsamlinger: Postmottaket mottar normalt generalforsamlingsdokumenter (innkallinger, 

saksdokumenter og protokoller), og de postføres (journalføres) i kommunens sak-/arkivsystem 

ESA.   

 Styremøter: Postmottaket mottar normalt ikke styredokumenter. Disse arkiveres i selskapet – ikke 

kommunen.   

 Innsyn i generalforsamlingsdokumenter gis, på forespørsel fra innbyggere og journalister mv. 

 

Styret holdes oppdatert om selskapets drift. Selskapet presenterer seg gjerne årlig for kommunestyrer 

dersom det blir invitert til det. Selskapet inviterer politikere og kommunale ledere på bedriftsbesøk og 

ønsker å ha slike samarbeidsmøter minst én gang i året.  

 

Våler kommunes styremedlem kommenterer: – Personalpartner AS er mindre kjent blant folkevalgte 

og innbyggere enn f.eks. renovasjonsselskapet Movar IKS. Men saker som behandles i Personalpart-

ners styremøter, er for det meste åpne. Etter hvert styremøte avgir jeg en kort muntlig rapport på grup-

pemøte for posisjonen i kommunestyret. Selskapet er utvilsomt underlagt folkevalgt kontroll.  

 

Våler kommunes ordfører kommenterer: – Våler kommune har lang tradisjon med Personalpartner 

AS. Som ordfører har jeg god kontakt med selskapet, og jeg har aldri hørt noe negativt om det. Eier-

skapet oppleves enkelt. Selskapet preges av høy grad av orden og åpenhet, også under ny daglig le-

der. Kontrollutvalgets bestilling av eierskapskontroll var nok ikke basert på frustrasjon med selskapet.  

 

                                                      
5 «Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lyk-

kes med grønn omstilling. […] Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. […] Over 7000 virksom-
heter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommu-
ner», ifølge www.Miljofyrtarn.no. 
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Formannskapet fungerer som kommunens eierutvalg. – Sakspapirer til generalforsamling forelegges 

formannskapet dersom det er vesentlige endringer i selskapets drift og det er mulig utfra møteplan, 

sier ordfører og fortsetter:   

 

– Det er viktig at kommunestyrerepresentantene kjenner våre selskaper. Jeg ønsker derfor at alle sel-

skaper presenterer seg i kommunestyret. Personalpartner står for tur. Kommunen kan muligens be-

nytte Personalpartner AS i enda større grad for å hjelpe innbyggere som står utenfor vanlig arbeidsliv.  

 

Personalpartner AS hadde besøk fra Råde og Moss kommuner i 2020. Selskapet har også invitert Vå-

ler kommune (ordfører, kommunedirektør, NAV-leder og helseledere) på bedriftsbesøk. Som følge av 

corona-restriksjoner er besøket utsatt til 18.3.2021.  

 

Årsrapport 2019 Personalpartner AS (63 sider) gir en god presentasjon av selskapets drift og resulta-

ter for brukerne, men nevner ikke generalforsamling og styre. Daglig leder kommenterer: – Som aksje-

selskap har vi ikke lenger krav om å avgi årsberetning slik det var tidligere, fordi vi har regnskapsplik-

tig virksomhet som etter regnskapsloven sorterer under "små foretak" (salgsinntekt under kr 70 mill.). 

Årsrapporten oppsummerer selskapets drift gjennom året til styret og NAV. I likhet med styredokumen-

ter er årsrapporten et internt dokument. Utdrag fra årsrapport 2019 (12 sider) gis til alle interesserte.  

4.2.6 Eierskapsmelding og eierstrategi  

Våler kommunes Eierskapsmelding 2021 fastsetter (s. 13–16) retningslinjer for godt eierskap med 10 

prinsipper. Implementering av eierskapsprinsippene i Personalpartner AS gjennomgås her:  

 

VÅLER KOMMUNES RETNINGSLINJER OG PRINSIPPER FOR GODT EIERSKAP 

Prinsipper: Utdyping (utdrag): Praksis (Våler, Personalpartner): 

1 Åpenhet: «Kommunale selskaper eies av innbyggerne. Av 

den grunn skal Våler kommunes representanter/ 

delegater aktivt arbeide for åpenhet og offentlig-

het i selskaper der kommunen har eierinteres-

ser.»  

«Eierskapsmeldingen skal til enhver tid ligge lett 

tilgjengelig på kommunens hjemmesider, også 

utenom den ordinære postlisten eller møtepapi-

rer.»  

Daglig leder poengterer at doku-

menter til styret i et AS er fortrolige.  

Våler kommunes ordfører og styre-

medlem mener likevel at det hersker 

åpenhet om Personalpartner AS sin 

virksomhet. 

Eierskapsmelding 2016 lå ikke på 

kommunens hjemmesider. Eiers-

kapsmelding 2021 vedtas av kom-

munestyret 18.2.2021 og legges 

deretter ut på kommunens hjemme-

sider, opplyser arkivar. 

2 Etiske ret-

ningslinjer: 

«Selskaper som kommunen har eierinteresser i 

skal utarbeide etiske retningslinjer, sørge for at li-

kestillingsaspektet blir ivaretatt og at selskapet ut-

øver en samfunns- og miljøbevisst drift.» 

Etiske retningslinjer for Personal-

partner AS og Verdiplakat foreligger.  

Likestilling, miljø og samfunnsan-

svar ivaretas. 

3 Rullering 

av eiers-

kapsmel-

dingen og 

opplæring: 

«Kommunestyret skal minst en gang i valgperio-

den, og innen ett år etter konstituering, behandle 

‘Våler kommunes eierskapsmelding’ som egen 

sak». «Det avholdes opplæring for de folkevalgte 

om offentlig eierskap gjennom et obligatorisk fo-

redrag/seminar som skal avholdes innen 6 måne-

der etter konstituering.»  

Eierskapsmeldingen rulleres i fe-

bruar 2021 – tre måneder på over-

tid.  

Folkevalgtopplæring i januar 2020 

inkluderte noe informasjon om kom-

munens eierskap. Men et seminar 

om eierskap og styrearbeid er ikke 

avholdt.  
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4 Beskri-

velse av sel-

skapenes 

formål: 

«Hensikten med selskapsdannelsen skal være ty-

delig beskrevet. Etableringen av et kommunalt 

hel- eller deleid selskap skal være konkret be-

grunnet i målsettinger som søkes oppnådd gjen-

nom selskapsdannelsen.» 

Vedtekter for Personalpartner AS § 

3 fastsetter at selskapets formål er 

arbeidsdeltakelse og ikke økono-

misk vinning. Alle informanter anser 

at formålet er tydelig og at driften 

ligger innenfor formålet. 

5 Utforming 

av eierstra-

tegi: 

«Det skal utformes eierstrategi (eiernes forvent-

ninger og krav) til det enkelte selskap/samarbeid, 

herunder vurdere om den valgte selskapsform er 

tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbe-

hov, markedsmessige forhold og konkurranse-

regelverket.»  

 

 

De fleste arbeidsmarkedsbedrifter er 

aksjeselskap.  

 

6 Dokumen-

tert bransje-

kunnskap: 

«Valg av kommunens representanter i de ulike 

selskapsorganer skal legge betydelig vekt på 

hensynet til selskapets eller samarbeidets behov 

for kompetanse i organene og eiernes behov for 

oppfølging av selskapets virksomhet».  

«Kravet til den enkeltes bransjekunnskap vil også 

være høyere for et styreverv som er et personlig 

verv.» 

Våler kommunes styremedlem har 

arbeidserfaring fra næringsliv, men 

ikke fra arbeidsmarkedsbedrifter. 

 

7 Habilitet: «For å hindre habilitetskonflikter og stadige vur-

deringer rundt dette følger det av prinsipp 7 at 

sentrale politikere i kommunen ikke skal sitte i 

styret i kommunale selskaper.» 

Ordfører sitter i generalforsamlingen 

for Personalpartner AS – ikke i sty-

ret. 

8 Registre-

ring i styre-

vervregister: 

«Alle som påtar seg styreverv for kommunale sel-

skaper skal registrere seg i styrevervregisteret».  

Anders Austads styreverv i Perso-

nalpartner AS står oppført i KS’ sty-

revervregister. 

9 Rapporte-

ringsrutiner: 

«Det skal utarbeides rapporteringsrutiner for å 

sikre at kommunen får all vesentlig informasjon 

om selskapet. Innenfor rammen av denne eller 

senere eierskapsmeldinger skal formannskapet 

på kommunestyrets vegne følge opp og sikre 

kommunens interesser i eierskapsspørsmål.»  

Rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og 

dens prinsipper (2017) fastsetter (s. 6): «Foreta-

ket skal av eget initiativ sende all relevant doku-

mentasjon til Våler kommune for arkivering og of-

fentliggjøring gjennom postlistene. Eksempler på 

dette er årsbudsjett, årsregnskap og årsberet-

ning, møteinnkallelser og referater. I saker av 

prinsipiell betydning for eierkommunene skal det 

rapporteres til kommunestyret i forkant av repre-

sentantskapsmøtet. På den måten får kommune-

styret tatt stilling til om det er ønskelig å gi sty-

ringssignaler eller om de ønsker å benytte seg av 

sin instruksjonsrett ovenfor medlemmet.»  

Personalpartner AS sender innkal-

linger og protokoller for generalfor-

samling til kommunens postmottak, 

som postfører/arkiverer disse.  

 

Styredokumenter i et aksjeselskap 

kan inneholde forretningshemmelig-

heter og sendes bare til styremed-

lemmer; de arkiveres ikke i kommu-

nen. 

 

Sakspapirer til generalforsamling fo-

relegges formannskap/kommune-

styre ved behov.  

 

Alle informanter bekrefter at Perso-

nalpartner AS er underlagt folke-

valgt kontroll. 

10 Tilsyn og 

kontroll: 

«Kommunestyret skal bidra til å sikre at selskap-

ene undergis nødvendig tilsyn og kontroll, jfr. 

Kommunelovens kap. 12».  
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«Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperio-

den utarbeide en plan for gjennomføring av sel-

skapskontroll som skal vedtas av kommunesty-

ret.»  

Plan for selskapskontroll 2017–2020 

ble vedtatt av Våler kommunestyre 

9.3.2017. 

 
Kilde: Våler kommunes Eierskapsmelding 2021. Se også Rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og dens 
prinsipper (2017).  

 

Ordføreren har ikke registrert mangler i kommunens eierstrategi overfor Personalpartner AS.  

 

Våler kommunes styremedlem kommenterer: – Jeg sendte i desember 2020 en e-post til kommunedi-

rektøren med spørsmål om Våler kommune har særskilte ønsker for sitt eierskap i Personalpartner AS 

som jeg bør følge opp i styret. Så langt har jeg ikke mottatt noen styringssignaler, sier styremedlem-

met.  

 

Daglig leder vil sette seg inn i Våler kommunes nye eierskapsmelding. – Personalpartner AS ønsker å 

bidra til at kommunene oppfyller sine mål i henhold til levekårsplan, likeverdsreform og redusert uten-

forskap. Selskapets tjenester til innbyggere kan gjerne benyttes mer av kommunene. 

4.2.7 Drift   

Mangeårig daglig leder gikk av med pensjon 30.3.2020. Ann-Monica Borhaug begynte i selskapet i 

januar og overtok som daglig leder 1.4.2020. Borhaug er utdannet siviløkonom og har arbeidet bl.a. 

som økonomi- og administrasjonssjef og skatterevisor; hun har flere styreverv og er samfunnsinteres-

sert.  

 

Personalpartner AS har følgende administrative organisering:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Personalpartner AS, 25.1.2020. 

 

Stillingsinstruks for daglig leder ble utarbeidet i 2008.  

 

For å oppnå Personalpartner AS sitt formål, benytter selskapet fire hovedtiltak med til sammen ca. 326 

tiltaksdeltakere (2019): 

 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 83 VTA-ansatte i 2019. 

 Arbeidsforberedende trening (AFT; varighet 1–2 år) med 45 deltakere. 
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 Lærekandidatordning (et steg på veien mot fullt fagbrev) med 18 lærekandidater, der selskapet 

samarbeider med Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken (OKvekst). 

 Oppfølging med 180 deltakere (et anbudsbasert oppdrag fra 2019 til 2023).  

 

Personalpartner AS sitt årsregnskap 2019 viser følgende (utdrag):  

 Sum driftsinntekter: kr 52 629 259. Herav offentlige tilskudd (deltakertilskudd fra NAV og 

kommunene) på kr 39 739 489 (75,5 %). 

 Driftsresultat: kr 2 322 639. 

 Årsresultat: kr 2 517 732. 

 Sum eiendeler: kr 50 058 780. 

 Sum egenkapital: kr 38 002 866 (75,9 % av sum eiendeler). 

 Sum gjeld: kr 12 055 914. 

 Ordinære ansatte: 45 årsverk. 

 

Selskapets budsjett 2021 viser følgende:  

 Sum driftsinntekter: kr 57 924 814, hvorav tilskudd kr 44,3 mill.  

 Årsresultat: kr 1,4 mill. 

 

Tiltaksforskriften og selskapets vedtekter setter krav om at et eventuelt overskudd skal forbli i bedriften 

og disponeres til formål som styrker den videre drift. Med NAV som hovedoppdragsgiver har arbeids-

markedsbedrifter (skjermet sektor) stabile rammebetingelser. Avtaler mellom Personalpartner AS og 

eierkommunene regulerer kommunenes betaling for sysselsettingen. Selskapet skal driftes med en 

sunn økonomi.   

 

Når det gjelder tiltaksdeltakernes overgang til ordinær jobb, redegjør Årsrapport 2019 Personalpartner 

AS for selskapets måloppnåelse. Personalpartner AS er medlem i NHO Service og Handels bransje-

forening Arbeid & Inkludering. Denne hadde for noen år siden en benchmarking for arbeidsmarkeds-

bedrifter. Et nytt opplegg for bedriftssammenlikning forventes klart i 2021.   

 

Personalpartners siste bygg, som kostet kr 12,7 mill., sto ferdig i 2019. Bygget benyttes i hovedsak til 

Friskliv og mestring for deltakere i VTA og AFT og lærekandidater. Byggeprosjektet ble gjennomført 

etter en anbudsprosess.  

 

Daglig leder oppgir at selskapet følger lov/forskrift om offentlige anskaffelser. For å delta i anbudskon-

kurranser og vinne relevante anbud utenfor skjermet sektor, jobber selskapet kontinuerlig med å øke 

sin anbudskompetanse.   

 

BDT Viken var revisor for Personalpartner AS til og med årsoppgjøret for 2019. Ekstraordinær gene-

ralforsamling vedtok 20.10.2020 å velge BDO AS som ny revisor. Revisorskiftet skjedde som følge av 

at ny daglig leder gjennomgikk selskapets kontrakter. Revisjon ble konkurranseutsatt, og BDO la inn 

beste anbud. Tjenestekvaliteten er bedre enn tidligere ordning (mer digital revisjon), og 

revisjonshonoraret er lavere, ifølge daglig leder. 

 

Personalpartner AS har utarbeidet Strategi og virksomhetsplan 2021 (tre sider) og Årsplan 2021 

styrearbeidet i Personalpartner AS (én side).  

 

Hva vil du si om Personalpartner AS sine styrker, svakheter, muligheter og trusler de neste par årene? 

spør revisor i intervju med kvalitet- og IT-ansvarlig (og ansattrepresentant i styret). Han svarer slik:   
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«Styrker: 

 En sterk bedriftskultur med et tydelig VI. 

 Bred kompetanse. 

 Dyktige og dedikerte ansatte. 

 En god ledelse. 

 30 års bransjeerfaring. 

 Forhåndsgodkjent leverandør av tjenester til NAV. 

 Sertifisert på den europeiske kvalitet- og ledelsesstandarden for veldferdsbedrifter EQUASS.  

 Ryddig økonomi. 

 

Svakheter: 

 Vi trenger mer anbudskompetanse. 

 

Muligheter: 

 Utvikle faget videre for å levere enda bedre tjenester. 

 Utvikle nye arbeidsstasjoner for å ha et bredere tilbud av arbeidsoppgaver for å sikre god in-

kludering basert på den enkeltes evner og muligheter. 

 Vinne anbud på tiltakene Oppfølging og Avklaring. 

 Utvidet samarbeid med eierkommunene om tjenester og felles innkjøp. 

 

Trusler: 

 Tape anbud på tiltakene Oppfølging og Avklaring. 

 Ytterligere anbudsutsetting av arbeidsrettede tiltak. 

 Tap av kompetanse ved tap av anbud.» 

 

 Vurderinger 

4.3.1 Vedtekter 

Vedtekter for Personalpartner AS (2019) oppfyller aksjelovens krav til opplysninger om selskapets fo-

retaksnavn, selskapets formål/virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Vedtek-

tene er revidert etter at selskapet endret navn fra MASVO A/S til Personalpartner AS i 2012 og etter at 

Moss og Rygge kommuner sluttet seg sammen 1.1.2020.  

 

KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll sin anbefaling om jevnlig revidering av 

styringsdokumentene er dermed oppfylt. Men bruk av valgkomite ved valg av styre til kommunalt eide 

selskaper står ikke i Vedtekter for Personalpartner AS.  

4.3.2 Generalforsamling 

De tre eierkommunenes ordførere utgjør generalforsamlingen i Personalpartner AS – i tråd med KS’ 

anbefaling. Generalforsamling innkalles skriftlig av styret med minst to ukers varsel. Årsregnskap og 

årsrapport behandles. 

 

Styreleder i Personalpartner AS utnevnes til møteleder i generalforsamling. Møtelederen sørger for at 

det føres protokoll, der generalforsamlingens vedtak inntas med angivelse av utfallet av avstemning-

ene. Protokoll signeres av møtelederen og en annen tilstedeværende person. Protokoller arkiveres.  

 

Personalpartner AS sin generalforsamling velger tre styremedlemmer, som sitter i to år av gangen. 

Generalforsamlingen har utnevnt styreleder. Normalt utnevnes også nestleder, men det skjedde ikke 

på forrige generalforsamling.  
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4.3.3 Styre 

Personalpartner AS sitt styre består av fem styremedlemmer: tre styremedlemmer valgt av eierkom-

munene og to ansattrepresentanter som velges av og blant de ansatte. Begge kjønn er representert i 

styret. 

 

Ett styremedlem fra hver eierkommune medfører at de mindre kommunene Råde (12,7 % eierandel) 

og Våler (9,1 %) får en relativt høy innflytelse på styrevedtak. Moss kommune (78,2 %) har til gjen-

gjeld styrelederen. 

 

Når eierkommunene velger styremedlemmer til Personalpartner AS, har de kompetanse for øye. Våler 

kommunes ordfører anser at styret har god kompetanse. Nye styremedlemmer gis opplæring i sel-

skap/bransje og styrearbeid.  

 

Styreinstruks fra 2008 foreligger. Styret avholder fem møter per år; møteplan utarbeides ved årets be-

gynnelse.  

 

God eierstyring avhenger av at styremedlemmene kjenner selskapets utfordringer og evner å fatte be-

slutninger i tide. Revisors inntrykk er at Personalpartner AS ledes på en god måte av styret i samråd 

med daglig leder og hennes administrasjon.  

4.3.4 Habilitet og etikk  

Personalpartners tre eierkommuner representeres av ordførerne i generalforsamling. Dette forebygger 

inhabilitet og samsvarer med KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Habilitets-

utfordringer forekommer sjelden i tilknytning til selskapet.  

 

Etiske retningslinjer for Personalpartner AS er en del av selskapets personalhåndbok, som er tilgjeng-

elig for alle ansatte. Verken Våler kommunes ordfører eller styremedlem har registrert etisk svikt i sel-

skapet.  

 

Personalpartner AS tar samfunnsansvar: Selskapet har, som arbeidsmarkedsbedrift, et samfunns-

gavnlig formål, og har sertifisering for europeiske arbeidsmarkedsbedrifter (EQUASS). Etisk handel 

vektlegges. Selskapets virksomhet er miljøvennlig særlig i arbeidsstasjonene gjenbruksbutikk og Dele-

teIT, og selskapet regner med å bli godkjent som «miljøfyrtårn» i år. 

4.3.5 Rapportering og demokratisk kontroll 

Innkallinger og protokoller for generalforsamling i Personalpartner AS postføres i Våler kommunes 

sak-/arkivsystem ESA. Styredokumenter i et aksjeselskap kan inneholde forretningshemmeligheter og 

sendes derfor bare til styremedlemmer; de arkiveres ikke i kommunen. 

 

Årsrapport 2019 Personalpartner AS nevner (s. 4) at selskapet eies av tre kommuner, men selskapets 

politiske ledelse nevnes ikke. Daglig leder forklarer at styrets beretning ikke kreves i små foretak og at 

årsrapporten oppsummerer selskapets drift gjennom året til styret og NAV. I likhet med styredokumen-

ter er årsrapporten et internt/fortrolig dokument. Det råder mindre åpenhet i aksjeselskaper (AS) enn i 

interkommunale selskaper (IKS).  

 

Formannskapet fungerer som Våler kommunes eierutvalg. Sakspapirer til generalforsamling foreleg-

ges formannskapet dersom det er vesentlige endringer i selskapets drift og det er praktisk mulig.   

 

Våler kommunes ordfører/fullmektig i generalforsamlinger så vel som styremedlem i Personalpartner 
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AS gir samstemt uttrykk for at selskapets drift preges av orden og åpenhet. Eierskapet oppleves en-

kelt.   

 

Lokalpolitikere i Norge gir av og til uttrykk for at de kjenner mindre til interkommunalt samarbeid/sels-

kaper enn kommunens egen virksomhet. Våler kommune bør vurdere om formannskapets rolle som 

eierutvalg bør styrkes og om kommunestyremedlemmer kan trekkes mer inn i eierstyringen gjennom 

eierskapsseminar tidlig i kommunestyreperioder og eiermøter mellom kommunen og selskaper. 

4.3.6 Eierskapsmelding og eierstrategi  

Våler kommunes eierskapsmelding fra desember 2016 ble oppdatert vel fire år senere og vedtatt av 

kommunestret 18.2.2021. Eierskapsmelding 2021 (25 sider) inneholder:  

 Del 1 – Rammer: Kapitler om eierskapsmeldingens hensikt, bakgrunn for eierskap, eier-/selskaps-

strategi og samfunnsansvar, selskapsformer, rolleavklaringer, oppnevning av representanter og 

opplæring, samt Våler kommunes retningslinjer for godt eierskap med 10 prinsipper.  

 Del 2 – Våler kommunes selskap og samarbeid: Her listes først opp 15 selskaper og samarbeid 

som Våler kommune deltar i: fem IKS (interkommunale selskaper), fem AS (aksjeselskaper), ett 

ASA (allmennaksjeselskap, dvs. børsnotert) og fire samarbeid for øvrig. Åtte av disse presenteres 

på etterfølgende selskapssider, der selskapets formål oppgis.  

 

Våler kommunestyre vedtok 18.2.2021 Eierskapsmelding 2021 slik den forelå fra kommunedirektøren. 

Kommunestyret vedtok samtidig å bestille en sak om eierstrategi og å avholde et eierskapsseminar 

(workshop) i 1. halvår 2021. Ordfører legger dessuten opp til at selskapene presenterer seg for kom-

munestyret.  

 

Revisor vil foreslå noen mindre justeringer i Eierskapsmelding 2021:  

 De 10 prinsipp-formuleringene på s. 13 kan inkorporeres i prinsippene på s. 14–16. 

 Prinsipp 6 Dokumentert bransjekunnskap (s. 15): Denne overskriften virker snever i forhold til seks 

kompetanse-elementer som listes opp på s. 11. Erfaring fra næringsliv og styrearbeid er vel til-

strekkelig. Prinsipp nr. 6 bør gis ny overskrift: Dokumentert kompetanse. 

 Prinsipp 10 Tilsyn og kontroll (s. 16): Uttrykket «selskapskontroll» benyttes ikke i ny kommunelov. 

Første setning bør lyde: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide plan for for-

valtningsrevisjon og eierskapskontroll som vedtas av kommunestyret. Lovhenvisning bør oppdate-

res (ny kommunelov fastsetter dette i kap. 22 og 23).  

 Del 2 – Våler kommunes selskap og samarbeid (s. 17): MASVO AS endres til Personalpartner AS.  

 Personalpartner AS (s. 23): Under styringsdokument er det krysset av på aksjonær-/eieravtale. 

Verken Våler kommune eller selskapet har funnet noen aksjonæravtale.  

4.3.7 Drift 

Personalpartner AS hadde i 2019 sum driftsinntekter på kr 52,6 mill., hvorav 75,5 % var deltakertil-

skudd fra NAV og kommunene, og et årsresultat på kr 2,5 mill. Eiendelene beløp seg til kr 50,1 mill., 

hvorav 75,9 % i egenkapital. Selskapets ordinære ansatte utgjorde 45 årsverk (2019). I tillegg kom 

376 brukere/tiltaksdeltakere i Varig tilrettelagt arbeid (VTA), Arbeidsforberedende trening (AFT), Lære-

kandidatordning og Oppfølging.  

 

Personalpartner AS sin styrke er 30 års bransjeerfaring, godkjent tiltaksleverandør til NAV, ryddig øko-

nomi, dyktige og dedikerte ansatte og bred kompetanse, men med anbudskompetanse som et forbed-

ringspunkt. Selskapets muligheter ligger i å vinne anbud på tiltakene Oppfølging og Avklaring, samt 

utvidet samarbeid med eierkommunene. Trusler er å tape anbud og ytterligere anbudsutsetting av ar-

beidsrettede tiltak. 
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 Konklusjon og anbefaling 

Revisjonen konkluderer med at Våler kommune utøver sitt eierskap i Personalpartner AS i tråd med 

lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring:  

1. Vedtekter: Vedtekter for Personalpartner AS ble revidert med virkning fra 2020, for å fange opp 

navne-endring og kommunesammenslutning, samt reduksjon i antall styremedlemmer.  

2. Generalforsamling: De tre eierkommunenes ordførere utgjør generalforsamling i Personalpartner 

AS. Styret innkaller til generalforsamling skriftlig med minst to ukers varsel. Generalforsamlingene 

har pleid å velge styreleder som møteleder. Årsregnskap og årsrapport behandles, samt valg til 

styret. Protokoll føres, signeres og arkiveres. 

3. Styre: Våler kommunes ordfører anser at styret i Personalpartner AS har god kompetanse. Styre-

instruks fra 2008 foreligger. Styret avholder fem møter per år; møteplan utarbeides ved årets be-

gynnelse. Styrets vedtak fattes stort sett enstemmig.  

4. Habilitet og etikk: Med ordførerne som generalforsamling forebygges inhabilitet. Habilitetsutford-

ringer forekommer sjelden i tilknytning til selskapet. Etiske retningslinjer for Personalpartner AS er 

en del av selskapets personalhåndbok. Personalpartner AS tar samfunnsansvar som arbeidsmar-

kedsbedrift og med etisk handel og miljøvennlig virksomhet. Våler kommunes ordfører og styre-

medlem har ikke registrert etisk svikt i selskapet. 

5. Rapportering og demokratisk kontroll: Det råder mindre åpenhet i aksjeselskaper (AS) enn i 

interkommunale selskaper (IKS). Styredokumenter i et AS kan inneholde sensitiv informasjon og 

sendes bare til styremedlemmer; de arkiveres ikke i kommunen. Våler kommunes ordfører og sty-

remedlem i Personalpartner AS gir likevel uttrykk for at selskapets drift preges av åpenhet og or-

den. Eierskapet oppleves enkelt.    

6. Eierskapsmelding og eierstrategi: Våler kommunes ordfører har ikke registrert mangler i kom-

munens eierstrategi overfor Personalpartner AS. Kommunens styremedlem har ikke mottatt spesi-

elle styringssignaler fra kommunen som han bes følge opp i styret. Eierskapsmelding 2021 ble 

vedtatt av Våler kommunestyre 18.2.2021, vel fire år etter forrige eierskapsmelding. Kommunesty-

ret vedtok samtidig å bestille en sak om eierstrategi og å avholde et eierskapsseminar i 1. halvår 

2021.  

 

Revisjonen anbefaler Våler kommune å vurdere følgende tiltak:  

a. Påse at generalforsamlingen i Personalpartner AS utnevner styreleder og også styrets nestleder.  

b. Påse at styret oppdaterer styreinstruks og stillingsinstruks for daglig leder (2008). 

c. Våler kommunes Eierskapsmelding 2021 justeres i del 1 (prinsipp 6 og 10) og del 2 (innledende 

liste og etterfølgende selskapssider bør samsvare).  

d. Kommunens rutiner for eierstyring vurderes, herunder formannskapets rolle som eierutvalg, eier-

skapsseminar tidlig i kommunestyreperioder og eiermøter mellom kommunen og selskaper.  
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5 Kilder 

 

Vurderingskriterier 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018. 

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven), 1997.  

Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), 2017.  

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), www.Regjeringen.no, 2021. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 

Forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften), 2015.  

Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap, NIBR-rapport 2015:1, By- og 

regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. 

Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, KS, 2015. 

Håndbok for ordførere, KS folkevalgtprogram 2019–2023, 2020.  

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon, Transparency International Norge, 2014. 

Standard for eierskapskontroll (RSK 002), Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), 2020. 

Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, NKRF, 2018.  

 

Våler kommune 

Eierskapsmelding 2021, 18.2.2021. 

Rutiner for oppfølging av eierskapsmeldingen og dens prinsipper, 2017. 

Eierskapsmelding 2016. 

www.valer-of.kommune.no. 

 

Personalpartner AS 

Vedtekter for Personalpartner AS, 2019.  

Firmaattest og registerutskrift, Brønnøysundregistrene, 2021. 

Strategi og virksomhetsplan 2021. 

Årsplan 2021 styrearbeidet i Personalpartner AS. 

Protokoller fra generalforsamlinger 24.4.2019, 29.4.2020 og 20.10.2020. 

Protokoller fra styremøter 2020. 

Årsrapport 2019 Personalpartner AS. 

Utdrag fra årsrapport 2019. 

Årsoppgjøret 2019 Personalpartner AS. 

Etiske retningslinjer for Personalpartner AS, 2009/oppdateres årlig.  

Styreinstruks for Masvo a.s, 2008.  

Stillingsinstruks daglig leder, Masvo a.s, 2008. 

www.Personalpartner.no. 
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Vedlegg: Uttalelser til rapporten 

 

 

Våler kommune (e-post 14.4.2021): 

 

Jeg har gjennomgått Østre Viken kommunerevisjon IKS sin rapport fra eierskapskontroll i Personal-

partner AS for Våler kommune.  

 

Rapporten redegjør for selskapet og kommunens eierskap på en grei måte. Revisjonens vurderinger, 

konklusjoner og anbefalinger tas med som innspill til kommunens eierstyring. 

 

Reidar Kaabbel 

Ordfører i Våler kommune; fullmektig i generalforsamling i Personalpartner AS 

 

 

 

Personalpartner AS (e-post 16.3.2021): 

 

Jeg har gitt innspill til datagrunnlaget for rapporten. Jeg har ellers ingen merknader til rapporten.  

 
Med vennlig hilsen 
 

 

 

Ann-Monica Strømme Borhaug 

Daglig leder 

 

ann.monica.borhaug@personalpartner.no  

 

452 69 623 

 

Carlbergveien 5, 1526 Moss 

 

www.personalpartner.no  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/154 
Dokumentnr.: 9 
Løpenr.: 127212/2021 
Klassering: 3018-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/15 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 

 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 

bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner. 
  

 
Fredrikstad, 31.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Våler kommune, datert 13.04 2021. 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har unntatt denne fra offentlighet i henhold til off.lov §13. 
jf.fvl. §13.nr 2. Østfold kontrollutvalgssekretariat har imidlertid besluttet å åpne dokumentet, 
da vi ikke finner grunnlag for å unnta det offentlighet. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 06.12 2018, sak 18/24 – «Forvaltningsrevisjonsplan 2019 – 2020» 
 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 

Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekt som er 
gjennomført i 2020. Sekretariatet vurderer at leveransene i liten grad er henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2019 – 2020. Dette fordi revisjonen i hovedsak har 
arbeidet med to prosjekter som var en bestilling i tidligere Indre Østfold kommunerevisjon 
IKS og inngikk i budsjett for 2019. Prosjektet som var vedtatt for 2020 «Administrasjon og 
styring» er ikke ferdigstilt. 
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I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene som de har 
arbeidet med i 2020 slik at kontrollutvalget får en oversikt over hvordan timene er forbruket. 
Våler kommune har budsjettert med 434 timer til forvaltningsrevisjon i 2020.  
Revisjonen skriver i rapporten at de har levert 293,82 timer per 31. desember 2020, og at 
mindreforbruket på 140 timer er tilbakebetalt kommunen. Det fremgår ikke av 
statusrapporten hvorvidt timene for 2019 som ikke ble gjennomført også er tilbakebetalt til 
kommunen. 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. 
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har i sin nåværende selskapsavtale en bestemmelse om 
at de timer som ikke blir benyttet skal årlig tilbakebetales kommunen. Sekretariatet vurderer 
at dette kan medføre at kontrollutvalg og kommunestyre ikke får de forvaltningsrevisjoner 
som er bestilt via forvaltningsrevisjonsplanen. Dette fordi planverket er to-årig. Det vil derfor 
si at de ressurser som ikke blir benyttet første året i planperioden ikke blir overført til neste 
år i planperioden. Sekretariatet ønsker å gjøre kontrollutvalget oppmerksomme på dette. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget via sekretariatet går i dialog med revisjonen 
for å finne en løsning på at de prosjekter som er vedtatt skal gjennomføres blir gjennomført. 
Det kan være at vi ikke kommer frem til en løsning på dette før ved neste planperiode 2022-
2023. 
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering. 
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Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2020 

Våler kommune  
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 
kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 
 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Våler kommune Reg.timer Budsjett 2020 

Våler - Administrasjon 45,25 
 Våler - Administrasjon og styring 82,66 
 Våler - Informasjonssikkerhet og personvern 20,41 
 Våler - Oppfølging - Tiltak og rutiner sykefravær 70,7 
 Våler - Risiko- og vesentlighetsvurderinger 57,0   
 Våler - Sykehjem: fokus på kvalitet 17,8 
   293,82 434 

 
Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgssekretariatet, utarbeidelse av 
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt.  
 
Administrasjon og styring 
Dette prosjektet er forsinket. Rapport er forventet behandlet høsten 2021.  
 
Informasjonssikkerhet og personvern 
Dette prosjektet lå i planen for 2019-20. Timene er tilknyttet kvalitetssikring av prosjektet. 
Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 7.oktober 2020. 
 
Oppfølging - Tiltak og rutiner sykefravær  
Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 16.desember 2020. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 16.desember 2020. 
 
Sykehjem: fokus på kvalitet 
Dette prosjektet var en del av FR-plan 2019-2020. Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 
26. februar 2020. Timene er knyttet til kvalitetssikring. 
 
Total leveranse 
Det er budsjettert med 434 timer til forvaltning i Våler kommune. Revisjonen har levert to 
prosjekter som var en bestilling i tidligere Indre Østfold kommunerevisjon IKS og inngått i 
budsjett for 2019. I tillegg er det levert risiko- og vesentlighetsvurdering og en 
oppfølgingsrapport. Mindreforbruk på 140 timer er tilbakebetalt. 
 

 
Rolvsøy 13.04.2021 

 
Jolanta Betker (sign.) 

      daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/152 
Dokumentnr.: 18 
Løpenr.: 123746/2021 
Klassering: 3018-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/16 

 

Etterlevelseskontroll - Revisors uttalelse 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens kontroll med kommunens etterlevelse av bestemmelser 

og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige anskaffelser», til 
etterretning. 
 

2. Kontrollutvalget følger opp at avviket som fremkommer i uttalelsen behandles og 
lukkes i egen sak «Revisjonsbrev nr. 2/2021 – kontrollutvalgets oppfølging»  

 
Fredrikstad, 27.05.2021 
 
 

Vedlegg 
ØVKR IKS: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2020, datert 26.05 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - møte 17.02 2021, sak 21/4 «Etterlevelseskontroll: Risiko- og vesentlighetsvurdering og 
valg av kontrollområde. 

Saksopplysninger 
I følge kommunelovens § 24-9 som er hjemmelen for Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomi- forvaltningen skal: 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning 
i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Kontrollutvalget behandlet den 17. februar 2021 overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
samt valg av kontrollområdet for etterlevelseskontrollen. 
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Kommunerevisjon har den 26. mai 2021 avlagt en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse 
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området 
«Offentlige anskaffelser».  
 
Revisjonen har kontrollert om kommunen etterlever gjeldende regelverk for offentlige 
anskaffelser herunder: 
 har dokumentert anskaffelser ved å føre anskaffelsesprotokoller i henhold til forskrift om 

offentlige anskaffelser. 
 
Revisjonens konkluderer med at det ikke foreligger anskaffelsesprotokoller på anskaffelser 
som er kontrollert. Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis mener revisjonen 
at Våler kommune ikke har etterlevd § 10-5 i forskrift om offentlige anskaffelser. 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta kontrollen med kommunens etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2020 på området «Offentlige 
anskaffelser», til etterretning. Kontrollutvalget følger opp at avviket som fremkommer i 
uttalelsen behandles og lukkes i egen sak «Revisjonsbrev nr. 2/2021 – kontrollutvalgets 
oppfølging».  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/154 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 125007/2021 
Klassering: 3018-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/17 

 
 

Workshop i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderinger 

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

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen. 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som 
viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Til orientering så blir 
det for ØKUS sine kommuner utarbeidet to-årige planverk. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for forvaltningsrevisjon. 
Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023 gjennomføres av 
sekretariatet og skal behandles av kontrollutvalget i deres siste møte 2021. 
 
Det blir nå avholdt en workshop, hvor kontrollutvalget kan komme med innspill og 
drøfte hvilke områder som kan være relevante for ny plan for forvaltningsrevisjon. 
Det kan til eksempel være hensiktsmessig å trekke frem områder hvor det har vært 
henvendelser eller informasjonssaker de siste årene. 
Forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2021 ligger som vedlegg 1 til saken, til orientering. 
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Vurdering 
Det fremgår av NKRF sin veileder for risiko- og vesentlighetsvurdering følgende: 
«Kontrollutvalget selv innehar kunnskap som bør komme fram i arbeidet med den 
overordnede analysen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført, 
og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved 
kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet med analysen gjennom 
diskusjoner i møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der analyse av 
kommunens virksomhet er tema. 
Hvordan? 
 Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon 
 Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp 
 Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i 

kommunen 
 Følge med på politiske saker og vedtak som fattes 
 Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt fokus på 

spesielle deler av forvaltningen 
 Medieoppslag om kommunens selskaper» 
 
Workshopen bør derfor ta utgangspunkt i kulepunktene over. Det kan også være 
hensiktsmessig at saker som har gjentagende oppmerksomhet hos kontrollutvalget kommer 
frem i workshopen. Resultatene for gjennomførte spørreundersøkelser hos kommunens 
administrasjon, kontrollutvalg og andre folkevalgte vil også bli lagt frem i møtet. Dette så 
man allerede nå kan drøfte om det er områder som skiller seg ut som risikoområder. 
 
Sekretariatet legger forøvrig frem saken uten innstilling eller anbefalinger. 
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FORVALTNINGSREVISJONSPLAN 
for Våler kommune –2021 
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side 1 
Forvaltningsrevisjonsplan 2021 

Innhold 
1. Innledning....................................................................................................................... 2 

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon ............................................................................ 2 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? .................................................................................... 2 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon .................................................................... 3 

1.3.1 Risiko-og vesentlighetsvurderinger ................................................................... 3 

1.3.2 Arbeidet med prosjektet/syklus i forvaltningsrevisjonsprosess...................... 3 

1.4. Oversikt over gjennomførte prosjekter ................................................................... 5 

2. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i perioden 2020-2021 ............................................ 5 

2.1 Kontrollutvalgets prioriteringer ................................................................................ 5 

2.2 Bystyrets/ kommunestyrets vedtak .......................................................................... 6 

2.3 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon ................................................................. 6 

2.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon .................................................................... 6 

2.5 Rapportering til bystyret/kommunestyret ................................................................ 6 

2.6 Delegering til kontrollutvalget ................................................................................... 6 
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side 2 
Forvaltningsrevisjonsplan 2021 

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 
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- 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

114



side 4 
Forvaltningsrevisjonsplan 2021 

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 20/37. 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 20/37 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2021:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Prosjektering og planlegging av investeringsprosjekter 

2 Innkjøp/offentlige anskaffelser 
 

Prosjektene er omtalt i 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. 
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2.2 Kommunestyrets vedtak 
I kommunestyret sak 3/21 den 18.02.2021 ble følgende områder vedtatt: 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Grunnskolen 

2 Prosjektering og planlegging av 
investeringsprosjekter 

 
 

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.  
Kommunestyret fattet i sitt møte den 18.02.2021, sak 3/21, vedtak om at kontrollutvalget gis 
fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/157 
Dokumentnr.: 32 
Løpenr.: 124903/2021 
Klassering: 3018-192 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/18 

 

Møteplan 2. halvår 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer høsten 

2021: 
 22. september kl. 09.00 
 17. november kl. 09.00 

  
  

 
Fredrikstad, 28.05.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

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 er 
det avholdt to av tre planlagte møter. Møtet i mai ble besluttet avlyst grunnet forsinkelser 
med avleggelse av regnskap. For andre halvår planlegges det to møter. Som tidligere 
praksis avholdes møtene på onsdager med start kl. 09.00. 

 

Vurdering 
I henhold til budsjett for kontrollutvalget samt sekretariatets vurdering av saksmengden for 
kontrollutvalget, anbefales det at kontrollutvalget avholder to møter høsten 2021. Følgende 
møtedatoer forslås: 

 22. september kl. 09.00 
 17. november kl. 09.00 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/156 
Dokumentnr.: 20 
Løpenr.: 42999/2021 
Klassering: 3018-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/19 

 

Referater og meldinger 

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

Fredrikstad, 23.02.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.02.2021 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.02.2021, Plan for forvaltningsrevisjon 

2021 
3. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte 18.02.2021, Valg av medlem til 

kontrollutvalget 
4. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte 25.03.2021, sak 13/21 Kontrollutvalgets 

årsmelding 2020 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg1: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 17.02.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: 
Kommunestyret behandlet den 18.02. 2021 «Plan for forvaltningsrevisjon 2021».  
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt med unntak av punkt 1, som erstattes med følgende: 
Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til 
«Forvaltningsrevisjonsplan 2021». 

1. Grunnskolen 
2. Prosjektering og planlegging av investeringsprosjekter 

 
Vedlegg 3: 
Kommunestyret behandlet den 18.02.2021 «Valg av medlem til kontrollutvalget i Våler». 
Vedtak som følger: 
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1. Som leder i kontrollutvalget velges Tom Andre Brubak (Frp) 
2. Som nestleder i kontrollutvalget velges Jorunn Tinglum (Sv) 
3. Som medlemmer av kontrollutvalget velges Anne Kristine Graff (Sp), Fredrik 

Bjerketvedt (Sp), Egil Holm (H). 
 
Vedlegg 4: 
Kommunestyret behandlet den 25.03.2021 Kontrollutvalgets årsmelding 2020, vedtak 
enstemmig som innstilt. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 17.02.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09.25 
Møtested: Fjernmøte via Teams 
Fra – til saksnr.: 21/1 – 21/9  

 
Frammøteliste: 
 
 MEDLEMMER:  MØTT:  
Tom André Brubak  x 
Jorunn H. Tinglum  x 
Fredrik Bjerketvedt  x 
Inger Marie Drillestad Standal  Meldt forfall 
Egil Holm  x 
VARAMEDLEMMER (innkalt):  
Jan Dahler x 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver 
Caroline Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek 
 
Møtende fra administrasjonen: Kommunedirektør Ivar Nævra 
 
 
 
 

…………………….  ……………………. 
Tom André Brubak  Egil Holm 

leder   
 
 

Merknader 
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Sakliste 
 
   

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/3 Revisjonsbrev nr. 1/2020 - kommunedirektørens oppfølging  

PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde 

 

PS 21/5 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020  

PS 21/6 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev  

PS 21/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 21/8 Referater og meldinger  

PS 21/9 Eventuelt  
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PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes  
  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm  
  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021: 

Til å signere protokollen sammen med leder er Egil Holm. 
 
 
 

PS 21/3 Revisjonsbrev nr. 1/2020 - kommunedirektørens oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kommunedirektørens tilsvar om kommunens tiltak med å etterleve revisjonens 
merknader i brev nr. 1/2020, tas til orientering. 
 

2. Kommunedirektørens tiltak oversendes revisjonen. 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Leder innledet saken. 
Kommunedirektøren redegjorde for saken. 
Revisjonen orienterte om saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
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Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 17.02.2021: 

1. Kommunedirektørens tilsvar om kommunens tiltak med å etterleve revisjonens 
merknader i brev nr. 1/2020, tas til orientering. 

2. Kommunedirektørens tiltak oversendes revisjonen. 
 
 
 

PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering 
 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet informerte om standard for risiko- og vesentlighetsvurderingens gjennomføring 
Revisjonen redegjorde for saken og kontrollutvalget fikk mulighet til å stille spørsmål. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 17.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021 

 
 
 

PS 21/5 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 

 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Leder innledet saken. 
Det ble påpekt feil oppgitt partitilhørighet i forhold til Pål Tveiten, dette rettes før årsmeldingen 
sendes kommunestyret. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
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Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 17.02.2021: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 
 
 

PS 21/6 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering  
  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Leder innledet saken. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021: 

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering. 
 
 
 

PS 21/7 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering  
  
 

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021: 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering. 
 
 
 

PS 21/8 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

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

Kontrollutvalget Vålers behandling 17.02.2021: 

Leder innledet saken. 
Sekretariatet informerte. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 17.02.2021: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering. 
 
 
 

PS 21/9 Eventuelt 
Leder informerte om at nytt kontrollutvalgsmedlem velges i kommunestyret den 18.02.2021 
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Adresse:  Telefon: Bankgiro nr:  Foretaksnummer: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold 69289100  7874.06.27502  NO 959272581MVA 
Epost: postmottak@valer-of.kommune.no   Hjemmeside: www.valer-of.kommune.no

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 18.02.2021 
Sak: 3/21  
 
 
Arkivsak: 20/1605-4/IN 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021  
 
Behandling: 
 
Brynjar Høidebraaten fremmet følgende forslag;  
 
Kontrollutvalgets innstilling vedtas med unntak av punkt 1 som erstattes med følgende: 
 
Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til 
«Forvaltningsrevisjonsplan 2021». 
 

1. Grunnskolen 
2. Prosjektering og planlegging av investeringsprosjekter. 

 
Høidebraatens forslag vedtatt enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets 
forslag til «Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. pkt 2.2 i planen).  
 
1 Grunnskolen 
2 Prosjektering og planlegging av 

investeringsprosjekter 
 

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.  
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Adresse:  Telefon: Bankgiro nr:  Foretaksnummer: 
Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold 69289100  7874.06.27502  NO 959272581MVA 
Epost: postmottak@valer-of.kommune.no   Hjemmeside: www.valer-of.kommune.no

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 18.02.2021 
Sak: 9/21  
 
 
Arkivsak: 21/233-2/IN 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - VALG AV MEDLEM TIL 

KONTROLLUTVALGET I VÅLER  
 
Behandling: 
Anders Austad fremmet følgende forslag: 
 

1. Som leder i kontrollutvalget velges Tom Andre Brubak (Frp) 
2. Som nestleder i kontrollutvalget velges Jorunn Tinglum (Sv) 
3. Som medlemmer av kontrollutvalget velges Anne Kristine Graff (Sp), Fredrik 

Bjerketvedt (Sp), Egil Holm (H). 
 

Austads forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Som leder i kontrollutvalget velges Tom Andre Brubak (Frp) 
2. Som nestleder i kontrollutvalget velges Jorunn Tinglum (Sv) 
3. Som medlemmer av kontrollutvalget velges Anne Kristine Graff (Sp), Fredrik 

Bjerketvedt (Sp), Egil Holm (H). 
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Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Viken 69289100  7874.06.27502  NO 959272581MVA 
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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 25.03.2021 
Sak: 13/21  
 
 
Arkivsak: 21/286-3/IN 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - ÅRSMELDING - KONTROLLUTVALGET 

2020  
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/156 
Dokumentnr.: 21 
Løpenr.: 43039/2021 
Klassering: 3018-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 09.06.2021 21/20 
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