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PS 20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

Innkallingen og saksliste godkjennes. 
 
 
 

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

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Da Holm har meldt forfall måtte det velges en til å signere protokollen. 
Leder foreslo Bjerketvedt 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder er Fredrik Bjerketvedt 
 
 
 
  



 
 

PS 20/20 Informasjon fra kommunedirektør 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Fredrikstad, 23.09.2020 

Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

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

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

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

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

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
 

PS 20/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Informasjonssikkerhet og 
personvern" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

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

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

 Gjennomføre risikovurderinger av behandlingsaktivitetene som 
identifiseres under kartleggingen. 



 
 

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

 

Tiltak for bedre tydeliggjøring av ansvar og oppgaver 

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

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

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

 

 

Tiltak for økt kompetanse 

 Gjennomføre et prosjekt for å etablere og implementere et 
internkontrollsystem. I denne forbindelse skal kommunen definere og 
kartlegge intern kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern. 

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

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

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

 
Fredrikstad, 28.09.2020 

Østfold kontrollutvalgssekretariat for  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

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



 
 

Vedtak enstemmig som innstilt med nytt kulepunkt. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og 
personvern» til etterretning, og slutter seg til revisjonens anbefalinger.  
 

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

kommunen er behandlingsansvarlig for. I den forbindelse bør det også 
utarbeides en protokoll over behandlingsaktiviteter. 

 Gjennomføre risikovurderinger av behandlingsaktivitetene som identifiseres 
under kartleggingen. 

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

 
Tiltak for bedre tydeliggjøring av ansvar og oppgaver 
 Iverksette tiltak for å sørge for at ansvar og oppgaver er delegert og 

kommunisert. Dette kan være å innkalle til møter, holde innlegg på møter i 
organisasjonen, tilgjengeliggjøre relevant dokumentasjon og informasjon på 
intranettet, sende informasjon på e-post etc. 

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

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

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

 
 
Tiltak for økt kompetanse 
 Gjennomføre et prosjekt for å etablere og implementere et 

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

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

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

 
 



 
 

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

 
 
 
 

PS 20/22 Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt "Administrasjon 
og styring" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Fredrikstad, 24.09.2020 

Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Prosjektplan «Administrasjon og styring» godkjennes. 
 
 
 
 

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

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Fredrikstad, 14.09.2020 

Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

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

- Prosjektstyring - byggeprosjekt 



 
 

- Sosiale tjenester, kommunale kostnader, barnefattigdom, tjenesteleveranse, tverrfaglig 
funksjon. 

- Byggesaksbehandling 
- Selvkost 
- Innkjøp - innkjøpsavtaler  

 
Vedtaket enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

Følgende innspill/områder ønskes det at revisjonen skal ta med seg videre i arbeidet med 
risiko og vesentlighetsvurderingen: 

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

funksjon. 
- Byggesaksbehandling 
- Selvkost 
- Innkjøp - innkjøpsavtaler  

 
 
 
 

PS 20/24 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Fosterhjem" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Fredrikstad, 23.09.2020 

Østfold kontrollutvalgssekretariat for  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 

  



 
 

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

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, til orientering. 
 
Rakkestad, 14.09.2020 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens vurdering av risiko- og vesentlighet vedr. 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, til orientering. 

 
 
 
 

PS 20/26 Revisors attestasjonsuttalelsen vedr. 
etterlevelseskontrollen 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

til orientering. 
 
Rakkestad, 14.09.2020 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av regelverk for håndtering av 
selvkost, til orientering. 

 
 
 
 



 
 

PS 20/27 Overordnet revisjonsstrategi 2020 - Våler kommune 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 21.09.2020 

 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken  
 
 
Fokusområder:  

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

 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Overordnet revisjonsstrategi for 2020, tas til orientering 

 
 
 
 
PS 20/28 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2021 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

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

etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 
 
Rakkestad, 16.09.2020 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Sekretariatet redegjorde for saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 



 
 

Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Budsjett for kontrollarbeidet for 2021 med en kostnadsramme på kr. 1 179 000-, vedtas 
 

2. Budsjett for kontrollarbeidet for 2021 oversendes ordfører for videre politisk behandling 
etter § 2 i ”Forskrift om kontrollutvalg og revisjon” 

 
 
 
 
 

PS 20/29 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 28.09.2020 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken 
 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor, tas til orientering 
 
 
 
 
 

PS 20/30 Møteplan for 2. halvår 2020 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

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

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 



 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende dato for møte ut 2020: 

 16. desember kl. 09.00 
 
 
 
 

PS 20/31 Referater og meldinger 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 14.09.2020 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

Leder innledet saken 
 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 
 
 

PS 20/32 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

1. Utvalget har fått oversendt et høringsnotat vedr. møtegodtgjørelse. 
Utvalget drøftet saken og ønsket å gi følgende svar: 

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

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

ØKUS. 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Kontrollutvalget viser til høringsnotatet som ble tilsendt dem via sekretariatet den 
6.oktober 2020, angående møtegodtgjørelse folkevalgte. 



 
 

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

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

 

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

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

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

 
Rakkestad, 23.09.2020 

Østfold kontrollutvalgssekretariat for 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 07.10.2020: 

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

Kontrollutvalget Vålers vedtak/innstilling 07.10.2020: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 
 

 


