
 
 

Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtedato: 29.05.2019,  
Tidspunkt: fra kl. 15.00 til kl. 17:45 
Møtested: Våler kommune, møterom Kommunestyresal 
Fra – til saksnr.: 19/8 – 19/15  

 

MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER 

Andreas Holm, leder  X 
 

Pauli Staalesen X 
 

Anne Kristine Graff X 
 

 
 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3. 
 
Møtende fra administrasjonen: Rådmann Petter Haugen og Kommunalsjef miljø og teknikk 
Bent Melleby 
Møtende fra revisjonen: Frank-Willy V. Larsen og Inger Marie Karlsen-Moum 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Anita Rovedal 
 

……………………. ……………………. ……………………. 
Andreas Holm  

Leder  
Anne Kristine Graff Pauli Staalesen 

 

Merknader 
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PS 19/8 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.01.2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 23.01.2019 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad, 07.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.05.2019: 

Protokoll fra kontrollutvalget 23.01.2019 godkjennes 

 
 
 
PS 19/9 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2018 for Våler kommune som vist i 

vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 
Rakkestad, 22.05.19 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

Leder innledet saken og ga ordet til rådmann. 
 
Rådmann redegjorde for saken. 
Hovedpunkter: 

- Driftsresultat i minus, ikke ønskelig men håndterbart når kommunen har reserver og 
tiltak for å håndtere dette. 

- Fra innkjøpsordning på IKT til leasing. Sparer 400 000,- i året 
- Fond og finansielle forhold har hatt betydning for resultatet 
- Skatteinngang  
- Endringsgrep for å snu trenden og få et positivt resultat neste år.  
- Budsjettjusteringer i løpet av året, uforutsette belastninger. 
- En kommune i voldsom ekspansjon  
- Krevende vinter jf energiforbruk 
- Disposisjonsfond 
- Mange gode søkere når kommunen søker etter folk til herredshuset 

 
Ord til saken: 



 
 

Graff 
Holm  
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.05.2019: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2018 for Våler kommune som vist i 
vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2018 sendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

 

 
 
 
PS 19/10 Eierskapskontroll - Krisesenteret i Moss IKS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om eierskapskontroll i 

Krisesenteret i Moss IKS til orientering. 
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 Kommunestyret tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om 
eierskapskontroll av Krisesenteret i Moss IKS til orientering. 
 

 For å fremme bedre eierstyring presenterer revisjonen fem anbefalinger i 
rapporten. Våler kommune iverksetter de anbefalinger som angår den generelle 
eierstyringen, anbefaling 2-5, slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som 
legger til rette for utøvelse av godt kommunalt eierskap der kommunen har 
eierinteresser. 

  
 
Rakkestad, 21.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Utvalgsleder informerte utvalget om at det er hans selskaps som bistår kommunen i arbeidet 
med nettsidene.  
Utvalget drøftet saken og kom frem til at da det er revisjonen som har utarbeidet rapporten og 
kommet med anbefalinger, ser ikke utvalget at det er noen konflikt her. 
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak og innstilling 29.05.2019: 

1. Kontrollutvalget tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om eierskapskontroll i 
Krisesenteret i Moss IKS til orientering. 



 
 

 
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 Kommunestyret tar Indre Østfold kommunerevisjons rapport om 
eierskapskontroll av Krisesenteret i Moss IKS til orientering. 

 

 For å fremme bedre eierstyring presenterer revisjonen fem anbefalinger i 
rapporten. Våler kommune iverksetter de anbefalinger som angår den generelle 
eierstyringen, anbefaling 2-5, slik at det etableres hensiktsmessige rutiner som 
legger til rette for utøvelse av godt kommunalt eierskap der kommunen har 
eierinteresser. 

 
 
 
 

PS 19/11 Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Fosterhjem" 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  
 Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og tar oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til orientering. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

  
Kommunestyret anmoder administrasjonen om å opprette et system for vurdering av 
tilbakemeldinger fra brukerne i forbedringsarbeidet til fosterhjemsområdet og om at det 
inngås avtale om systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunalt og statlig 
barnevern.  
Forøvrig tas oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til orientering. 

 
Rakkestad, 05.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
 
Revisjonen redegjorde for saken. 

- Oppfølgingsrapporten kommer alt for seint og revisjonen tar selvkritikk på det. 
-  

 
 
Ord til saken 
Graff  
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak og innstilling 29.05.2019: 

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens vurderinger og tar oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til orientering. 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 



 
 

Kommunestyret anmoder administrasjonen om å opprette et system for vurdering av 
tilbakemeldinger fra brukerne i forbedringsarbeidet til fosterhjemsområdet og om at det 
inngås avtale om systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunalt og statlig 
barnevern.  
Forøvrig tas oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Fosterhjem» til orientering. 

 

 
 
 
PS 19/12 Informasjon fra revisjonen 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  
 Brev til kontrollutvalget om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas 

til orientering. 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering  

  
 
Rakkestad, 05.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

 
Leder innledet saken og ga ordet til revisjonen. 
 
Revisjonen redegjorde for saken. 

- Distriktsrevisor er for tiden sykemeldt 
- Makarov er konstituert som daglig leder under daglig leders fravær 
- Fusjon mellom IØKR 
- Oppfølging av politiske vedtak i lir ferdigstilt til juni. Forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet i 

sept. 
 
Vedtak som innstilt 

Kontrollutvalget Vålers vedtak29.05.2019: 

Brev til kontrollutvalget om vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas 
til orientering. 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering 

 
 
PS 19/13 Møteplan for kontrollutvalget i Våler kommune - 2. halvår 
2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin 

virksomhet 2. halvår 2019: 
 
1. møte: onsdag 4. sept. kl. 15.00 
2. møte: onsdag 13. nov  kl. 15:00 

 



 
 

Rakkestad, 08.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

Leder innledet saken  
 
Ord til saken 
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.05.2019: 

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møtedager for sin virksomhet 
2. halvår 2019: 
 
1. møte: onsdag 26. sept. kl. 15.00 
2. møte: onsdag 13. nov  kl. 15:00 
 
 
 

PS 19/14 Referatsaker: Skatteoppkreverens årsrapport med 
skatteregnskap 2018 og Skatteetatens kontrollrapport 2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Vedlagte referatsaker Skatteoppkreverens årsrapport 2018 og Skatteetatens 

kontrollrapport 2018 tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 19.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

Leder innledet saken  
 
Vedtak som innstilt 
 

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.05.2019: 

Vedlagte referatsaker Skatteoppkreverens årsrapport 2018 og Skatteetatens kontrollrapport 
2018 tas til orientering. 
 
 
 

PS 19/15 Eventuelt 

Kontrollutvalget Vålers behandling 29.05.2019: 

1. Anbudsprosess, kontraktsinngåelse og finansiering av gang og sykkelsti 
prosjektet  
Leder innledet saken. 
Rådmannen var invitert (etter innkallingen var sendt ut) for å redegjøre for 
anbudsprosess, kontraktsinngåelse og finansiering av gang og sykkelsti prosjektet i 



 
 

kommunen. Bakgrunnen for invitasjonen var at kontrollutvalget ved leder var blitt gjort 
kjent med at det kan se ut som at administrasjonen har gått ut over sine fullmakter ved 
å ha inngått en avtale med en aktør (signert avtale) for et beløp som er vesentlig 
høyere enn hva som ble vedtatt i budsjett 2019. Ut fra informasjonen utvalgsleder har 
fått så sto det ingenting i avtalen med aktøren som bygger gang og sykkelsti at det tas 
forbehold om finansiering. 
 
Rådmann redegjorde for saken. Utvalget fikk utdelt et notat fra rådmannen: Orientering 
vedr. budsjett, finansiering mv. av prosjekt gang- sykkelvei pluss ved FV120 
 

- Vedr. kontrakten, det ble oppdaget at den signerte kontrakten manglet forbehold om 
finansiering tidlig i prosessen. Saken startet i 2016 og var en hastesak, 
kommunalsjefen miljø/teknikk mente selv han hadde mandat til å gjennomføre 
prosjektet uten å ha konkret finansiering på plass.  

- Anbudsprosessen, man var bevisst at 3 mil ikke ville være nok, men det tok tid å finne 
riktig budsjett som skulle belastes. 

- I ettertid ser man at det burde vært flere involvert i saken fra starten. 
- Skriftlige orienteringer fremfor muntlige bør vurderes.  

 
Utvalget drøftet saken og kom i fellesskap frem til følgende forsalg til vedtak: 
 
Forslag til vedtak:  
1. Kontrollutvalget fikk i sitt møte 29. mai en redegjørelse fra rådmannen vedrørende 

budsjett og finansiering av gang- og sykkelvei FV 120. Rådmannens redegjørelse i 
saken tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring over at det er inngått kontrakter uten at det 
er budsjettmessig dekning vedtatt av kommunestyret. Videre er kontrollutvalget 
kjent med at saken skal behandles i kommunestyret 13.06.19 og fremmer følgende 
innstilling til kommunestyret: 

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret ber rådmannen å evaluere rutiner og systemer knyttet til  
prosjektstyring.  
Kommunestyret ber også rådmannen å evaluere rutiner og systemer knyttet til 
kontraktsinngåelser. 

 
Vedtaket ble enstemmig vetatt. 

 
2. Økonomiarbeidet i Våler kommune. 

Leder innledet saken. 
Evaluering av økonomiarbeidet i Våler kommune, og viktige tiltak. Rådmann har selv 
foreslått å orientere utvalget om saken.  
 
Rådmann redegjorde for saken: 
Utvalget fikk utdelt notatet: Oppsummering – analyse av økonomifunksjonen i Våler 
kommune 
 
Forslag til vedtak:  
Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering  

Kontrollutvalget Vålers vedtak 29.05.2019:  

1. Anbudsprosess, kontraktsinngåelse og finansiering av gang og 
sykkelsti prosjektet 

 



 
 

 
1. Kontrollutvalget fikk i sitt møte 29. mai en redegjørelse fra rådmannen vedrørende 

budsjett og finansiering av gang- og sykkelvei FV 120. Rådmannens redegjørelse i 
saken tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring over at det er inngått kontrakter uten at det 
er budsjettmessig dekning vedtatt av kommunestyret. Videre er kontrollutvalget 
kjent med at saken skal behandles i kommunestyret 13.06.19 og fremmer følgende 
innstilling til kommunestyret: 

 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret ber rådmannen å evaluere rutiner og systemer knyttet til  
prosjektstyring.  
Kommunestyret ber også rådmannen å evaluere rutiner og systemer knyttet til 
kontraktsinngåelser. 

 

2. Økonomiarbeidet i Våler kommune. 
Rådmannens redegjørelse i saken tas til orientering 


