Møteinnkalling
Kontrollutvalget Våler

Møtested:
Tidspunkt:

Våler kommune, møterom Kommunestyresal
17.01.2018 kl. 15:00

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post
anirov@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Våler, 10.01.2018
Andreas Holm
Leder
(sign)
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/273
1
2459/2018
510/137
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Våler

Møtedato
17.01.2018

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.11.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalget 01.11.2017 godkjennes.
Rakkestad, 04.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 01.11.2017
Vurdering
Møteprotokoll legges fram for godkjenning.
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Utvalgssaksnr.
18/1

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/273
4
5624/2018
510/137
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Våler

Møtedato
17.01.2018

Utvalgssaksnr.
18/2

Orienteringssak - Budsjett 2018
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 tas til orientering.
Rakkestad, 09.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2018 – 2021, inkludert budsjett 2018
https://www.valer-of.kommune.no/aktuelt/handlingsprogram-2018-2021

Saksopplysninger
I tråd med tidligere praksis inviteres rådmannen til kontrollutvalgets møte for å gi en
orientering om årets budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet
kan likevel gi mye nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg i sitt arbeid.
I invitasjonen til rådmannen står det blant annet:
«Utvalget er kjent med at administrasjonen gjerne har lagt budsjettarbeidet litt bak seg på
nyåret, men kontrollutvalget opplever det likevel som nyttig med en orientering om det
vedtatte budsjettet.
Aktuelle spørsmål/problemstillinger kan være:
- hvilke utfordringer gir årets budsjett kommunen og dens innbyggere
- kan det være områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året,
eksempelvis om det er nedskjæringer som kan gå ut over tjenestetilbudet,
kommunereform mm.
- er det virksomheter som er særlig tilgodesett økonomisk i 2018
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Utvalget trenger ikke en oppramsing av budsjettdokumentet, men ønsker å ha mulighet til å
stille eventuelle spørsmål.»
Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse for budsjett 2018 til
orientering.
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/273
5
5714/2018
510/137
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Våler

Møtedato
17.01.2018

Utvalgssaksnr.
18/3

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune, vedtas
2. Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune oversendes
kommunestyret til orientering.
Rakkestad, 09.01.18
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Våler kommune (utkast)
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
 Plan for selskapskontroll 2017-2020
Saksopplysninger
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver er beskrevet i kommunelovens §77, forskrift om
kontrollutvalg og veilederen «Kontrollutvalgsboken». I henhold til forskrift om kontrollutvalg
skal kontrollutvalget informere kommunestyret om sitt arbeid. Årsmeldingen er i tillegg til
plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll utvalgets bidrag til å synliggjøre
kontrollutvalgets rolle og arbeid for kommunestyret og allmenheten i året som har gått.
Vurdering
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2017.
Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kommunelovens §77, forskrift om
kontrollutvalg og kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises
førøvrig til utkastet til årsmelding.

6

ÅRSMELDING 2017
FRA
KONTROLLUTVALGET
I
VÅLER KOMMUNE

Side 1 av 4
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2017
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er orientering til kommunestyret om utvalgets
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er behandlet i 2017.
Årsmeldingen bør sees i sammenheng med vedtatte planer for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf.
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004).
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf
kommunelovens § 80).
Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt veilederen
“Kontrollutvalgsboken” – Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp
forhold som kommunestyrets kontrollansvar, kontrollutvalgets arbeid og rolle i
forhold til kommunestyret, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen.
(Hele veilederen finnes her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf )

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av
kommunestyret for fire år, og følger valgperioden. Utvalgets leder har møteog talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf.
Kommuneloven § 77).
Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for
perioden 2015-2019 (nyvalg 16.06.16):
Navn
Andreas Holm

Funksjon
Leder

Varamedlem
Jan Dahler

Nr.
1.vara

Pauli Staalesen

Nestleder

Rune Rafshol

2.vara

Anne Kristine
Graff

Medlem

Roger Brennvall

3.vara

Inger Hovland

4.vara

Kjerstin Wøyen Funderud

5.vara
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4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM
Kontrollutvalget i Våler kommune har i 2017 hatt 5 møter og behandlet 27
saker.
Kontrollutvalgets møter er offentlige jf. Kommuneloven § 31.
Kontrollutvalgets møter, innkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunens
hjemmeside.
Utvalget har utarbeidet et strategidokument for sin virksomhet i valgperioden
og vedtar en møteplan for hvert halvår.
Utvalget har tilbud om å delta på Norges Kommunerevisorforbund sin årlige
kontrollutvalgskonferanse, som er et viktig forum for faglig påfyll til
kontrollutvalgsmedlemmene.
Utover utvalgets medlemmer har Ordfører, sekretariat og revisor møte- og
talerett i utvalget.
Administrasjonen inviteres av utvalget ved behov.
Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold
kontrollutvalgssekretariat IKS.
Sekretariatets primæroppgave er saksbehandling, vedtaksoppfølging,
rådgiving og tilrettelegging.
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd
mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av
kontrollutvalget.
5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av kommunelovens § 77 og forskrift om
kontrollutvalg.
 TILSYN MED DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN
Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. Herunder
ligger oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon,
regnskapsrevisjon, selskapskontroll og budsjettbehandling.
 Kontrollutvalget har i tråd med forskriftenes § 7 avgitt uttalelse til
kommunestyret for Våler kommunes årsregnskap 2016.
 Kontrollutvalget har innstilt på budsjett for kontroll og tilsyn
2018, jf. forskriftenes § 18.
 Det er behandlet én forvaltningsrapport i utvalget:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt “Hvordan blir politiske vedtak
fulgt opp?», Våler kommune
Rapporten er sendt kommunestyret for behandling.
 Vedtatt selskapskontroll for 2017 er påbegynt, men er pr. d.d.
ikke fremlagt utvalget.
Følgende fra administrasjonen har vært i kontrollutvalgets møter for å
orientere om temaer utvalget har bedt om:
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Konstituert rådmann Harald Hammer orienterte om Våler
kommunes budsjett for 2017.
Kons. rådmann Harald Hammer orienterte om Våler kommunes
årsregnskap for 2016.

 TILSYN MED REVISJONEN
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Våler kommune.
Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens
virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens løpende arbeid
foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i
kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende
saker skriftlig i forbindelse med sitt «påseer» ansvar:
 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2017
 Overordnet revisjonsstrategi 2017
 Framdriftsplan forvaltningsrevisjon for 2017

Våler xx.xx.2018
xx
Kontrollutvalgets leder
(sign.)
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/273
2
2462/2018
510/137
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Våler

Møtedato
17.01.2018

Utvalgssaksnr.
18/4

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.
Rakkestad, 04.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Bev fra IØKR IKS av 04.01.2018: Orientering til kontrollutvalgene om igangsatte tiltak
etter kvalitetskontroll
 Vedtak fra forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2017
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Revisjonen orienterer om sitt arbeid og legger fram resultatet fra kvalitetskontrollen som ble
gjennomført av NKRF høsten 2017.
Vurdering
Sekretariatet anbefaler å ta informasjonen fra revisjonens og den fremlagte informasjon til
orientering.
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Kvalitetskontrollkomiteen

1701
Til Indre Østfold kommunerevisjon IKS
iokr@fredrikstad.kommune.no

Kopi:
mathias.reinar@krv.oslo.kommune.no
halldis.moltu@sskrevisjon.no

FORBUNDSBASERT KVALITETSKONTROLL UTFØRT 2017

Kvalitetskontrollkomiteen har i møte den 6.11.2017 behandlet kontrollrapporter iht. reglementet for
kvalitetskontroll § 5-1. Med bakgrunn i rapportene har komiteen fattet følgende vedtak:
Regnskapsrevisjon:

Kontrollen viser vesentlige mangler. Det er ikke innhentet tilstrekkelig
revisjonsbevis, jf. ISA 330/ISA 500 punkt 6 på områdene lønn og salg.
Komiteen legger også vekt på kontrollørens merknad knyttet til mangler
vedrørende utvalgstesting/stikkprøver, jfr. ISA 530 pkt. 6-8 og 14-15.
Det iverksettes oppfølgingskontroll til neste år.

Forvaltningsrevisjon: Godkjent med følgende merkander:
Mangelfull utledning av revisjonskriterier, jfr. RSK 001 pkt. 23
Mangelfull konkretisering av revisjonskriterier, jfr. RSK 001 pkt. 25
Data i tilstrekkelig omfang som grunnlag for vurderinger, jfr. RSK 001 pkt.
28
Mangelfull konklusjon opp mot problemstilling, jfr. RSK 001 pkt. 33
Komiteen legger til grunn at virksomheten i sitt svar har bekreftet at det iverksettes forbedringstiltak på
de omtalte forhold i kontrollen.
Oslo, 6.11.2017
Kvalitetskontrollkomiteen, NKRF
Cicel T. Aarrestad
Leder
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2018/273
3
2513/2018
510/137
Ida Bremnes Haaby

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Våler

Møtedato
17.01.2018

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak
Rakkestad, 04.01.2018
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

15

Utvalgssaksnr.
18/5

