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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 134906/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/12 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalget 23.05.2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalget 23.05.2018 godkjennes 

 
  

 
Rakkestad,22.06.2018  
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 23.05.2018 

Vurdering 
Møteprotokollen er godkjent pr e-post. Legges fram for formell godkjenning og signering. 
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 137216/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/13 

 
Revisjonens oppdragsvurdering og oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Revisjonens oppdragsvurdering og brev til kontrollutvalget om vurdering av 

oppdragsansvarlig revisors uavhengighet, tas til orientering 
  

Rakkestad, 23.08.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Oppdragsvurdering Våler kommune 
 Brev av 16.05.2018 til kontrollutvalget fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS om 

vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet.  

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen omfatter bla å vurdere revisors 
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring.  
 
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr. 
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurder egen uavhengighet opp mot 
krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel. 
 
Videre legger IØKR IKS fram oppdragsvurdering for den enkelte kommune, hvor 
uavhengighet og objektivitet, kapasitet og kompetanse er vurdert ut fra revisjonsstandardene 
ISA 200 pkt 14, 220 pkt 11 og pkt 14. Revisjonen har vurdert «at kapasitet og kompetanse 
er til stede for å utføre revisjonen i Våler kommune på en god måte, både for 
regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen». 
 
Oppdraget for eierkommunene beskrives slik:  
 
Det skal avgis en revisors beretning for regnskapets riktighet og at regnskapet er i 
overenstemmelse med lover og god regnskapsskikk. Det skal også utarbeides 
forvaltningsrevisjonsrapporter som bygger på, og måles opp mot bestemmelser i lover og 
forskrifter samt standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 
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Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering og brev om 
vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet til orientering.
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 137205/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/14 

 
 
Ressurser og tidsbruk 2018 - IØKR IKS 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 for Våler kommune – IØKR IKS,  tas til 

orientering. 
  

 
Rakkestad, 27.08.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018, Våler kommune», datert 16.05.2018 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Selskapsavtale for IØKR IKS  
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
 Kommunestyrevedtak 09.03.17 sak 2/17- Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018  
 Plan for Selskapskontroll 2017-2020 

 

Saksopplysninger 
Påseansvaret overfor revisjonen er en sentral oppgave for kontrollutvalget, jfr. forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4. Utover at revisjonen rapporterer til 
kontrollutvalget i møtene i fast sak «Informasjon fra revisjonen», legges dokumentene 
Planlagte ressurser og tidsforbruk, Revisjonsstrategi, Oppdragsvurdering og 
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring fram for kontrollutvalget slik at 
kontrollutvalgets påseerrolle kan utøves. 
 
I praksis vil det si at kontrollutvalget gjennom dialog og rapportering må danne seg 
en oppfatning av om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Kontrollutvalgets påseansvar innebærer å påse at: 

 Revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal regnskapsskikk 
 At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 
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 At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 
 At det årlig blir utført forvaltningsrevisjon  
 At forvaltningsrevisjon skjer i henhold til regelverkets krav  
 At det gjennomføres selskapskontroll 

 
Revisor har det faglige ansvaret for revisjonens utførelse, men kontrollutvalget skal 
ha en oppfatning av om revisjonen utføres i tråd med lover, forskrifter, god 
revisjonsskikk og eventuelle instrukser eller avtaler mellom revisor og 
kontrollutvalget.  
 
Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke faglig vurdering av revisjonens utførelse, revisor 
bærer selv det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. Det er også opp til 
revisor å definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet.  
 
Revisjonen legger fram dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018». Dokumentet 
gir en fremstilling over samlede ressurser, oppgaver og planlagt tidsbruk i revisjonsselskapet 
og i den enkelte eierkommune. Tekstdelen i planen er innholdsmessig identisk som for 
2017, med et par små unntak. Nytt for 2018 er oppstillingen Andre oppgaver blant ansatte; 
150 timer og at selskapskontroll er flyttet fra regnskapsrevisjon til forvaltningsrevisjon. 
Imidlertid er det gjort en betydelig reduksjon og omfordeling av ressursbruk, uten at 
endringene er redegjort for i dokumentet. 
 
Sammenlignet med foregående år er det totale antall timer til bruk ute i kommunene (vist 
som Sum eksterne timer i pkt 2.1 i planen) redusert med 1986 timer mot «Sum eksterne 
timer» i 2017, en reduksjon på ca 12%. Samtlige eierkommuner har fått en reduksjon i timer 
til revisjon, Våler kommune på omlag 11% sammenliknet med 2017. Se tabell under:  
 
Våler kommune 2017 2018 Reduksjon i 

timer 
Reduksjon i % 
(Reduksjon av 
totalen) 

Regnskapsrevisjon  700 566 134 19 % (11,9%) 
Forvaltningsrevisjon  425 434   +9 +2% (+0,8%) 
Selskapskontroll  Inkl. i 

regnskap 
Inkl. i 
forvaltning 

  

Totalt  1125 1000 125 11% 
 
 
For forvaltningsrevisjon avviker timetallet for 2018 med kommunestyrets vedtak i sak om 
Revisjonsplan – forvaltningsrevisjon 2017-2018.  
 
I plan for selskapskontroll 2017-2020 er det ikke oppgitt tidsressurs for prosjektene.  
Tidsbruk på de enkelte prosjekter vil variere, men etablert norm tilsier at i gjennomsnitt tar 
en” typisk” forvaltningsrevisjon noe over 280 timer og en eierskapskontroll noe over 85 timer 
(Nordlandsforskning 2009 – Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i 
kommunal egenkontroll). 
 
I forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 skriver revisjonen om timeressursene at 
«Dette er timer til overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av 
prosjektbeskrivelser, gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroller. I disse timene ligger 
også behandling i kontrollutvalg og kommunestyret».  
 
Tidsbruk til fellesråd/sokn, selskaper, administrasjon og ledelse har de samme ressurser 
som i fjor.  
 
Revisjonen har på forespørsel fra sekretariatet svart på spørsmål om bakgrunnen for 
nedgangen. Revisjonen la fram beregningsmodell med forklaring. Revisjonen forklarer at 
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timer pr. årsverk er endret fra 1900 timer pr årsverk til 1400 timer. Dette gjør at 2017 og 
2018 tallene ifølge revisjonen ikke er sammenlignbare. Revisjonen har videre opplyst til 
sekretariatet at beregningen for timer i 2018 gir et mer realistisk bilde av tidsbruken. 
Beregning av timer ut til den enkelte kommune baserer seg på en ny tidsberegningsmodell 
hvor eierkommunenes økonomiske bidrag inn i selskapet gir et gitt antall timer til revisjon i 
den enkelte kommune. Eierkommunens økonomiske bidrag til selskapet er pr. nå basert på 
grunnbeløp og befolkningstall. 
 

Vurdering 
Slik sekretariatet leser selskapsavtalen skal Indre Østfold Kommunerevisjon IKS levere en 
«totalpakke» til eierkommunene. I selskapsavtalen står det følgende under pkt. 1.4, 
Selskapets formål:  
«Selskapet skal utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltakende kommuner i henhold til 
kommunelovens § 78 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg.» (s.2) 
 
Det vil være både praktisk og nødvendig for revisjonsselskapet å fordele sine ressurser 
mellom kommunene etter en gitt fordelingsnøkkel. Det er også opp til revisjonen selv å 
definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet. Imidlertid er beskrivelsen av hvilke 
tjenester som skal leveres identiske i år som i fjor, samtidig som tidsressursene til revisjon 
har gått ned. Revisjonen har opplyst at selskapet har samme stillingshjemler, eierkommuner 
og selskapsavtale som foregående år. 
 
Revisjonen opplyser at de jobber med å få på plass en ny prismodell fra 2020 som tar 
hensyn til faktisk ressursbruk, og viser videre til at selskapskontroll nå er lagt under 
forvaltningsrevisjon, derav er det i flg. revisjonen flere timer relativt sett til 
forvaltningsrevisjon kontra regnskapsrevisjon i 2018 vs 2017. 
 
Sekretariatet vurderer dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018» som noe 
mangelfullt da revisjonen har gjort en betydelig reduksjon og omfordeling av ressursbruk, 
uten at endringene er redegjort for i dokumentet. Sekretariatet har gitt revisjonen mulighet til 
å redigere dokumentet, men fått til svar at revisjonen finner det lite hensiktsmessig. 
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
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Oppgave- og ressursoversikt 2018 – Våler kommune  Side: 0 
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1. INNLEDNING: 

1.1 Dokumentets formål 
Hovedformålet med dette dokumentet er å gi en oversiktlig dokumentasjon over samlede 
ressurser oppgaver og tidsforbruk i revisjonsselskapet og i den enkelte eierkommune. En 
mer detaljert gjennomgang av risikovurdering, vesentlighet, ressurser, forvaltnings-
revisjonsprosjekter og selskapskontroll, er å finne i følgende dokumenter: 
 

 ”Overordnet revisjonsstrategi”  planperiode 01.04.2018 til 31.03.2019 
 ”Revisjonsplan for forvaltningsrevisjon” planperiode 2017-2018 (planen ble 

vedtatt høsten 2016) 
 ”Plan for selskapskontroll”   planperiode 2017-2020 (planen ble 

vedtatt høsten 2016) 
 

Dokumentene er obligatoriske for hver kommune.  

1.2 Revisjonsselskapet 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØKR IKS), er et selskap etablert for å levere 
revisjonstjenester, til eierkommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler. Selskapet har kontorsted i Rakkestad og 
vår adresse er Industriveien 6, 1890 Rakkestad. 
Selskapet leverer regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

2 Ressurser 

2.1 Stillingshjemler og samlet ressurs 
Revisjonsselskapet har 11 årsverk. Det er for tiden 5 kvinner og 6 menn. 
Planlagt total ressurs for 2018 er: 
 
Timer regnskapsrevisjon kommuner    totalt  6 850 timer  
Timer forvaltningsrevisjon/selskapskontroll kommuner totalt 5 255 timer  
Timer fellesråd/sokn og selskaper    totalt 1 375 timer  
Timer administrasjon/ledelse     totalt 1 340 timer  
Andre oppgaver blant ansatte    totalt       150  timer 
Sum eksterne timer      totalt  14 970 timer 
 
Selskapet selv, og standardene vi arbeider etter, setter strenge krav til intern 
kvalitetskontroll, jfr. standarden ISQC-1. Begge fagområdene, forvaltningsrevisjon og 
regnskapsrevisjon, har innarbeidet i sine planer, ressurser til intern kvalitetssikring. I tillegg 
timer til obligatorisk faglig oppdatering, reisetid ol.  

2.2 Tidsressurser i Våler kommune 
 
Tidsressurs i Våler kommune revisjonsåret 2018 
Revisjon av kommuneregnskapet        566 timer 
Forvaltningsrevisjon/selskapskontroll       434 timer 
Totalt tid       1 000 timer 

2.3 Organisasjonskart 
Se vedlegg 1 til dette dokument 
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2.4 Kompetanse 
Revisjonsenheten har samlet kompetanse som dekker de lovpålagte oppgaver innen 
revisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Våre ansatte har utdanning innen revisjon, 
statsvitenskap, psykologi, samfunnsgeografi, spesialpedagogikk og økonomi. Alle ansatte 
innen forvaltningsrevisjon har kompetanse i generell og spesiell forvaltningsrett. Våre 
ansatte innehar samlet mange års real kompetanse innen offentlig revisjon. 
Oppdragsansvarlig revisor plikter å gjennomføre minst 105 timer med faglig ajourhold i løpet 
av hver 3-års periode. Øvrige ansatte skal i løpet av samme periode ha minst 63 timer til 
etter- eller videreutdanning. 

2.5 Uavhengighet 
KL § 79 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. kap. 6 omhandler krav 
til revisors uavhengighet og objektivitet. Kravet til uavhengighet og objektivitet gjelder alle 
som foretar revisjon. Det påhviler derfor alle som utfører revisjon å foreta en løpende 
vurdering av sin uavhengighet. Bestemmelsene gjelder alle som utfører revisjon for 
kommunen. 
 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS har etablert rutiner som sikre at alle ansatte har fokus 
på sin egen uavhengighet til de oppdrag som den enkelte reviderer. Selskapet har fokus på 
vår væremåte og oppførsel, som sikrer profesjonalitet og objektivitet opp mot våre 
oppdragsgivere. Det er etablert etiske retningslinjer og varslingsrutiner. 
 
Uavhengigheten til oppdragsansvarlig revisors og de revisorer som arbeider opp mot Våler 
kommune er vurdert og funnet i orden. Egenvurderingen av oppdragsansvarlig revisor 
(distriktsrevisor), legges frem for kontrollutvalget til behandling i 2018. 
 

3 Arbeidsoppgaver 

3.1 Kommunelovens bestemmelser  
I kommunelovens § 78 heter det bl.a. 

 Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god 
kommunal revisjonsskikk. 

 Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 
Egne bestemmelser om selskapskontroll finner man i kommunelovens § 80. 

3.2 Nærmere om revisjonens arbeidsoppgaver 
Revisjonens arbeidsoppgaver kan kort oppsummeres slik: 

 Regnskapsrevisjon 
o Vurdering av økonomisk intern kontroll 
o Regnskapsbekreftelse 
o Misligheter 

 Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, herunder:  

o Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

o Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 
er satt på området, 

o Regelverket etterleves, 
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o Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
o Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 
o Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten 
 Selskapskontroll: 

o Er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens eierinteresser fungerer 
tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger og i 
henhold til aktuelle lover og regler.  

 Eierskapskontroll: 
o Er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, utøver 

myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt ivaretar 
kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger.  

 Representere i kontrollutvalg og kommunestyre. 

3.3 Oversikt over tjenesteproduksjonen i IØKR 
Spesifikasjon av tjenesteproduksjon, Se vedlegg 2. 

 
 

4 OPPSUMMERING 
Hovedressursene i vår tjenesteproduksjon er knyttet til de forutsetninger som ligger til grunn 
for vedtatt budsjett. Selskapet har til en hver tid fokus på effektiv ressursbruk og 
kostnadsbesparelser. Ressursbruken planlagt i dokumentene plan for forvaltningsrevisjon, 
overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen og plan for selskaps- og 
eierskapskontroll vil gjennom året være til faglige vurdering. Hvis spesielle forhold skulle 
oppstå vil omprioriteringer blir gjort innfor de ressurser som er planlagt, og iht til de faglige 
standarder som settes til vårt arbeid.  
 

 
Rakkestad, 16.mai 2018 

 
 
 
Rita Elnes 
Distriktsrevisor 
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Organisasjonskart pr. 14.05.18 

 

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Svend-Harald Klavestad             
Fagansvarlig regnskapsrevisor

Unni Torp                       
Regnskapsrevisor

Lene Eilertsen               
Regnskapsrevisor

Inger Marie Karlsen-Moum 
Regnskapsrevisor

Sabri Mousa                     
Regnskapsrevisor

Jehona Rukiqi for Bjørn Karlsen 
Regnskapsrevisor

Frank Willy Vindløv Larsen                    
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor

Sten Morten Henningsmoen 
Forvaltningsrevisor

Casper Støten                  
Forvaltningsrevisor

Anita Dahl Aannerød                      
Permisjon
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         Vedlegg 2 
 
Oversikt over tjenesteleveranse IØKR IKS: 
 

1. Regnskapsrevisjon - løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon  
a. Revisjonsstrategi, kartlegging/testing intern kontroll og 

regnskapsbekreftelse 
i. Lønnsområdet 

ii. Innkjøpsområdet 
iii. Driftsmiddelområdet (investeringer) 
iv. Finansområdet 
v. Overføringer 
vi. Salgsområdet 

vii. Likviditetsområdet 

b. Evaluering og oppfølging 
 

2. Forvaltningsrevisjon 
a. Overordnet analyse 
b. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser 
c. Revisjonsplan 
d. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
e. Oppfølgingsrapporter 
f. Spørreundersøkelser (Questback) 
g. Kurs/foredrag 

 

3. Revisors uttalelse, attestasjon av prosjektregnskap -
refusjonskrav 

a. Staten og andre instanser krever attestasjon av kommunens bruk 
av eksterne midler 

 

4. Attestasjon av moms. kompensasjon 
a. Kommuner 
b. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
c. Interkommunale selskaper 
d. Barnehager 

 

5. Gjennomføring av selskaps-/eierskapskontroller 
a. Offentlig heleide AS og IKS i eierkommunene 

 

6. Revisjon av andre regnskaper (egne retts-subjekter) 
a. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
b. Interkommunale selskaper 
c. Stiftelser 
d. Fond 
e. Legater 
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f. Foreninger 
g. UI-regnskaper 
h. Interreg prosjekter 

 

7. Rådgiving 
 

8. Kurs 
a. Interne og eksterne kurs  

 

9. Deltakelse i møter 
a. Den enkelte kommune – kontrollutvalg og kommune-/bystyre 
b. Samordningsforum – Fylkesmannen i Østfold 
c. Andre, på forespørsel 

i. Rådmannsforum, Regionrådet ol.  
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 138147/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/15 

 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 – Våler kommune tas til orientering 

 
Rakkestad, 23.08.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Vedlegg 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 - Våler kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR -2004-06-15-904 
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner FOR – 06-15-905 
 Revisjonsstandard ISA 300 og Revisjonsstandard ISA 315  

Saksopplysninger 
Revisor skal på bakgrunn av bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk 
planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig sikker måte.  
 
Overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:  

 Viktige revisjonsområder blir satt i fokus (Risiko og vesentlighet) 
 Mulige problemer / områder identifiseres så tidlig som mulig 
 Det tilegnes tilstrekkelig kunnskap om kommunes virksomhet 

 
Revisjonsstrategien beskriver type og omfang av revisjonshandlinger til de ulike 
revisjonsområdene. Handlingene utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og 
vesentlighet. Revisjonen har vurdert det totale vesentlighetsnivået i kommunen til middels. 
Planen går fra 01.04.2018-31.03.2019. 

Vurdering 
Det vises til innhold og vurderinger i «Overordnet revisjonsstrategi 2018 Våler kommune». 
Revisjonsstrategien anses å oppfylle kravene for sikre at obligatoriske oppgaver blir utført og 
for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors beretning. 
 
Revisjonen vil være til stede i møte og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 169773/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/16 

 
 
Revisjonsplan 2019-2020 - Forvaltningsrevisjon 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Etter kontrollutvalgets vurdering bør det gjennomføres forvaltningsrevisjon innenfor 

følgende områder i perioden 2019 – 2020: 
 

 Vedtas av kontrollutvalget i møtet. Forslag til aktuelle prosjekter/områder 
går fram av «Overordnet analyse» (Vedlegg 1) 
 

 Kontrollutvalgets forslag til prioriteringer legges inn i «Revisjonsplan - 
Forvaltningsrevisjon 2019-2020» og innstillingen sendes kommunestyret. 

  
  
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
a) «Revisjonsplan - Forvaltningsrevisjon 2019-2020» vedtas. 

 
b) Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de enkelte prosjektbeskrivelsene og inngå 
avtaler om gjennomføringen med revisjonen. 
 

c) Kontrollutvalget sender forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret 
fortløpende. 
 

d) Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for 
endringer i planen i planperioden.  

 

 

Vedlegg 
 Vedlegg 1 Overordnet analyse 2019-2020 Våler kommune 
 Vedlegg 2 Utkast til Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon Våler kommune 2019-2020 
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Saksopplysninger  
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §9 slår fast at "Kontrollutvalget 
skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapitlet".  
Videre pålegger samme forskrift i § 10 at kontrollutvalget skal "minst en gang i valgperioden 
og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer 
i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter".  
 
Det er i utkastet til plan lagt opp til at det avholdes to prosjekter i Våler kommune i 
kommende toårsperiode. Forvaltningsrevisjonsrapportene for inneværende revisjonsplan, 
Sykefravær 2017 og Administrasjon og styring 2018, er foreløpig ikke levert. Ifølge 
revisjonens framdriftsplan er forventet levering i løpet av 2018 og 2019.  
 
Det er avsatt 868 timer til forvaltningsrevisjon i planperioden 2019-2020. Rammen for 
tidsbruk er på tilnærmet samme nivå som de foregående årene. (I Revisjonsplan 2017-2018 
er det avsatt 850 timer).  
 
Tidsbruk på de enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekter vil variere, men erfaringsmessig ligger 
gjennomsnittlig tidsbruk for en forvaltningsrevisjonsrapport på ca. 300 timer. Revisjonen 
skriver om timeressursene at: «Dette er timer til overordnet analyse, plan for 
forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter og gjennomføring av oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroller. I disse timene ligger også behandling 
i kontrollutvalg og kommunestyret».  
 
Overordnet analyse, sammen med kontrollutvalgets egne vurderinger, danner grunnlaget for 
valg av områder i kommunen som skal ha forvaltningsrevisjon. Indre Østfold 
kommunerevisjon har gjennomført en overordnet analyse for å finne fram til aktuelle tema 
(vedlegg 1).  
 
Revisjonen har kommet fram til fire områder som er særlig relevante for 
forvaltningsrevisjon: 

 Sykehjemstjenesten 
 Spesialundervisning 
 IKT-sikkerhet/personvern 
 Beredskapsarbeid 

 
 
Revisjonens vurdering av aktuelle områder dannes på bakgrunn av analyse av KOSTRA-
tall, spørreundersøkelse til kommunens ledergruppe, folkevalgte og kontrollutvalgets 
medlemmer, samt revisjonens egne erfaringer og tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og oppfølgingsrapporer. 
 
Fylkesmannen i Østfold har i sin Rammeplan for tilsyn 2018 lagt opp til følgende tilsyn: 
Sosiale tjenester/NAV, Skolemiljø – opplæringsloven, Beredskap/kommunal beredskapsplikt 
samt nasjonalt prosjekt for beredskap drikkevann.  
 
Forslaget til plan som legges fram for kontrollutvalget i møtet 05.09.2018 er ikke fullstendig 
ettersom overordnet analyse behandles i samme sak. Den endelige planen må derfor 
utarbeides i møtet og sendes videre til behandling i kommunestyret hvor den endelig 
vedtas. Det er opp til kommunestyret eventuelt å gjøre endringer i planen etter innstillingen 
fra kontrollutvalget.  
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Det er verdt å presisere at temaene som velges inntatt i planen er basert på en overordnet 
undersøkelse og i stor grad viser signaler og innspill. Før det igangsettes 
forvaltningsrevisjonsprosjekter vil kontrollutvalget få forelagt en prosjektbeskrivelse fra 
revisjonen, der status omkring temaet blir nærmere beskrevet og endelig formål og 
problemstillinger bestemt.  
 
Denne planen for forvaltningsrevisjon omhandler ikke selskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon i selskaper. Dette inngår i plan for selskapskontroll 2017-2020. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget bør løpende vurdere om temaer kan følges opp på andre måter eller som et 
tillegg til forvaltningsrevisjonsprosjekter – dvs. ved hjelp av enklere kartlegginger, 
orienteringer fra rådmannen, at kontrollutvalget gjennomfører besøk ved enheter i 
kommunen osv. Videre kan de forutsetninger som ligger til grunn for planen nå endre seg og 
det kan dukke opp andre mer aktuelle temaer.  
 
Det fremgår av § 10 i kontrollutvalgsforskriften at kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. Erfaringer har også vist 
at det kan være behov for hyppige og raske justeringer i forhold til planen. Det er derfor 
hensiktsmessig at utvalget blir gitt slik myndighet. Endringer som eventuelt medfører behov 
for økning i økonomiske rammer for kontrollutvalgets virksomhet må legges fram for 
kommunestyret.  
 
Etter kontrollutvalgets behandling oversendes alle forvaltningsrevisjonsrapporter fortløpende 
til behandling i kommunestyret.  
 
Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2019 - 2020 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2019 - 2020 
 

 

1. INNLEDNING 

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av  
1. juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:  
 

a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er 
satt på området, 

c) Regelverket etterleves, 
d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 
f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 
 

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: 

                                                
1 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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 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 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon har sitt utspring i en overordnet analyse. Den overordnede analysen er 
basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser og samtaler med 
rådmann/ ordfører, eventuelle andre folkevalgte og administrasjon. På bakgrunn av denne 
analysen legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  
Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet, slik at det skal være mulig for kontrollutvalget å legge plan for 
forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre 
forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen 
sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 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. 
Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir 
konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på neste 
side illustrerer: 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2019 - 2020 
 

Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 

1.Overordnet analyse 

2. Kontrollutvalget velger 
område(r) 

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. Prosjektbeskrivelse vedtas 
i kontrollutvalget 

6. Rapport ferdigstilles, med 
verifisering av kontaktperson 
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Plan for forvaltningsrevisjon 2019 - 2020 
 

 

2. ORGANISERING AV FORVALTNINGSREVISJON I IØKR IKS 
 
Forvaltningsrevisjon er organisert som egen faggruppe i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. 
Gruppen består av: Forvaltningsrevisor   Casper Støten 
   Forvaltningsrevisor   Sten Morten Henningsmoen 
   Forvaltningsrevisor   Vakant stilling  

Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen  
    
 
I figuren nedenfor fremkommer det hvor i organisasjonen gruppen er plassert. 
 
 

 
Figur 2 
 
 
For år 2019 er 4 årsverk satt av til forvaltningsrevisjon. 
 

3. PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 
nr 905) § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. I § 10 heter det at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i valgperioden. Planen skal revideres 
etter fire år. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en 
risiko- og vesentlighetsvurdering. Det skal være en rullering av den overordnede analyse hvert 
2. år, og eventuelt medfølgende endringer i revisjonsplanen.  
 
Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å endre denne. 
 
 
 

Distriktsrevisor 
Rita Elnes 

Regnskapsrevisjonsgruppen Forvaltningsrevisjonsgruppen 
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4. PLAN 

4.1. Identifisering og prioritering av prosjekter 

 
I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som tidligere er 
blitt gjennomført i Våler kommune:  
 
Prosjekter: Årstall for gjennomført prosjekt: 

Forsikringsordningen i kommunen 1997 

MVA 1998 

Ressursbruk i skolen og foreldrebetaling i 
SFO 

2000 

Egenbetaling for opphold på institusjon 2000 

VARF-området 2001 

Forskuddsfordeling skatt 2002 

Refusjon og tilskuddsordningen 2003 

Tildeling av helsetjenester 2004 

Anbudsrutiner og anbudspraksis 2004 

Vedlikehold av kommunale bygninger 2006 

Fellesprosjekt KOSTRA– pleie og omsorg 2005 

Oppfølging av politiske vedtak 2007 

Bruk av konsulenttjenester 2009 

Ressursstyring i pleie og omsorg  2010 

Vedlikehold av kommunale eiendommer 2011 

Barnevernets rammevilkår 2012 

Eierskapskontroll 2013 

Strategier og planer for utvikling Ble startet i 2014, vedtatt avsluttet av 
KU 

Fosterhjem 2016 

Oppfølging av politiske vedtak 2017 

Sykefravær 2018 

Administrasjon og styring 2019 

 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 05. september 2018 sak om overordnet analyse. Det skal 
avholdes to prosjekter i kommende toårsperiode i Våler kommune. 

 
For kommende periode gjennomføres følgende prosjekter i Våler kommune: 
 
Det er avsatt 868 timer til forvaltningsrevisjon i toårsperioden.  Dette er timer til overordnet 
analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektene og 
selskapskontroll. I disse timene ligger også behandling i kontrollutvalg og kommunestyret.   
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4.2. Endringer i plan 

Dersom det skulle være behov for å endre planen må dette tas opp i egen sak i 
kommunestyret. Kommunestyret kan imidlertid delegere denne beslutningen til 
kontrollutvalget.   
 

4.3. Endelig plan for alle kommuner 

Endelig fremdriftsplan for alle kommuner i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS sitt distrikt 
vil bli utarbeidet og lagt frem for kontrollutvalget til orientering etter at alle 
kommunestyrene/bystyrene har behandlet plan og prioritering av 
forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
    
 
 
 

Indre Østfold kommunerevisjon IKS  
6.september 2018 

 
(Sign.)        (Sign.) 
Frank Willy Vindløv Larsen     Rita Elnes 
Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor   Distriktsrevisor 
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 132621/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/17 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Informasjonen fra revisjonen tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 20.06.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

Vedlegg 
Ingen 

 

Saksopplysninger 
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid. 

 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.  
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 166544/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/18 

 
 
Våler kontrollutvalg - møteplan for 2. halvår 2018 

 

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

virksomhet 2. halvår 2018: 
 
1. møte: onsdag 7. november kl. 15:00 
 

  
 
Rakkestad, 22.08.18 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

Saksopplysninger 
I henhold til kommuneloven § 32 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder 
som fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter. 
 
Av praktiske grunner innstiller sekretariatet på at utvalget fastsetter møteplan for hvert 
halvår. 
 
Det er møteplikt i kontrollutvalgets møter, og evt. gyldig forfall må meldes sekretariatet så 
fort som mulig slik at vara kan innkalles. 
 

Vurdering 
Det er i innstillingen foreslått 1møte for andre halvår 2018.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget 
bør holde, samt innholdet i disse. 
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Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m. 
 
Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter. 
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Saksnr.: 2018/9823 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 132627/2018 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 05.09.2018 18/19 

 
 
Eventuelt 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Saken legges fram uten innstilling. 
  

 
Rakkestad, 20.06.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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