
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Våler 
 
 
 
Møtested:      Våler kommune, møterom Salene 
Tidspunkt: 26.09.2019 kl. 15.00 
 
Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretariatet ved Ida Haaby, 
telefon 93 22 22 51 eller e-post idbrem@fredrikstad.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 avtale. 
 
 
 
Våler, 19.09.2019 
 
 
Andreas Holm 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

mailto:idbrem@fredrikstad.kommune.no


Kontrollutvalget Vålers møte 26.09.2019 
 

Sakliste 
 
   

PS 19/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19  

PS 19/17 Oppfølgingsrapport - Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp?  

PS 19/18 Planlagte ressurser og tidsbruk  - IØKR IKS  

PS 19/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019  

PS 19/20 Revisjonens oppdragsvurdering  

PS 19/21 Informasjon fra revisjonen  

PS 19/22 Eventuelt  

2



    
Saksnr.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 159039/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/16 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19 godkjennes 
  

 
Rakkestad, 07.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19 
 

Vurdering 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.05.19 legges frem for formell godkjenning og 
signering. 
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Saksnr.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 184727/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/17 

 
 
Oppfølgingsrapport - Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? 

 
 

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

forvaltningsrevisjonsrapport Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? til orientering. 
 

 
 

 Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
  

Kommunestyret tar oppfølgingsrapport Hvordan blir politiske vedtak fulgt opp? til 
orientering.  

 
Rakkestad, 12.09.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølging av vedtak etter forvaltningsrevisjon rapport Hvordan blir politiske vedtak 

fulgt opp? Våler kommune 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyrevedtak 89/17, 16.11.2107 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Hvordan blir 

politiske vedtak fulgt opp? Våler kommune 
 

Saksopplysninger 
Formålet med oppfølgingsrapporter er å vurdere kommunens etterlevelse av 
kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter. 
 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av 
administrasjonen. Kontrollutvalget skal også vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 
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Kommunestyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjonsrapport Hvordan blir politiske vedtak 
fulgt opp? var at administrasjonen skulle iverksette fire anbefalinger som ble fremmet av 
revisjonen i rapporten.   
  
I revisjonen fra 2017 fant revisjonen at kommunen i det store og hele følger opp politiske 
vedtak og at det er etablerte rutiner for å følge opp vedtakene. Vedtakene var i de fleste 
tilfellene hensiktsmessig utformet og gitt budsjettmessig dekning.  Imidlertid avdekket revisor 
den gang enkelte forbedringsområder. Enkelte vedtak var ikke fulgt opp eller ble først fulgt 
opp etter lang tid. Rutiner for oppfølging av vedtak var i liten grad formalisert. Det var ikke 
alltid tidsfrister for vedtakene der det var hensiktsmessig og enkelte vedtak var ut fra sin 
utforming vanskelige å følge opp. Det var også funnet at noen innstillinger og vedtak 
manglet klar henvisning til hvilket organ som skal sluttbehandle saken.  
 
Grunnlaget for revisjonens vurdering i oppfølgingsrapporten er gjort på bakgrunn av 
rådmannens tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, samt kontroll av oversendt 
dokumentasjon.  
 
Revisor konkluderer i rapporten med at med enkelte forbehold er tre av anbefalingene fulgt 
opp (anbefaling nr.1, 2 og 3), mens en er delvis fulgt opp (anbefaling nr. 4). (Se rapporten 
s.3) Det vises for øvrig til rådmannens tilbakemelding, revisjonens vurderinger og 
konklusjoner som fremgår av oppfølgingsrapporten.  
 

Vurdering 
Det er rådmannens ansvar å følge opp vedtak etter gjeldene frister, og sørge for 
hensiktsmessig arbeidsdeling. Kommunestyret har på sin side ansvaret for å forsikre 
seg om at administrasjonssjefen har etablert tilstrekkelig internkontroll slik at bla. 
vedtaksoppfølging blir ivaretatt. Politikere må kunne ha tillitt til at administrasjonen 
iverksetter politiske vedtak.   
 
Sekretariatet vurderer at administrasjonen enten har fulgt opp, eller er i ferd med å følge 
opp, kommunestyrets vedtak, slik det fremgår av revisjonens oppfølgingsrapport.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering. 
 
Revisjonen vil være til stede i møte og orientere om rapporten. 
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Indre Østfold Kommunerevisjon 

OPPFØLGINGSRAPPORT HVORDAN BLIR POLITISKE VEDTAK FULGT OPP? /3 

  Bakgrunn
1.1. Innledning 

Revisjonens oppfølging av kommunestyrets 
vedtak om forvaltningsrevisjonsrapport «Hvor-
dan blir politiske vedtak fulgt opp?», er utarbei-
det som følge bokstav B i følgende vedtak: 

1.2. Hjemmel for oppfølging 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkes-
kommuner (FOR 2004-06-15 nr. 905) § 12 om 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 
fastslår følgende: 
«Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets 
eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behand-
ling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges 
opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommu-
nestyret eller fylkestinget om hvordan kommune-
styrets eller fylkestingets merknader til rapport 
om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal 
også rapporteres om tidligere saker som etter ut-
valgets mening ikke er blitt fulgt opp på en til-
fredsstillende måte.»  

1.3. Formål og metode 

Formålet med undersøkelsen er å kontrollere om 
kommunestyrets vedtak i forbindelse med for-
valtningsrevisjonsrapporten er fulgt opp i kom-
munen. Revisjonen kontrollerer vedtakets bok-
stav A og underliggende anbefalinger. Rappor-
ten vil synliggjøre hvilke tiltak som er iverksatt 
som følge av vedtaket, og vurdere disse opp mot 
vedtakets/anbefalingenes innhold.  
 
Administrasjonens redegjørelse for hvordan 
vedtaket er fulgt opp, samt innhentet dokumen-
tasjon, danner grunnlaget for revisjonens vurde-
ringer. 
 
Administrasjonen i Våler kommune v/ assiste-
rende rådmann Harald Hammer har i e-post til 
revisjonen datert 5. mars 2019, redegjort for 
fremdrift på kommunens oppfølging av vedtaket. 
Revisjonen har også mottatt følgende dokumen-
tasjon i forbindelse med brevet: 

 Rutine: forberedelser til politiske møter. 
 
Revisjonen har også hatt dialog med administra-
sjonen underveis per e-post. 
 
Brevet og medfølgende dokumentasjon ligger 
som vedlegg til denne rapporten. 

 
Kommunestyrets vedtak i sak 89/17 
(16.11.2017): 

A. Kommunestyret tar rapporten til oriente-
ring, og ber administrasjonen følge opp 
rapportens fire anbefalinger og iverksette 
anbefalte tiltak. 

B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å 
bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen 
et år etter at revisjonsprosjektet er be-
handlet i kommunestyret. 

 
Revisjonsrapportens anbefalinger: 
Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Våler kom-
mune å revidere sine rutiner for oppfølging av poli-
tiske vedtak, herunder konkretisere krav til pro-
sess ved saksbehandling. 

Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler Våler kom-
mune å revidere sine dokumenthåndteringsrutiner. 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler Våler kom-
mune å revidere sine rutiner for utarbeidelse av 
saksfremlegg og protokoll, herunder konkretisere 
krav til utarbeidelse av forslag til vedtak som sikrer 
følgende minimumsinnhold: 

 Best mulig klargjort/ utredet voteringstema 
(presise formuleringer som gir lite rom for 
skjønn). 

 Hvilket organ som avgjør saken (Det bør 
framgå klart av innstilling og vedtak om 
saken avgjøres av formannskapet, eller 
om saken går videre til endelig behandling 
i kommunestyret.) 

 Tidsfrister for ikrafttredelse/ frist for ferdig-
stillelse av vedtaket. 

 Konkret dekningsmåte/ finansieringskilde 

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at Våler kom-
mune sørger for at samtlige vedtak følges opp in-
nen frist, og at det rapporteres på vedtak som ikke 
kan gjennomføres. Herunder å informere om 
hvilke tiltak som må gjennomføres for å ferdigstille 
vedtaket. 
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Indre Østfold Kommunerevisjon 

OPPFØLGINGSRAPPORT HVORDAN BLIR POLITISKE VEDTAK FULGT OPP? /4 

 Oppfølging 
A. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen 

følge opp rapportens fire anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.

2.1. Vedtatt anbefaling nr. 1: 
Revisjonen anbefaler Våler kommune å revidere sine rutiner for oppføl-
ging av politiske vedtak, herunder konkretisere krav til prosess ved saks-
behandling.
 
Bakgrunn 
I forvaltningsrevisjonsrapporten ble det konklu-
dert at kommunen hadde gode rutiner for fø-
ring/godkjenning av møteprotokoll og underret-
telse om vedtak. Revisor bemerket imidlertid at 
kommunen ikke hadde skriftlig rutine som be-
skrev hvordan vedtak skulle følges opp. 
Revisor vurderte at kommunen burde opprette 
rutiner for vedtaksoppfølging som inkluderte en 
mer omfattende veiledning for oppfølging av po-
litiske vedtak og rapportering mellom virksomhe-
tene og rådmann, og videre til folkevalgte. Revi-
sor vurderte at formalisering av slike rutiner ville 
gjøre kommunen mindre sårbar ved skifte av 
personell og endringer i omgivelser, og ville bidra 
til å øke det organisatoriske minnet. 
 

Administrasjonens redegjørelse 

I e-post fra administrasjonen står det beskrevet 
at kommunen skal ivareta anbefalingen i forbin-
delse med revidering av dokumenthåndterings-
rutinene (se neste delkapittel). Det informeres 
imidlertid om at overgangen til fullelektronisk ar-
kiv er utsatt og at rutinen dermed ikke er oppda-
tert etter intensjonen.  
 
Det vises også til rutine fra 2018 «Forberedelser 
til møter (...)» (vedlegg 2).  
 
Revisjonens vurdering 

Hensikten bak revisjonens anbefaling var at 
kommunen i større grad skulle formalisere sin 
oppfølging av politiske vedtak gjennom en skrift-
liggjøring av den praksis som kommunen har 
og/eller ønsker. Dette er i tråd med Kommunal- 

og moderniseringsdepartementets anbefaling 
om at kommuner i mindre grad bør basere seg 
på uformell kontroll for å ivareta kravet til intern-
kontroll. 

I rådmannens bemerkninger til forvaltningsrevi-
sjonsrapporten, ble det informert om at doku-
menthåndteringsrutinene skulle revideres i for-
bindelse med overgangen til fullelektronisk arkiv. 
I e-post fra administrasjonen informeres det 
imidlertid om at overgangen er utsatt og at ruti-
nen dermed ikke er oppdatert etter intensjonen.  

Den oversendte rutinen («Forberedelser til mø-
ter(...)») beskriver prosessen i forkant av be-
handlingen av politiske saker i de ulike politiske 
organene i kommunen. At kommunen har skjer-
pet fristene på dette området er isolert sett posi-
tivt. Revisjonen kan likevel ikke se at rutinen er 
relevant med henvisning til anbefalingen, som 
konkret peker på å revidere rutiner for oppfølging 
av politiske vedtak. 

Revisjonen viser for øvrig til vurderinger gjort i 
neste delkapittel angående revidering av doku-
menthåndteringsrutinen. Revisjonen legger til 
grunn at administrasjonen vil følge opp anbefa-
lingen i forbindelse med dette arbeidet 

Med forbehold om at anbefalingen innarbeides i 
dokumenthåndteringsrutinen vurderer revisjo-
nen at anbefaling 1 er fulgt opp.  
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Indre Østfold Kommunerevisjon 

OPPFØLGINGSRAPPORT HVORDAN BLIR POLITISKE VEDTAK FULGT OPP? /5 

2.2. Vedtatt anbefaling nr. 2: 
Revisjonen anbefaler Våler kommune å revidere sine dokumenthåndte-
ringsrutiner. 
 
Bakgrunn 

I revisjonsrapporten ble det pekt på at dokument-
håndteringsrutinene sist ble endret i 2006. Revi-
sjonen vurderte at disse rutinene burde oppda-
teres jevnlig for å sikre at rutinene er i overen-
stemmelse med den praksisen kommunen har 
og ønsker.  

 

Administrasjonens redegjørelse 

I e-post fra administrasjonen oppgis det som 
nevnt i forrige delkapittel, at arbeidet med revi-
dering av dokumenthåndteringsrutiner er forsin-
ket sammen med overgangen til fullelektronisk 
arkiv, dermed ble ikke dette gjennomført i 2018. 
Revisjonen har senere vært i kontakt med admi-
nistrasjonen for å følge opp fremdriften så langt i 
2019. Administrasjonen gir følgende redegjø-
relse i e-post datert 29/7-19:  

Revisjonens vurdering 

Hovedhensikten bak vedtakets nr. 2 var å sikre 
at dokumenthåndteringsrutinene ble oppdatert i 
tråd med gjeldene og ønsket praksis i kommu-
nen. Kommunen er forsinket i sitt arbeid med å 
oppdatere rutinen. Dette har bakgrunn i behovet 
for en mer helhetlig gjennomgang av arkiv og do-
kumentsystemet, både i tilknytning til organise-
ring, myndighet, anskaffelse av nytt sak/arkiv-
system og overgangen til fullelektronisk arkiv. 
Det tas sikte på at nye rutiner, herunder doku-
menthåndteringsrutine, skal være ferdig utarbei-
det høsten 2019.  
 
Med forbehold om at ny rutine er på plass slik 
som forutsatt, vurderer revisjonen at anbefaling 
2 er fulgt opp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Vi har etablert en prosjektgruppe og ut-
arbeidet et prosjektmandat for dette arbei-
det. Arbeidet med rutiner og arkivplan 
sees i sammenheng med flere vesentlige 
faktorer. Dokumenthåndteringsrutiner er 
en viktig del av prosjektet, men vi ser også 
behov for anskaffelse av nytt sak/arkiv-
system, samt en mulig omorganisering 
knyttet til håndtering av postmottak og ar-
kivfunksjoner. En tydeliggjøring av myn-
dighet innenfor dokumentasjonsfeltet er 
viktig for å implementere de nye rutinene 
- og ansvarliggjøre de involverte. IKA Øst-
fold bistår oss i dette arbeidet, og frem-
driftsplanen tar sikte på at vi skal ha nye 
rutiner på plass og avslutte papirarkivet i 
løpet av høsten 2019. Anskaffelse av nytt 
system vil først skje i starten av 2020 - 
grunnet stort press på leverandørene i for-
bindelse med kommunereform.» 
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Indre Østfold Kommunerevisjon 
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2.3. Vedtatt anbefaling nr. 3:  
Revisjonen anbefaler Våler kommune å revidere sine rutiner for utarbei-
delse av saksfremlegg og protokoll, herunder konkretisere krav til utarbei-
delse av forslag til vedtak som sikrer følgende minimumsinnhold: 

 Best mulig klargjort/ utredet voteringstema (presise formuleringer 
som gir lite rom for skjønn). 

 Hvilket organ som avgjør saken (Det bør framgå klart av innstilling og 
vedtak om saken avgjøres av formannskapet, eller om saken går vi-
dere til endelig behandling i kommunestyret.) 

 Tidsfrister for ikrafttredelse/ frist for ferdigstillelse av vedtaket. 

 Konkret dekningsmåte/ finansieringskilde. 

 
Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten ble det blant an-
net lagt vekt på at KS i veilederen «Folkevalgt i 
kommunen og fylkeskommunen» trekker frem at 
det er viktig at politikerne er tydelige i sine ved-
tak, selv om dette kan være utfordrende. Revisor 
la til grunn at kommunen burde sørge for at fat-
tede vedtak ble utformet korrekt og var lett fatt-
bare i ettertid.  
 
Kriteriene revisjonen kontrollerte på bakgrunn 
av, var bare delvis oppfylt i Våler kommune. Det 
ble blant annet avdekket at det i en del politiske 
saker var uklarheter i tilknytning til hvilket organ 
som skulle sluttbehandle saken, og at en del 
kontrollerte vedtak ikke inneholdt konkrete tids-
frister. Det ble også pekt på at noen vedtak 
hadde upresis finansieringsmåte. 
 

Administrasjonens redegjørelse 

I e-post fra administrasjon datert 5. mars 2019, 
beskrives det at denne anbefalingen opprinnelig 
var tiltenkt gjennomført i forbindelse med en re-
videring av «reglement for politiske organer» i 
2018.  I ettertid har det blitt politisk bestemt at 
kommunens styringssystem i første halvår 2019 
skulle evalueres og deretter eventuelt justeres. 
Administrasjonen skriver videre at det ikke synes 
hensiktsmessig med justering av reglementet før 
dette arbeidet er sluttført. 

 
Revisjonen har stilt oppfølgingsspørsmål til ad-
ministrasjonen angående videre fremdrift. I e-
post datert 29. juli vises det til vedtak i kommu-
nestyret 13. juni om nytt politisk «kart». Videre 
skrives det at arbeidet med nytt reglement pågår 
og at anbefalingen søkes innarbeidet i dette.  
 
Revisjonen ser i KS-sak 28/19 Politisk organise-
ring i Våler kommune at det fremgår av vedtaket 
at blant annet reglement for den nye styringsmo-
dellen skal legges frem til behandling 1. oktober 
2019. 
 
Revisjonens vurdering 

Vedtatt anbefaling nr. 3 tar sikte på å sørge for 
at vedtak blir utformet korrekt og at de er lett fatt-
bare i ettertid, og at dette blir tatt hensyn til i kom-
munens rutiner. 

Revisjonen ser ut fra korrespondansen med ad-
ministrasjonen at dette arbeidet er påbegynt som 
en del av et større arbeid med evaluering av sty-
ringssystemet i kommunen. Revisjonen ser av 
saksgangen så langt at nytt reglement skal be-
handles politisk i oktober 2019. 

Med forbehold om at nytt reglement kommer til 
politisk behandling, og ivaretar punktene i anbe-
falingen slik som det er forutsatt, vurderer revi-
sjonen at anbefaling 3 er fulgt opp.
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2.4. Vedtatt anbefaling nr. 4: 
Revisjonen anbefaler at Våler kommune sørger for at samtlige vedtak føl-
ges opp innen frist, og at det rapporteres på vedtak som ikke kan gjennom-
føres. Herunder å informere om hvilke tiltak som må gjennomføres for å 
ferdigstille vedtaket. 
 
Bakgrunn 

I forvaltningsrevisjonsrapporten ble det pekt på 
en del konkrete tilfeller der vedtak ikke var fulgt 
opp eller rapportert på til kommunestyret. Blant 
annet var ble det pekt på tidligere vedtak i tilknyt-
ning til forvaltningsrevisjon, samt budsjettvedtak 
og andre vedtak. 
 

Administrasjonens redegjørelse 

Administrasjonen opplyser i e-post om at råd-
mannen rapporterer på vedtak til kommunestyret 
i tertialrapportene. 
 

Revisjonens vurdering 

Vedtatt anbefaling nr. 4 har til hensikt å sikre at 
fattede vedtak følges opp av administrasjonen, 
og at fremdriften for dette rapporteres til politisk 
nivå.  

 
Revisjonen har ikke gjennomført kontroller av 
politiske vedtak på nytt. Revisjonen har gjen-
nomgått tertialrapport per 31.08.2018. Der opp-
gis det at oppfølging av vedtak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjonsrapport «Hvordan blir poli-
tiske vedta fulgt opp?», ikke er påbegynt grunnet 
«manglende kapasitet og lavere prioritering enn 
andre viktige oppgaver».  
 
Ut fra rådmannens redegjørelse vurderer revisjo-
nen at rådmannen rapporterer på vedtak til fol-
kevalgte. Imidlertid er det knyttet stor usikkerhet 
til om samtlige vedtak følges opp innen frist. Med 
bakgrunn i dette vurderer revisjonen at anbefa-
ling 4 er delvis fulgt opp. 
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 Vedlegg 
1. E-post fra administrasjonen i Våler kommune: Oppfølging av kommunestyrets vedtak

i sak 39/17 inkl. videre korrespondanse med oppfølgingsspørsmål.
2. Rutine: forberedelser til politiske møter.
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1

Støten Casper

Fra: Harald Hammer <Harald.Hammer@valer-of.kommune.no>
Sendt: mandag 29. juli 2019 11:02
Til: Støten Casper
Emne: SV: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/17

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Kategorier: Arkivert i ePhorte

Hei, 

Anbefaling 2: 
Her følger svar fra leder for ikt, innovasjon og utvikling: 
«Vi har etablert en prosjektgruppe og utarbeidet et prosjektmandat for dette arbeidet. Arbeidet med rutiner og 
arkivplan sees i sammenheng med flere vesentlige faktorer. Dokumenthåndteringsrutiner er en viktig del av 
prosjektet, men vi ser også behov for anskaffelse av nytt sak/arkivsystem, samt en mulig omorganisering knyttet til 
håndtering av postmottak og arkivfunksjoner. En tydeliggjøring av myndighet innenfor dokumentasjonsfeltet er 
viktig for å implementere de nye rutinene - og ansvarliggjøre de involverte. IKA Østfold bistår oss i dette arbeidet, og 
fremdriftsplanen tar sikte på at vi skal ha nye rutiner på plass og avslutte papirarkivet i løpet av høsten 
2019. Anskaffelse av nytt system vil først skje i starten av 2020 - grunnet stort press på leverandørene i forbindelse 
med kommunereform.» 

Anbefaling 3: 
Viser til vedtak i kommunestyret 13. juni om nytt politisk «kart». 
Arbeidet med nytt reglement pågår. Anbefalinger søkes innarbeidet i dette. 

Med vennlig hilsen 

Harald Hammer 
Ass. rådmann 
+47 69 28 91 00

Fra: Støten Casper [mailto:cassto@fredrikstad.kommune.no] 
Sendt: mandag 24. juni 2019 13.34 
Til: Harald Hammer 
Kopi: Petter Haugen 
Emne: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/17 

Hei. 

Har noen ytterligere spørsmål knyttet til oppfølgingen av vedtaket: 

Jfr. anbefaling 2: Dere skriver at revideringen av dokumenthåndteringsrutinene ikke ble gjennomført i 2018. 
Kan dere redegjøre for fremdrift i forbindelse med dette så langt i 2019? 

Vedlegg 1
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Jfr. anbefaling 3: Dere skriver at kommunens styringssystem skal evalueres/evt. justeres i første halvår 
2019. Hvor langt har dere kommet i dette arbeidet så langt? Og hvordan blir anbefalingen ivaretatt i 
forbindelse med dette arbeidet?  

Med vennlig hilsen 

Casper Støten  
Forvaltningsrevisor 
_____________________________________ 

Telefon: 69 22 31 10 
Mobil: 47 26 66 97 
E-mail: cassto@fredrikstad.kommune.no

Fra: Harald Hammer <Harald.Hammer@valer-of.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 5. mars 2019 19:03 
Til: Støten Casper <cassto@fredrikstad.kommune.no> 
Kopi: Petter Haugen <Petter.Haugen@valer-of.kommune.no> 
Emne: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/17 

Hei, 

Rådmannen viser til sin tilbakemelding til revisjonens foreløpige rapport. 

Anbefaling 1: 
Rådmannen finner ikke at dette er noen stor utfordring. 
Rådmannen vil likevel vurdere rutiner for oppfølging og saksbehandling. Det synes mest hensiktsmessig å innta 
dette i «Dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere» når disse revideres, jf. anbefaling 2. 

Vedlagt følger rutine fra januar 2018 ifm. saksbehandling av politiske saker. 

Anbefaling 2: 
Rådmannen støtter anbefalingen. Revisjonen vil finne sted i forbindelse med at kommunen går over til 
fullelektronisk arkiv ventelig i 2018. 

Slik overgang til fullelektronisk arkiv er forsinket – dvs. fant ikke sted i 2018. 

Anbefaling 3: 
Rådmannen finner ikke at dette er noen stor utfordring i dag. 
Rådmannen har dog ikke innvendinger om kommunestyret ønsker større grad av konkretisering. Dette bør i så fall 
inntas i «Reglement for politiske organer». Reglementet ble senest justert i desember 2016 etter en omfattende 
politisk prosess og rådmannen ser for seg evt. endring først i 2018. 

I ettertid har man politisk bestemt at kommunens styringssystem i første halvår 2019 skal evalueres og deretter evt. 
justeres. Det synes ikke hensiktsmessig med justering av reglementet før dette arbeidet er sluttført. 

Anbefaling 4: 
Rådmannen er enig, men mener dette i det store og hele er gjeldende praksis og ikke trenger videre oppfølging. 

Rådmannen rapporterer dette til kommunestyret i tertialrapportene. 
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For øvrig vil rådmannen anføre flg. 
Rådmannen har rapport på manglende oppfølging av kommunestyrets vedtak i tertialrapporter – senest 2. 
tertialrapport tatt til orientering i november 2018: 
Her står flg.: 
Status: ikke påbegynt. Kommentar: Manglende kapasitet og lavere prioritering enn andre viktige oppgaver. 

Med vennlig hilsen 

Harald Hammer 
Ass. rådmann 
+47 69 28 91 00

Fra: Støten Casper <cassto@fredrikstad.kommune.no> 
Dato: 18. februar 2019 kl. 16:03:18 EET 
Til: "Petter Haugen (Petter.Haugen@valer-of.kommune.no)" <Petter.Haugen@valer-of.kommune.no> 
Kopi: Våler postmottak <postmottak@valer-of.kommune.no>, Larsen Frank Willy <fralar@fredrikstad.kommune.no> 
Emne: Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 39/17 

Hei. 

Kommunerevisjonen vil med dette orientere om at vi nå vil sette i gang en oppfølging av kommunestyrets 
vedtak i sak 39/17 (16.11.2017) angående forvaltningsrevisjonsrapport «Hvordan blir politiske vedtak fulgt 
opp?».  

Oppfølgingen gjennomføres med hjemmel i kontrollutvalgsforskriftens § 12, som pålegger kontrollutvalget å 
avgi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon 
er blitt fulgt opp. Revisjonen har gjennom kommunestyrevedtaket blitt tildelt oppdraget med å utarbeide en 
oppfølgingsrapport som skal fremmes til behandling for kontrollutvalget og kommunestyret. 
Oppfølgingsrapporten vil i hovedsak klarlegge hvilke deler av vedtaket som er og eventuelt ikke er fulgt opp 
i etterkant av at kommunestyrevedtaket ble fattet. I vedtaket vises det til anbefalinger fra 
forvaltningsrevisjonsrapporten som skal følges opp. Revisjonen gjengir vedtaket og relevante anbefalinger 
nedenfor.  

Revisjonen ber på dette grunnlag om rådmannens redegjørelse for hvordan kommunestyrets vedtak er blitt 
fulgt opp. Revisjonen ber også om at oppfølgingen så langt det lar seg gjøre dokumenteres skriftlig, for 
eksempel ved at utarbeidede rutiner og lignende legges ved rådmannens svar. 
Dersom deler av vedtaket ikke er fulgt opp ber revisjonen om en redegjørelse for dette. 

Vedtaket i kommunestyresak 39/17 lyder som følger: 

A. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp rapportens fire
anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.

B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år etter at
revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Rapportens anbefalinger lyder som følger: 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Våler kommune å revidere sine rutiner for oppfølging av politiske 
vedtak, herunder konkretisere krav til prosess ved saksbehandling. 
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Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler Våler kommune å revidere sine dokumenthåndteringsrutiner. 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler Våler kommune å revidere sine rutiner for utarbeidelse av 
saksfremlegg og protokoll, herunder konkretisere krav til utarbeidelse av forslag til vedtak som sikrer 
følgende minimumsinnhold: 

 Best mulig klargjort/ utredet voteringstema (presise formuleringer som gir lite rom for skjønn).
 Hvilket organ som avgjør saken (Det bør framgå klart av innstilling og vedtak om saken avgjøres av

formannskapet, eller om saken går videre til endelig behandling i kommunestyret.)
 Tidsfrister for ikrafttredelse/ frist for ferdigstillelse av vedtaket.
 Konkret dekningsmåte/ finansieringskilde

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler at Våler kommune sørger for at samtlige vedtak følges opp innen frist, 
og at det rapporteres på vedtak som ikke kan gjennomføres. Herunder å informere om hvilke tiltak som må 
gjennomføres for å ferdigstille vedtaket.  

Revisjonen ber om en redegjørelse for oppfølgingen av punkt A i kommunestyrets vedtak. Svarfrist 
settes til 5. mars 2019. 

Eventuelle spørsmål i tilknytning til oppfølgingsrapporten kan rettes til undertegnede. 

Med vennlig hilsen 

Casper Støten  
Forvaltningsrevisor 
_____________________________________ 

Telefon: 69 22 31 10 
Mobil: 47 26 66 97 
E-mail: cassto@fredrikstad.kommune.no
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Forberedelser til møter i kommunestyret, 

formannskapet og faste utvalg -  

interne frister og oppgaver 
For å sikre at alle oppgaver kan løses til rett kvalitet og tid har RLG i samråd besluttet at vi skjerper 

interne frister for ferdigstillelse av sakspapirer i forkant av publisering uken før møtestart.  

Nye frister og oppgaver som skal følges ser slik ut: 

Tid Oppgave Ansvar 

minus 9 dager Siste kvalitetssikring fullføres. 

Sakene sendes RLG for evt. kommentarer 

per mail eller ved angivelse av 

arkivsaksnummer i Esa. 

Leder med delegert ansvar for 

saksområdet 

minus 8 dager Sakspapirer med tilknyttede vedlegg 

ferdigstilles i Esa.  

Mail sendes til politisk sekretariat (ved 

Susann Toverød) hvor det informeres om 

hvilke saker som skal opp i møtet. 

Er det vedlegg i sakene skal de inntil 

videre også leveres på papir til politisk 

sekretariat. 

Saksbehandler 

minus 8 dager Godkjenning av endelig saksliste Ordfører 

minus 7 dager Publisering 

Overføring til hjemmeside og iPad. 

Sekretariat 

minus 7 dager Gi beskjed til politisk sekretariat om det 

skal bestilles mat. 

(Frist fra kjøkkenet.) 

Ordfører 

minus 2 timer Møterom er klargjort. Sekretariat 

møtedato/-start 

Våler, 11. januar 2018 

Petter Haugen 

Rådmann Våler kommune 

Vedlegg 2
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Politisk organisering  
 
 
 
 

Kommunestyre 
21 medlemmer

Planutvalg 
7 medlemmer

Kontrollutvalg 
5 medlemmer

 
 
 
 
 
 
 
 

Råd for 
funksjonshemmede 5 medl
Eldreråd 5 medl
Ungdomsråd 9 medl

Formannskap
Klagenemnd,
Valgstyre
Kontrollutvalg for omsetning av  
alkoholholdig drikk

7 medlemmer

7

Partssammensatt utvalg

7+2 medlemmer
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1 Kommunestyret 
 

1.1 Ansvars- og arbeidsområder. 
Kommunestyret er øverste folkevalgte organ i Våler kommune. 
 
Kommunestyrets myndighet utøves gjennom vedtak fattet i møte.  
  
Kommunestyret plikter å legge opp sitt arbeid slik at det løpende tilsyn utføres forsvarlig  
Kommunestyret har ansvar for å ivareta likestillingshensyn.  
Kommunestyret har overordnet arbeidsgiveransvar. 
 
Alle saker som skal avgjøres av kommunestyret skal normalt være behandlet i formannskapet 
eller planutvalget.  
 
  

2 Møtereglement for kommunestyret 
 

2.1 Innkalling til møte - dokumentutlegging  
Kommunestyret holder i alminnelighet møte etter oppsatt møteplan for hvert år og ellers når det 
selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevd eller når 1/3 av medlemmene krever det. 
  
Ordføreren fastsetter møtekart og innkaller kommunestyret til møte.  
Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet.  
Innkallingen og sakspapirer sendes normalt senest 7 dager før møtet til kommunestyrets 
medlemmer. 
 
Innkallingen med saksdokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.  
 

2.2 Møteplikt og forfall – varamedlemmer  
Den som er valgt som medlem av kommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter 
med mindre det foreligger gyldig forfall.  
 
Dersom et medlem eller et innkalt varamedlem ikke kan møte i kommunestyret på grunn av 
lovlig forfall, skal han uten opphold melde dette til ordføreren og si fra om forfallsgrunnen. 
Varamedlemmer skal straks innkalles etter rekkefølge reglene i kommuneloven. Det samme 
gjøres på forhånd når det er kjent at noen må fratre som inhabil i sak som skal behandles på 
møtet.  
 
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder han/hun straks fra 
til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer inn i stedet for 
medlemmet.  
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2.3 Oppmerksomhet og tilstedeværelse i møte  
Alle medlemmer av forsamlingen plikter å være oppmerksom mot det som skjer i møtet.  
 

2.4 Kommunale tjenestemenns deltakelse i kommunestyrets møter  
Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyret - personlig eller ved sin stedfortreder.  
På rådmannens oppfordring kan tjenestemenn gi opplysninger og utredninger om saken, men skal 
for øvrig ikke delta i forhandlingene.  
 

2.5 Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt.  
Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Ved forfall av begge velges særskilt møteleder 
(setteordfører) ved flertallsvalg. 
  
Kommunestyret holder sine møter for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. 

2.6 Møtets åpning  
Møtet starter med å si fra om hvilke medlemmer som har meldt forfall, og hvem som er møtende 
varamedlemmer.  
 
Møteleder erklærer møtet for lovlig satt dersom det lovmessige minstetall er til stede og de 
formelle sider vedrørende innkalling og saksliste er godkjent.  
 
Fra det tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for 
kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.  
 
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar 
sete.  
 

2.7 Rekkefølgen for behandling av sakene. Sak som er tatt opp til behandling og 
sak som ikke er nevnt i innkallingen.  
Dersom det under oppropet er reist tvil om gyldigheten av noens forfall, eller andre saker relatert 
til saksliste eller forretningsorden, behandles dette først.  
 
Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der. 
Forespørsler behandles etter de øvrige saker. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta 
annen rekkefølge. 
 
Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet, kan ikke tas opp til 
realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg at den avgjøres.  

26



8 

2.8 Inhabilitet  
Kommunestyret avgjør inhabilitet, jf forvaltningsloven § 8. Det skal protokolleres at inhabilitet er 
reist og kommunestyrets vedtak om dette.  
Medlem skal i god tid si fra til ordføreren om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende 
inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen 
dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  
 

2.9 Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge. 
Møtelederen leser opp sakens navn på innkallingen. Møteleder gjør oppmerksom på eventuelle 
dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram.  
 
Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det.  
Møteleder skal i god tid varsle når strek vil bli satt.  
 

2.10 Når medlemmene tar del i ordskiftet  
Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til 
den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. 
  
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er heller 
ikke lov til å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.  
 

2.11 Møtelederens stilling under ordskiftet  
Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn svært korte innlegg, skal hun/han overlate 
ledelsen av forhandlingene til en annen. 

2.12 Forslag  
Forslaget skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Går forslaget ut på hvem som skal velges eller 
på at den sak som behandles skal utsettes, sendes til annet kommunalt organ, eller på at et forslag 
ikke skal vedtas, kan det gis muntlig. Møtelederen refererer forslaget.  
 
Forslagene skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Ved utformingen av forslag og vedtak i 
folkevalgte organer skal det blant annet legges vekt på følgende hensyn:  

- Formuleringene må være presise, klare, entydige og gi lite rom for skjønn. 
- Formuleringene må være fullstendige og – så langt råd er – selvforklarende. 
- Tidsfrister for ikrafttredelse / frist for ferdigstilling av vedtaket. 
- Konkret dekningsmåte / finansieringskilde. 

 

2.13 Saken tas opp til votering 
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da og til den er 
avgjort ved avstemning, må det ikke være mer ordskifte om den eller settes fram noe nytt forslag 
i den. Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak opp til behandling. 
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Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til 
å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme. Ved valg og 
tilsetting kan blank stemmeseddel brukes. 

Dersom saken er delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen fram 
forslag om rekkefølgen av stemmegivningene. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen påse 
at talerne holder seg til avstemningsspørsmålet.  
 
Før endelig avstemning i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er 
bindende. 
 
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis ikke annet følger av 
kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg er møteleders stemme avgjørende.  
 
Ved behandlingen av handlingsprogrammet (økonomiplan og årsbudsjett) i kommunestyret 
stemmes det ved den endelige avstemming over forslag til handlingsprogram som helhet. Er det 
framsatt alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemming, stemmes 
det deretter alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne.  
 

2.14 Stemmemåten  
Avstemningen iverksettes på en av disse måter:  

- Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å rekke opp 
hånden. Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes 
kontravotering ved at deretter de som stemmer for forslaget, rekker opp hånden.  

- Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp 
stemmene.  

Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ved ansettelse av rådmann. De skal brukes ved slike 
avstemninger når noe medlem krever det.  

2.15 Lovlighetskontroll  
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan sammen bringe en avgjørelse i kommunestyret 
inn for fylkesmannen til lovlighetskontroll. 

2.16 Forespørsler (spørsmål og interpellasjoner)  
Hvert medlem av kommunestyret kan rette forespørsler til ordføreren. Slik forespørsel må være 
meldt til ordføreren minst 14 dager forut for møtet, og det skal være skriftlig. 
 
Forespørselen kan være formet som interpellasjon eller spørsmål.  
 
Interpellasjon utformes som et spørsmål, og skal kort begrunnes for å klargjøre interpellasjonen. 
Ved interpellasjon kan saken drøftes, og alle medlemmer kan delta i ordskiftet innenfor en 
tidsramme på maksimum 30 minutter.  
 
Ved spørsmål har kun spørreren og ordføreren adgang til å ha ordet. Det er anledning til ett 
tilleggsspørsmål etter ordførerens svar.  
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Forslag (om realiteten) som settes fram i forbindelse med interpellasjon eller spørsemål, kan ikke 
avgjøres i møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det.  
 

2.17 Deputasjoner  
Utsendinger fra sammenslutninger eller grupper som vil møte for kommunestyret og uttale seg 
om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet. 

Kommunestyret avgjør om utsendingene skal tas imot.  

2.18 Innbyggerinitiativ kommunelovens § 39a 
 Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet 
dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen står bak forslaget.  
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. 
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som 
følge av forslaget. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme 
valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist 
ble fremmet.  
Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret, 
kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. 

2.19 Orden i salen 
Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Møteleder skal således se til at 
talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne ved meningsytring eller på 
annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god 
orden, kan møtelederen vise alle eller vedkommende tilhører ut.  
 
Kommunestyret kan vedta at det gis tillatelse til at forhandlinger i åpne møter tas opp på lydbånd, 
video e.l. eller kringkastes over radio eller fjernsyn, så fremt dette ikke virker forstyrrende på 
møtet. 

2.20 Protokoll fra forhandlingene. 
Det føres møtebok/protokoll for kommunestyrets forhandlinger. I møteboka/protokollen føres inn 
for hvert møte møtested og -tid og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer 
noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres/protokolleres dette slik at det av boka 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen ses hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  
 
Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver 
sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de forslag som ikke blir gjort til gjenstand 
for stemmegivning.  
 
Avstemningsresultatet protokolleres normalt med angivelse av partitilhørighet til de som har 
stemt. 
 
Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer av kommunestyret.  

29



11 

 
Etter møtet offentliggjøres protokoll på kommunens hjemmeside. 
 
 

2.21 Innbyggerinvolvering 
I 30 minutter før kommunestyrets formelle møte settes gis kommunens innbyggere anledning til å 
stille spørsmål til kommunestyret eller avgi en appell.  
Møtet er åpent.  
Lyd og bilde overføres slik som i kommunestyrets formelle møte. 
Ordningen er ikke en del av kommunestyrets formelle møte og det føres således ikke protokoll. 

Partsinteresser eller forhold knyttet til noens personlige forhold faller utenfor ordningen. 
Det kan ikke stilles spørsmål vedrørende saker som står oppført på sakslisten i det aktuelle 
kommunestyremøtet.  

Spørsmål til administrasjonen omfattes ikke av ordningen. 

Spørsmål må være mottatt i kommunens postmottak (postmottak@valer-of.kommune.no) 
minimum 7 dager før kommunestyremøtet. 
Tema for appellen må være mottatt i kommunens postmottak (postmottak@valer-
of.kommune.no) minimum 3 dager før kommunestyremøtet. 
Både spørsmål og tema for appell sendes kommunestyrets representanter på e-post straks de er 
mottatt. 

Hver spørger eller appellant gis inntil 3 minutters taletid. 
Hvert av kommunestyrets politiske partier gis inntil 1 minutts taletid til svar eller betraktning. 

 

3 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET   

3.1 Valg og sammensetning. 
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret for 
den kommunale valgperioden. 
 

3.2 Oppgaver  
Kontrollutvalget er kommunens redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved 
kommunens virksomhet.  

Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, 
effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. 

At kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 
organer.  
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Kontrollutvalget kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 
ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre 
oppgavene.  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet, samt kommunens interesser i selskaper 
m.m., blir gjenstand for forvaltningsrevisjon/selskapskontroll.  

Utvalget skal innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret. 
Utvalget avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner/selskapskontroller 
som er gjennomført.  

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.  

3.3 Sekretærordning 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand.  

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt.  

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget 
og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.  

 

4 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET  

4.1 Valg og sammensetning. 
Formannskapet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret for 
den kommunale valgperioden. 
 

4.2 Oppgaver  
Formannskapet behandler og avgjør saker som er delegert fra kommunestyret og gir innstilling i 
saker som skal til kommunestyret. Dette med unntak av saker som går direkte fra faste utvalg til 
kommunestyret. Formannskapet og kan beslutte at saker som formannskapet selv har 
avgjørelsesmyndighet i, allikevel skal fremlegges for kommunestyret til avgjørelse. 

Formannskapet er:  

 Kommunens økonomiutvalg med fremleggelse av forslag til økonomiplan og 
årsbudsjett.  

 Valgstyre. 
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 Særskilt klagenemnd etter forvaltningsloven § 28 for klager over kommunale 
enkeltvedtak som ikke er gjort av kommunestyret. 

 Være kontrollutvalg vedr. omsetning av alkoholholdig drikk. 
 Formannskapets 7 medlemmer samt 2 medlemmer fra de ansattes organisasjoner 

utgjør kommunens partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg).  

Formannskapet skal:  

 Utføre de oppgaver som lovgivingen tillegger det.  
 Formannskapet behandler forøvrig øvrige saker som ikke er tillagt faste utvalg eller 

rådmannen å avgjøre 

4.3 Saksforberedelse  
I enhver sak som skal forelegges formannskapet, skal det normalt være utarbeidet et 
saksfremlegg med forslag til vedtak / innstilling.  

Forslagene skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Ved utformingen av forslag og vedtak i 
folkevalgte organer skal det blant annet legges vekt på følgende hensyn:  

- Formuleringene må være presise, klare, entydige og gi lite rom for skjønn. 
- Formuleringene må være fullstendige og – så langt råd er – selvforklarende. 
- Tidsfrister for ikrafttredelse / frist for ferdigstilling av vedtaket. 
- Konkret dekningsmåte / finansieringskilde. 
- I den grad det er mulig bør det framgå av saksframlegget om forslaget er vedtak eller 

innstilling til kommunestyret. 
Denne oppgaven tilligger rådmannen.  

4.4 Møteinnkalling  
Formannskapet holder møter etter en oppsatt plan, eller når ordføreren finner det påkrevd eller 
når minst 1/3 av medlemmene krever det.  

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og innholdsfortegnelse over de saker som 
skal behandles.  

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer normalt senest 7 dager før 
møtedagen. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller 
i medhold av lov og gjort kjent for offentligheten på høvelig måte.  

Formannskapets medlemmer plikter å delta i formannskapets møter, med mindre det foreligger 
gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til ordføreren, som innkaller 
varamedlem.  

4.5 Åpne møter  
Formannskapets møter holdes for åpne dører.  

Ordføreren skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen, og påse at talerne ikke blir 
avbrutt eller forstyrret fra noen kant. Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte 
forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan ordføreren 
vise vedkommende tilhører ut og eventuelt la tilhørerplassene tømmes.   
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4.6 Åpning av møtene  
Ordføreren eller varaordføreren leder formannskapets møter. Har ordføreren eller varaordføreren 
forfall, kan det velges en settevaraordfører.   

Dersom begge har forfall, velges det av og blant formannskapets medlemmer en møteleder.  

4.7 Behandling av sakene 
Sakene behandles normalt i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet.  

Formannskapet kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som 
ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.  

4.8 Ordning av debatten  
Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder.  

Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Bifall 
eller mishagsytringer er ikke tillatt. Ordføreren påser at dette overholdes.  

Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan formannskapet etter forslag fra 
ordføreren vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker.  

Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen 
replikk (duplikk). Innlederen har anledning til å svare på replikken(e).  

4.9 Forslag 
Enhver representant som deltar i møtet kan fremme forslag i en sak som er på sakslisten.    

Forslag skal leveres skriftlig til ordføreren, og fortrinnsvis før strek settes. Strek kan oppheves av 
formannskapet.  

4.10 Avstemming 
Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må 
det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i saken.  

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til 
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de 
plikter å stemme.  

Ordføreren kan foreslå at det foretas prøveavstemning, som ikke er bindende for endelig 
avstemming i en sak.  

Forslagene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
avgjørende.  

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:  

a) Ved stemmetegn ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag 
om å gi det aktivt til kjenne.  

b) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og formannskapet 
aksepterer slik stemmegivning.   
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c) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes 
over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av ordføreren, 
eller etter samråd med formannskapets medlemmer.  

4.11 Mindretallsanke  
I saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minimum 2 
medlemmer kreve at saken forelegges kommunestyret.  

Slik anke må fremsettes og protokolleres i det møtet hvor vedtaket blir gjort.  

4.12 Spørsmål  
Alle representanter kan levere spørsmål til ordføreren. Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 
14 dager før møtet.  

Ordfører sørger for at av spørsmålene sendes medlemmer og varamedlemmer med 
møteinnkallingen. Spørsmål som meldes etter fristen eller i møtet, kan ikke forlanges besvart i 
samme møte.  

Spørsmål og svar skal ikke overstige 5 minutter hver. Det tillates ikke debatt i forbindelse med 
spørsmål av denne art. Når spørsmålet er besvart, kan spørsmålsstilleren stille et tilleggsspørsmål. 
Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige 
spørsmålet, kan det besvares av ordføreren.  

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles i samme møte.  

4.13 Protokoll 
Det føres møtebok/protokoll for formannskapets forhandlinger. I møteboka/protokollen føres inn 
for hvert møte møtested og -tid og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer 
noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres/protokolleres dette slik at det av boka 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen ses hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

 
Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver 
sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de forslag som ikke blir gjort til gjenstand 
for stemmegivning.  
 
Avstemningsresultatet protokolleres med angivelse av partitilhørighet til de som har stemt. 
 
Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer av formannskapet.  
 
Etter møtet offentliggjøres protokoll på kommunens hjemmeside. 
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5 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG 

5.1 Valg og sammensetning. 
Utvalget består av ordfører, varaordfører og gruppeleder for største «opposisjonsparti». Ordfører 
er utvalgets leder med varaordfører som nestleder. Valgene gjelder for hele den kommunale 
valgperiode.  

Utvalget er underlagt formannskapet.  

5.2 Oppgaver  
Forhandlingsutvalget skal ivareta de løpende arbeidsgiveroppgavene overfor rådmannen, 
herunder, på vegne av formannskapet, inngå og følge opp eventuelle resultat- eller lederavtaler.  

Utvalget gjennomfører en årlig evalueringssamtale med rådmannen.  

Utvalget skal årlig reforhandle rådmannens og assisterende rådmanns lønn og andre 
godtgjørelser.  

Forhandlingsutvalget holder møter etter behov.   

Innkalling til møtene skal inneholde en fortegnelse over de saker som skal behandles på møtet. 
Innkallingen skal sendes medlemmene med høvelig varsel.  

Utvalgets møter holdes for lukkede dører.  

Fra utvalgets møter føres referat/protokoll.  

Forhandlingsutvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de 
drøftinger, råd mv. som blir gitt i utvalgets møter i henhold til prinsippene om taushetsplikt i 
forvaltningslovens § 13 nr. 2.  

5.3 Sekretærordning 
Ordføreren er forhandlingsutvalgets sekretær.  

 

6 REGLEMENT FOR PLANUTVALGET 
 

6.1 Valg og sammensetning. 
Planutvalget skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret for den 
kommunale valgperioden. 
 

6.2 Oppgaver 
Utvalget utfører de oppgaver og har den myndighet som er pålagt av kommunestyret, og innstiller 
overfor kommunestyret i aktuelle saker.  
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Være kommunens utvalg for plansaker iht. plan- og bygningsloven med ivaretakelse av plan- og 
utviklingsoppgaver tilknyttet areal, miljø- og ressursforvaltningsspørsmål, men kommunestyret 
skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplaner. Ved  behandling av 
plansaker etter plan- og bygningsloven, kan representanten for barn og unges interesser i planleggingen 
delta i møtet med talerett. 

6.3 Avgjørelsesmyndighet 
Innenfor sine arbeidsoppgaver, innenfor bestemmelsene i gjeldene lover og forskrifter og 
innenfor de mål, rammer og retningslinjer som kommunestyret vedtar har planutvalget myndighet 
til å:  

• Innstille i saker som skal avgjøres av kommunestyret. 
• Saker med økonomiske konsekvenser skal gå via formannskapet. 

 

6.4 Saksforberedelse  
I enhver sak som skal forelegges utvalget, skal det normalt være utarbeidet et saksfremlegg med 
forslag til vedtak / innstilling.  

Forslagene skal utformes slik de skal lyde i vedtaks form. Ved utformingen av forslag og vedtak 
til folkevalgte organer skal det blant annet legges vekt på følgende hensyn:  

- Formuleringene må være presise, klare, entydige og gi lite rom for skjønn. 
- Formuleringene må være fullstendige og – så langt råd er – selvforklarende. 
- Tidsfrister for ikrafttredelse / frist for ferdigstilling av vedtaket. 
- Konkret dekningsmåte / finansieringskilde. 
- I den grad det er mulig bør det framgå av saksframlegget om forslaget er vedtak eller 

innstilling til kommunestyret. 
Denne oppgaven tilligger rådmannen.  

6.5 Møteinnkalling  
Utvalget holder møter etter en oppsatt plan, eller når lederen finner det påkrevd eller når minst 
1/3 av medlemmene krever det.  

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og innholdsfortegnelse over de saker som 
skal behandles.  

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer normalt senest 7 dager før 
møtedagen. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller 
i medhold av lov og gjort kjent for offentligheten på høvelig måte.  

Utvalgets medlemmer plikter å delta i utvalgets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. 
Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til lederen, som innkaller varamedlem.  

6.6 Åpne møter  
Utvalgets møter holdes for åpne dører.  

Lederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen, og påse at talerne ikke blir avbrutt 
eller forstyrret fra noen kant. Hvis tilhørerne ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer 
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forhandlingene eller for øvrig opptrer slik at det strider mot god orden, kan lederen vise 
vedkommende tilhører ut og eventuelt la tilhørerplassene tømmes.   

6.7 Åpning av møtene  
Lederen eller nestlederen leder utvalgets møter. Har lederen og nestlederen forfall velges det av 
og blant utvalgets medlemmer en møteleder.   

6.8 Behandling av sakene 
Sakene behandles normalt i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet.  

Utvalget kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke 
er oppført på sakslisten, hvis ikke lederen eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.  

6.9 Ordning av debatten  
Taleren skal rette sine ord til lederen. Taleren skal holde seg til den sak debatten gjelder.  

Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Bifall 
eller mishagsytringer er ikke tillatt. Lederen påser at dette overholdes.  

Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan utvalget etter forslag fra lederen 
vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker.  

Et medlem kan ha en replikk til et innlegg. Det er ikke anledning til å ha replikk til en annen 
replikk (duplikk). Innlederen har anledning til å svare på replikken(e).  

6.10 Forslag 
Enhver representant som deltar i møtet kan fremme forslag i en sak som er på sakslisten.    

Forslag skal leveres skriftlig til lederen, og fortrinnsvis før strek settes. Strek kan oppheves av 
utvalget.  

6.11 Avstemming 
Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må 
det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i saken.  

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til 
avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de 
plikter å stemme.  

Lederen kan foreslå at det foretas prøveavstemning, som ikke er bindende for endelig 
avstemming i en sak.  

Forslagene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 
avgjørende.  

Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:  

d) Ved stemmetegn ved at lederen oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag 
om å gi det aktivt til kjenne.  
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e) Ved alternativ stemmegivning når to forslag stilles opp mot hverandre og utvalget 
aksepterer slik stemmegivning.   

f) Ved enkeltvis avstemming når det foreligger flere forslag, enten ved at det først stemmes 
over forslaget som er mest ytterliggående, eller i rekkefølge som foreslås av lederen, eller 
etter samråd med utvalgets medlemmer.  

6.12 Mindretallsanke  
I saker hvor utvalget har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minimum 2 medlemmer 
kreve at saken forelegges kommunestyret.  

Slik anke må fremsettes og protokolleres i det møtet hvor vedtaket blir gjort.  

6.13 Spørsmål  
Alle representanter kan levere spørsmål til lederen. Slike spørsmål må leveres skriftlig innen 14 
dager før møtet.  

Lederen sørger for at av spørsmålene sendes medlemmer og varamedlemmer med 
møteinnkallingen. Spørsmål som meldes etter fristen eller i møtet, kan ikke forlanges besvart i 
samme møte.  

Spørsmål og svar skal ikke overstige 5 minutter hver. Det tillates ikke debatt i forbindelse med 
spørsmål av denne art. Når spørsmålet er besvart, kan spørsmålsstilleren stille et tilleggsspørsmål. 
Hvis lederen finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, 
kan det besvares av lederen.  

Forslag som fremmes i tilknytning til spørsmålet, kan ikke realitetsbehandles i samme møte.  

6.14 Protokoll 
Det føres møtebok/protokoll for utvalgets forhandlinger. I møteboka/protokollen føres inn for 
hvert møte møtested og -tid og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen 
fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres/protokolleres dette slik at det av boka 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen ses hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.  

 
Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver 
sak bokføres de forslag som blir satt fram, bortsett fra de forslag som ikke blir gjort til gjenstand 
for stemmegivning.  
 
Avstemningsresultatet protokolleres med angivelse av partitilhørighet til de som har stemt. 
 
Møteboka underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer av utvalget.  
 
Etter møtet offentliggjøres protokoll på kommunens hjemmeside. 
 

 

 

38



20 

6.15 Sekretærordning 
Rådmannen eller den han/hun bemyndiger, ivaretar sekretærfunksjonen for utvalget og fører 
møteprotokoll.  

 

8. REGLEMENT FOR PARTSSAMMENSATT UTVALG 

8.1 Valg og sammensetning. 

Partssammensatt utvalg skal ha 9 medlemmer med varamedlemmer. 

Formannskapets 7 medlemmer skal være medlemmer av utvalget.  
Ordfører er leder av utvalget. Varaordfører er nestleder. 

De ansatte skal ha 2 medlemmer med varamedlemmer i utvalget. De ansattes medlemmer utpekes 
av og blant de ansattes organisasjoner i henhold til hovedavtalens bestemmelser for to år av 
gangen. 

8.1 Oppgaver 

Partssammensatt utvalg skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som 
arbeidsgiver og de ansatte. 

Utvalget skal foreslå å behandle overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, 
herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget skal drøfte kvalitets-, 
fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer. 

Utvalget skal dessuten: 

 behandle reglementer innenfor personalområdet 
 behandle enkeltsaker av prinsipiell karakter 

Utvalget har rett til å drøfte: 

 endringer i kommunens administrative hovedstruktur 
 saker av prinsipiell betydning knyttet til arbeidsmiljø, omstillingsprosesser og 

konkurranseutsetting 

 

9 REGLEMENT FOR ELDRERÅDET  
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9.1 Valg og sammensetning. 
Eldrerådet skal ha 3 medlemmer med varamedlemmer som oppnevnes av kommunestyret for den 
kommunale valgperioden. 
 
Organisasjoner for eldre som for eksempel pensjonistforening og andre foreninger med spesielt 
engasjement for de eldre, har rett til å fremme forslag. Rådets medlemmer skal som hovedregel 
være oppnevnt blant disse.  

Flertallet i rådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. 

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. 

9.2 Oppgaver 
Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig og kun rådgivende organ.  

Rådet skal ha seg forelagt årsbudsjett, økonomiplaner, kommuneplaner og for øvrig alle saker 
som kan ha betydning for eldre i kommunen før sakene blir endelig behandlet av kommunestyret. 
Uttalelser til saker skal følge saksdokumentene frem til endelig vedtak bli fattet.  

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen og kan også gi informasjon 
om sin virksomhet.  

9.3 Møter 
Rådet holder møter etter behov, men minst 4 ganger pr år. Lederen har ansvar for at rådet blir 
innkalt til møte. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet innkalles til møte.   

Rådet skal normalt innkalles med 1 ukes varsel. Saksdokumenter skal sendes ut sammen med 
møteinnkallingen.  

Rådet kan avgi uttalelser når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

9.4 Sekretærordning 
Rådmannen plikter å sørge for en sekretærordning for rådet.   

 

10.  REGLEMENT FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

10.1  Valg og sammensetning. 
 

Rådet skal ha 3 medlemmer med varamedlemmer. 

 Medlemmene skal som hovedregel velges blant foreslåtte kandidater fra de 
funksjonshemmedes organisasjoner (enten gjennom lokale organisasjoner eller 
fylkesorganisasjonene FFO (funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og SAFO 
(Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner). 

 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 
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10.2  Oppgaver 
Oppgavene for rådet for funksjonshemmede er begrenset til en rådgivende funksjon. Rådet skal ikke 
behandle saker som gjelder enkeltpersoner eller tillegges saker av forvaltningsmessig karakter. 

Rådet har uttalerett i følgende saker:  

 kommuneplan, reguleringsplan,  økonomiplan og årsbudsjett 
 saker som gjelder funksjonshemmedes interesser – eksempelvis tilgjengelighet (”universell 

utforming”), arbeid mot diskriminering, informasjon og tilgjengelighet for kommunale tjenester m.v. 
 saker som rådet selv tar opp eller ønsker å uttale seg om 
 

Rådet skal medvirke til at samfunnsskapte barrierer blir fjernet, at direkte og indirekte diskriminering blir 
motarbeidet innenfor det kommunale saksområdet, og at mennesker med nedsatt funksjonsevne får 
tilgang til de kommunale tjenestene og kommunal informasjon som er nødvendig for at de skal fungere 
best mulig. 

 

10.3 Møter 
Rådet holder møter etter behov, men minst 4 ganger pr år. Lederen har ansvar for at rådet blir 
innkalt til møte. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet innkalles til møte.   

Rådet skal normalt innkalles med 1 ukes varsel. Saksdokumenter skal sendes ut sammen med 
møteinnkallingen.  

Rådet kan avgi uttalelser når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

10.4 Sekretærordning 
Rådmannen plikter å sørge for en sekretærordning for rådet.   

 

11.  REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET  
 

11.1 Valg og sammensetning. 
Ungdomsrådet skal ha 9 medlemmer med personlige varamedlemmer som oppnevnes av 
kommunestyret for perioder av 2 år.  

Rådet består av 3 medlemmer fra ungdomsskolen, 3 medlemmer fra videregående skole og 3 
medlemmer fra frivillige organisasjoner i kommunen. 

Medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 18 år. 

Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 
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11.2 Oppgaver 
Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig og kun rådgivende organ.  

Rådet skal ha seg forelagt årsbudsjett, økonomiplaner, kommuneplaner og for øvrig alle saker 
som kan ha betydning for barn og unge i kommunen før sakene blir endelig behandlet av 
kommunestyret. Uttalelser til saker skal følge saksdokumentene frem til endelig vedtak bli fattet.  

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår barn og unge i kommunen og kan også gi 
informasjon om sin virksomhet.  

11.3 Møter 
Rådet holder møter minimum 4 ganger pr år.   

Rådet skal normalt innkalles med 1 ukes varsel. Saksdokumenter skal sendes ut sammen med 
møteinnkallingen.  

Rådet kan avgi uttalelser når minst halvparten av medlemmene er til stede.  

11.4 Sekretærordning 
Rådmannen plikter å sørge for en sekretærordning for rådet.   
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Saksnr.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 178103/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/18 

 
 
Planlagte ressurser og tidsbruk - IØKR IKS 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar Planlagte ressurser og tidsbruk 2019 for Våler kommune til 

orientering. 
  

 
Rakkestad, 04.09.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019, Våler kommune», 15.08.2019 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Selskapsavtale for IØKR IKS  
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2019 
 Overordnet revisjonsstrategi 2019  
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 

Saksopplysninger 
Revisjonen legger fram «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019», som gir en fremstilling 
over samlede ressurser, oppgaver og planlagt tidsbruk til tjenesteproduksjon i den enkelte 
eierkommune. Planlagte ressurser og tidsbruk i Våler i 2019 er tilsvarende som for 2018. 
Beregning av timer (og timespris) fremgår ikke av planen, men disse ble presentert for 
kontrollutvalget i møte i høsten 2018. Sekretariatet forutsetter at denne beregningen fortsatt 
er lagt til grunn. Det er forventet at revisjonen ved nyttår vil få ny eierstruktur og derfor en ny 
selskapsavtale og finansieringsmodell som i større grad enn dagens samsvarer med planen 
for ressursbruk og timefordeling. Det vises forøvrig til planen med vedlegg som følger saken.  
 
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 
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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 
 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 

 
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. Revisor bærer selv det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 
Det er også opp til revisor å definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet. 

Vurdering 
Kontrollutvalget anbefales å ta «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019» til orientering.   
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Organisasjonskart per 14.08.2019

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Pavel Makarov
Konstituert fagansvarlig for 
regnskapsrevisjon fra 01.11.2018

Svend-Harald 
Klavestad

Fagansvarlig regnkapsrevisor til 
31.10.2018 / Regnskapsrevisor

Lene Eilertsen

Regnskapsrevisor

Inger Marie 
Karlsen Moum

Regnskapsrevisor

Sabri Mousa

Regnskapsrevisor

Jehona Rukiqi

Regnskapsrevisor

Unni Torp

Regnskapsrevisor 

Frank Willy 
Vindløv Larsen

Fagansvarlig forvaltningsrevisor   
fra 15.08.18

Casper Støten

Forvaltningsrevisor

Sten Morten 
Henningsmoen

Forvaltningsrevisor
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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.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 163746/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/19 

 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2019 til orientering. 
  

 
Rakkestad, 15.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Overordnet revisjonsstrategi 2019 - Våler kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv  
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner  
 Revisjonsstandard ISA 300 og Revisjonsstandard ISA 315  

Saksopplysninger 
Revisor skal planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig 
sikker måte og i tråd med bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk  
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   

 
Planen (revisjonsåret) går fra 01.05.2019 til 30.04.2020. Totalt antall timer til 
regnskapsrevisjon i kommunen er for 2019 tilsvarende som for 2018. 
 

Vurdering 
Det vises til innhold og vurderinger i Overordnet revisjonsstrategi 2019 Våler kommune. 
Revisjonsstrategien anses å oppfylle kravene for sikre at obligatoriske oppgaver blir utført og 
for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors beretning.  
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Revisjonen vil være til stede i møtet og kan svare på spørsmål fra utvalget. 
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Saksnr.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 163734/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/20 

 
 
Revisjonens oppdragsvurdering  
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar revisjonens oppdragsvurdering til orientering. 
  

Rakkestad, 15.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Oppdragsvurdering Våler kommune 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen omfatter blant annet å vurdere revisors 
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring.   
 
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr. 
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere egen uavhengighet opp 
mot krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel. Denne ble 
behandlet i kontrollutvalgsmøte på vårparten 2019. 
 
Videre legger IØKR IKS fram oppdragsvurdering for den enkelte kommune med en 
vurdering av uavhengighet, objektivitet, kapasitet og kompetanse. 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. Nytt av året er at 
oppdragsansvaret er fordelt på to medarbeidere i stedet for én. 
 
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. 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering til orientering.
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 Oppdrag:

 Enhet:

 Sak:                                             

Timer:

Timer:

Sabri Mousa og Lene Eilertsen.

Ja / nei

Nei

Vurdering av uavhengighet og objektivitet, jf. ISA 200 pkt 14 og ISA 220 pkt. 11 

Revisjonen blir utført etter god revisjonsskikk. Medarbeidere på oppdraget er vurdert i forhold til krav i pkt. 11 i 

ISA 220. Det er vurdert slik at sammensetningen på teamet ikke bryter mot noen av punktene i standarden.

 Gjennomgått dato/sign.:  Side:

 Klientnr.:

Våler kommune 14.1.21

 Utarbeidet dato/sign.:

15/08/19/PM

 Arkiv:

Det var sendt engasjementsbrev til alle  kommunene i Østfold fra det selskapet vi ble fisjonert fra (Østfold 

kommunerevisjon).Ved oppstart av nytt selskap IØKR fra 01.01.02 ble oppdraget (innhold og 

arbeidsdeling)behandlet i eierkommunene i forbindelse med oppdeling i revisjon og sekretariat. Det blir skrevet 

nytt engasjementsbrev etter valget 2019.

Hva består oppdraget av, spesielle vilkår for oppdraget eller avtale, jf. ISA 220 pkt.15 

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.

Skal det sendes engasjementsbrev eller inngås særskilt avtale? Jf. ISA 210 pkt. 9, 10,11 og 12

OPPDRAGSVURDERING 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Våler kommune 2019

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
1

 År:

RR team; 

Vurdering av kapasitet og kompetanse, jf. ISA 220 pkt. 14

Det vurderes slik at kapasitet og kompetanse er tilstede for å utføre revisjonen i Våler kommune på en god måte, 

både for  regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen. 

Oversikt over team og timebudsjett

Ansvarlig revisor: Rita Elnes, Pavel Makarov

Hvis nei, begrunnelse:

Kontaktperson: Inger Marie Karlsen-Moum

og Frank Willy Vindløv Larsen. 1 000 timer (566 RR/434 FR)

Svend-Harald Klavestad

FR team; 

Casper Støten, Sten Morten Henningsmoen

Unni Torp, Jehona Rukiqi,

Medarbeider(e):
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Saksnr.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 163731/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/21 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisjonen til orientering.  
  

 
Rakkestad, 15.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Saksopplysninger 
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid og status for 

- forvaltningsrevisjon 
- selskapskontroll 
- løpende regnskapsrevisjon. 

 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.  
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Saksnr.: 2019/9256 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 159035/2019 
Klassering: 510/137 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Våler 26.09.2019 19/22 

 
 
Eventuelt 

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

 
Rakkestad, 07.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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