
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Spydeberg

Møtested:      Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen
Tidspunkt: 11.05.2017 kl. 16:00

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

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Spydeberg, 09.05.2017

Turid Fluge Svenneby
Leder
(sign)

1

mailto:anirov@fredrikstad.kommune.no


Kontrollutvalget Spydebergs møte 11.05.2017

Sakliste

U.off.

PS 17/11 Godkjenning av protokoller fra møter 25.02.2017, 30.03.2017 og 
20.04.2017

PS 17/12 Anskaffelser Vitalegruppen AS

PS 17/13 Kartleggingsnotat til kontrollutvalget - Vitale AS X

PS 17/14 Forvaltningsrevisjonsrapport "Internkontroll" Spydeberg kommune 
2016/2017

PS 17/15 Forslag til prosjektbeskrivelse: Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger

PS 17/16 Kommunesammenslåing - oppgaver for kontrollutvalget

PS 17/17 Felles sak til kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg: 
Innstilling til bystyret/kommunestyrene på valg av revisor til fellesnemd

PS 17/18 Innkommet sak - Helsehuset - IØ medisinske kompetansesenter IKS

PS 17/19 Skatteregnskap 2016

PS 17/20 Informasjon fra revisjonen

PS 17/21 Eventuelt

2



Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 12
Løpenr.: 90370/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/11

Godkjenning av protokoller fra møter 25.01.2017, 30.03.2017 og 20.04.2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.01.2017 godkjennes.
2. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.03.2017 godkjennes.
3. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2017 godkjennes.

Rakkestad, 04.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 25.01.2017
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 30.03.2017
Møteprotokoll fra kontrollutvalget 20.04.2017

Vurdering
Møteprotokoller fra kontrollutvalget legges fram for godkjenning
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Saksnr.: 2017/3670
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 57603/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 30.03.2017 17/8
Kontrollutvalget Spydeberg 20.04.2017 17/10
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/12

Anskaffelser - Vitalegruppen AS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar dokumentasjon i e-post av 03.05.2017 til orientering

Rakkestad, 04.05.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 E-post av 03.04.17 «Oversendelse av informasjon fra Spydeberg kommune – sak 

17/7 -  Innkjøp og anskaffelsesrutiner»
 Leverandørregister (U.off jfr off.loven § 13 1.ledd jfr. forv. loven § 13 nr. 1)
 Finansreglement
 Innkjøpsreglement
 Notat vedr. rammeavtaler

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Delegeringsreglement

Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 30.03.2017 ble følgende vedtak fattet i sak 17/7:

Kontrollutvalget ber rådmannen innen 04.05.2017 fremlegge følgende informasjon:

 Spydeberg kommunes egne rammeavtaler med oversikt over avtalt beløpsgrense og 
rammeavtalens gyldighetsperiode.

 Oversikt over omsetning for alle leverandører til Spydeberg kommune i 2016, med 
restanser pr. 01.01.2017.
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 Innkjøpsreglement, hvis det foreligger, jfr. Delegasjonsreglement av 2016, s 5. 
«Instrukser fra økonomisjefen» og forvaltningsrevisjonsrapport 2006 «Anbudsrutiner 
og anbudspraksis»

Dokumentasjonen sendes kontrollutvalgssekretariatet, som legger frem dokumentene i sak 
til kontrollutvalget i møte 11.05.2017.

I tråd med vedtaket mottok sekretariatet i e-post 03.04.2017 med vedlagt leverandørregister, 
innkjøpsreglement, finansreglement, delegeringsreglement (ikke vedlagt saken da det er 
oversendt tidligere) og notat vedr. rammeavtaler, med avtalt beløpsgrense og 
gyldighetsperiode.

Vurdering
Etter hva sekretariat erfarer har hverken rådmann eller kommunalsjef anledning til å møte i 
kontrollutvalget 11.05.2017 for å orientere om saken. 

Vedleggene til saken må ses i sammenheng med sakens øvrige dokumenter, som samlet og 
med rådmannens løpende orientering vil danne grunnlag for endelig tiltak og vedtak. 

I denne omgang anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å ta dokumentasjonen til orientering.

For å samle sakskomplekset om Anskaffelser fra Vitalegruppen AS (opprinnelig sak 17/8) og 
Orientering - innkjøp og anskaffelsesrutiner (sak 17/7), fremmes de innkomne dokumentene 
derfor i Vitale-saken. (tidligere utvalgsbehandlinger fremgår av saksfremlegget)
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Saksfremlegg i samme sak, 2. gangs behandling i møte 20.04.2017:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Orientering fra rådmann og revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 20.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Eventuelle relevante dokumenter fra revisjon/administrasjon legges fram i møtet

Vurdering
Kontrollutvalget er innkalt til ekstraordinært møte i forbindelse med ny informasjon som er 
framkommet under kommunens og revisjonens undersøkelser rundt anskaffelser fra 
Vitale AS.

Som utgangspunkt anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å ta informasjonen til orientering, 
men på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i møtet bes kontrollutvalget vurdere 
eventuelle videre tiltak/vedtak i saken. 

Saksfremlegg i samme sak, 1.gangs behandling i møte 30.03.2017:

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling

Rakkestad,22.03.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Sett i lys av mediesaker omkring direkte anskaffelser i kommunene Asker, Tjøme Spydeberg 
og Eidsberg, vil kontrollutvalget se nærmere på om det har forekommet anskaffelser fra 
Vitalegruppen AS som ikke er i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesloven –LOA/FOA). Det er i den forbindelse også aktuelt for kontrollutvalget å se 
på kommunens delegasjonsreglement, faktureringsrutiner, rammeavtaler, leverandørregister 
og internrutiner for kontroll, attestasjon og godkjenning av utbetalinger som en del av 
kontrollutvalgets kontroll -og tilsynsarbeid i saken.
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Det er i denne omgang ikke lagt opp til at kontrollutvalget skal se nærmere på om tjenestene 
som er levert har vært i tråd med vilkårene i kontrakten vedrørende tjenestekvalitet, men det 
vurderes at denne problemstillingen også er aktuell, enten nå eller på et senere tidspunkt. 

Vedlegg
Ingen 
Følgende dokumentasjon er etterspurt hos Spydeberg kommune og ettersendes: 

 Samlet oversikt over kommunens rammeavtaler (både egne og rammeavtaler 
tilknyttet innkjøpssamarbeidet), med reskontro-oversikt 

 Leverandørregister 
 Oversikt over beslutningslinjer mellom rådmann og kommunalsjef – rutiner, 

fullmakter og reglement 
 Rutiner for kontroll, attestasjon og godkjenning av utbetalinger 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Saksopplysninger
Hensikten med bestemmelsene i anskaffelsesloven er at offentlige myndigheter skal innrette 
sin anskaffelsespraksis slik at samfunnets ressurser benyttes effektivt, og at det offentlige 
opptrer slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte. 

Hovedregelen innebærer at det skal annonseres konkurranse om alle anskaffelser til det 
offentlige, men regelverket er noe ulikt avhengig av anskaffelsens art og verdi. For 
anskaffelser gjort før 01.01.2017 var den nasjonale terskelverdien 500 000 kr, etter 
01.01.2017 er terskelverdien endret til 1,100 000 kr. Dette innebærer at innkjøp under 
terskelverdien ikke må annonseres på Doffin.  Forskriften oppstiller imidlertid noen unntak 
fra hovedregelen, herunder unntak for tjenester innenfor helse – og sosialområdet. 

Uavhengig om en anskaffelse er omfattet av unntaksbestemmelsene eller ikke, er det visse 
grunnleggende prinsipper som gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette 
innebærer krav til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av 
leverandører, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.

Vurdering
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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Fra: Hilde Anita Dybedahl (hilde.anita.dybedahl@spydeberg.kommune.no)
Sendt: 03.05.2017 16:44:28
Til: Haaby Ida Bremnes
Kopi: 

Emne: Oversendelse av informasjon fra Spydeberg kommune- sak 17/7 "innkjøp og anskaffelsesrutiner" 
Vedlegg: image001.png;Leverandørregister 2016 med beløp.pdf;Vedtatt finansreglement.pdf;Innkjøpsreglement for Spydeberg kommune .pdf;Delegeringsreglement.docx;Notat vedr Spydeberg
kommunes egne rammeavtaler med oversikt over avtalt beløpsgrense og rammeavtalens gyldighetsperiode, Teknikk og samfunn.docx
I kontrollutvalgets møte 30.03.2017 ble følgende vedtak fattet i sak 17/7:
 
«Kontrollutvalget ber rådmannen innen 04.05.2017 fremlegge følgende informasjon:
 
*Spydeberg kommunes egne rammeavtaler med oversikt over avtalt beløpsgrense og rammeavtalens gyldighetsperiode.
 
*Oversikt over omsetning for alle leverandører til Spydeberg kommune i 2016, med restanser pr. 01.01.2017.
 
*Innkjøpsreglement, hvis det foreligger, jfr. Delegasjonsreglement av 2016, s 5. «Instrukser fra økonomisjefen» og forvaltningsrevisjonsrapport 2006 «Anbudsrutiner og anbudspraksis»
 
Dokumentasjonen sendes kontrollutvalgssekretariatet, som legger frem dokumentene i sak til kontrollutvalget i møte 11.05.2017.
Dokumentene bes oversendt elektronisk innen oppgitt frist i vedtaket; 04.05.2017.»
 
 

Til kontrollutvalget oversendes følgende dokumenter som vedlegg:
 

·         Notat vedr rammeavtaler, med avtalt beløpsgrense og gyldighetsperiode
·         Oversikt over alle leverandører i Spydeberg kommune i 2016 med restanser pr. 1.1.2017
·         Innkjøpsreglement for Spydeberg kommune
·         Reglement for finansforvaltning Spydeberg kommune
·         Delegeringsreglementet 2017

 
Delegeringsreglementet er det nyeste av disse dokumentene og beskriver  myndighet og rutiner for innkjøp. Delegeringsreglementet tydeliggjør også hvilken myndighet som er gitt til
økonomisjefen
«Instrukser fra økonomisjefen» omfatter foreløpig det som er beskrevet i delegeringsreglementet, innkjøpsreglementet og finansreglementet. Det utelukkes ikke at det blir behov for å
synliggjøre flere «instrukser».
Innkjøpsreglementet er fra 2008 og vi ser at med byggingen av ny kommune som Spydeberg antas å bli en del av, vil en revisjon og oppdatering av dette være nødvendig.
 
 
Hilde Dybedahl
Kommunalsjef Helse og velferd
Spydeberg kommune
Tlf 414 66 114 

Spydeberg  Kommune

Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg 

Sentralbord: 69 68 20 00

www.spydeberg.kommune.no

P Vennligst gjør som oss i Spydeberg kommune og tenk på miljøet før du skriver ut denne e‐posten.
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Reglement for finansforvaltning 
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Utarbeidet november 2013 

 

Vedtatt av kommunestyret 10.12.13 

 

Gjeldende fra 01.01.2014 
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1. Finansreglementets virkeområde 
 

1.1 Hensikten med reglementet 

Hensikten med reglementet for kommunens finansforvaltning er å gi rammer og retningslinjer 

for hvordan forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler skal skje gjennom 

å definere det risikonivå som er akseptabelt for plasseringer og låneopptak. 

 

Formålet med finansforvaltningen er nærmere beskrevet i kapittel 4. 

 

1.2 Hvem reglementet gjelder for 
Reglementet gjelder for Spydeberg kommune. 

  

Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 

11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.  I den grad disse virksomhetene 

har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet 

med interkommunalt samarbeid, etter et omforent finansreglement som er godkjent av 

kommunestyret.  

 

2. Hjemmel og gyldighet 
 

2.1 Hjemmel 

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av: 

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52 

 Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. 

juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr 635). 

 

2.2 Gyldighet 

 Reglementet trer i kraft fra og med 01.01.2014.  Finansreglementet skal vedtas minst én 

gang i hver kommunestyreperiode.  

 Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 

annet politisk organ har vedtatt for Spydeberg kommunes finansforvaltning. 

 

3. Forvaltning og forvaltningstyper 
 

I samsvar med bestemmelsene i forskriften om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva 

(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt 

målsettinger, strategier og rammer for: 

 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 

 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

 

 

4. Formålet med kommunens finansforvaltning 
 

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og 

lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer. 
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I avveiningen mellom økt avkastning og redusert risiko skal redusert risiko foretrekkes. 

 

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

  

 Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende 

forpliktelser.  

 Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning 

innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene. 

 Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 

 

5. Generelle rammer og begrensninger 
 

 Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva 

som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens § 

52. 

 Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og 

instrumenter. 

 Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, herunder 

hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva.  Det påligger rådmannen en selvstendig 

plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle eller 

av stor betydning. 

 Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og 

begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen 

utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for. 

 Det delegeres rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. 

 Det delegeres rådmannen med hjemmel i dette finansreglement, å utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse 

med kommunens overordnede økonomibestemmelser. Rådmannen skal sørge for at 

fullmakter/instrukser/rutiner til enhver tid er a jour.  

 Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning. 

 

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 

ledig likviditet), gjeldsporteføljen og langsiktige finansielle aktiva omtales i fortsettelsen hver 

for seg. 

 

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 
 

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) skal plasseres i bankinnskudd.  

Alle innskudd skal gjøres i norske kroner (NOK). 

 

Kommunen skal inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 

valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB- 

eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet. 

 

Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med 

innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker.  
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Spydeberg kommune skal til enhver tid ha likvide midler til dekning av kommunens løpende 

forpliktelser, fratrukket estimerte innbetalinger, de nærmeste 3 måneder (driftslikviditet) og 

fratrukket avtalt ramme for trekkrettigheter, innestående hos Spydeberg kommunes 

hovedbankforbindelse. Disse midlene skal være fullt ut likvide (tilgjengelige til en hver tid).  

 

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover midler som angitt i 4. 

avsnitt, anses som overskuddslikviditet og kan plasseres etter følgende retningslinjer: 

 

6.1. Innskudd i bank 

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder 

b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 20 mill. 

 

6.2. Felles plasseringsbegrensninger 

 Kommunens samlede innskudd i samme bank/kredittinstitusjon skal ikke overstige 

NOK 50 mill unntatt for kortsiktige plasseringer. Samlede innskudd i samme bank / 

kredittinstitusjon skal aldri oversige kr 100 mill 

 

6.3. Rapportering 

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering legge frem rapporter for kommunestyret 

som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.  

I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser 

utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

 

Rapporten skal ta utgangspunkt i følgende tabell: 

 

  31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x 

  
Mill. 
NOK % Rente 

Mill. 
NOK % Rente 

Mill. 
NOK % Rente 

Mill. 
NOK % Rente 

Innskudd i 
hovedbank                         

Innskudd i andre 
banker                         

                          

                          

Samlet kortsiktig 
likviditet   

100 
%     

100 
%     

100 
%     

100 
%   

Avkastning 
inneværende år         

Største innskudd 
med rentebinding         

 

I tillegg skal følgende angis: 

 Markedsrenter 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endringer i risikoeksponering 

 Avvik mellom faktisk finansforvaltning og kravene i finansreglementet 
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7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler 
 

7.1. Vedtak om opptak av lån 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal som 

minimum angi formål og lånebeløp. 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak. Lånenes 

løpetid skal vektes ved opptak. For øvrig forvaltes dette i tråd med Kommunelovens § 50 om 

låneopptak.   

 

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.  

 

7.2.  Valg av låneinstrumenter 

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 

 

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper. 

Lån kan tas opp som bulletlån.    

 

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.  

 

7.3. Tidspunkt for låneopptak 

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 

forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. 

 

7.4. Konkurrerende tilbud 

Låneopptak samt finansiell leasing skal søkes gjennomført til markedets gunstigste 

betingelser. Det skal innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere eller 

leverandører av leasingtjenester. Det kan gjøres unntak fra denne reglen ved låneopptak i 

statsbank (f.eks. etableringslån i Husbanken) og for leasingtjenester på områder der 

kommunen har inngått innkjøpsavtale. 

 

7.5. Valg av rentebindingsperiode 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 

forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 

et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  

 

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; 

a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall.   

b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til en 

hver tid være mellom 1 og 5 år og renteutviklingen skal kontinuerlig overvåkes for å 

vurdere rentebinding..  

c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett 

år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra 

markedssituasjonen.  

 

7.6. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende; 

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved 

ordinære låneforfall begrenses.  

b) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje 
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c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 

låneopptakene på flere lånegivere. 

d) Låneporteføljen skal settes sammen slik at en oppnår størst mulig forutsigbarhet. 

 

7.7. Rapportering 

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering rapportere på status for 

gjeldsforvaltningen.  I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret 

med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. 

 

Rapporten skal ta utgangspunkt i følgende tabell: 

 

  31.12.201x-1 30.04.201x 31.08.201x 31.12.201x 

  
Mill. 
NOK % Dur. 

Mill. 
NOK % Dur. 

Mill. 
NOK % Dur. 

Mill. 
NOK % Dur. 

Lån med pt rente                         

Lån med NIBOR 
basert rente                         

Lån med fastrente                         

                          

Samlet langsiktig 
gjeld   100 %     100 %     100 %     100 %   

Betalte renter 
inneværende år         

Antall løpende 
enkeltlån         

Største enkeltlån         

 

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende: 

 

 Markedsrenter 

 Vesentlige markedsendringer 

 Endringer i risikoeksponering 

 Avvik mellom faktisk finansforvaltning og kravene i finansreglementet 

 

 

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
 

8.1 Investeringsrammer 

Spydeberg kommune har ikke rammer for plassering av langsiktige finansielle aktiva.   

 

Dersom kommunen på et fremtidig tidspunkt har til hensikt å etablere forvaltning av 

langsiktige finansielle aktiva, vil dette finansreglement bli oppjustert med nødvendige og 

tilstrekkelige rammer og retningslinjer for slik forvaltning.  Det endrede finansreglement vil 

bli vedtatt av kommunestyret før oppstart av forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 
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9.  Konstatering av avvik og vurdering og kvalitetssikring av finansiell 

risiko 
 

9.1 Konstatering av avvik 

Ved konstatering av vesentlig avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets 

rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt 

økonomisk konsekvens av avviket skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret 

sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i 

fremtiden, samt eventuelle endringer i finansreglementet. 

 

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre vesentlig kan slik 

rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret. 

 

9.2 Risikovurderinger 

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:   

 

 Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

og gjeldsporteføljen sett i sammenheng. 

 En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens regnskapsmessige renterisiko angitt i 

NOK ved en 1 % -andel generell endring i rentekurven. 

 

9.3 Kvalitetssikring 

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 

finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 

regler og reglene i finansforskriften.  I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 

finansreglementet.  

 

Rådmannen pålegges ansvar for at slike eksterne vurderinger innhentes.  

 

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 

kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også 

rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.   
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Kommunalområdet Teknikk & Samfunn har rammeavtale med 4 konsulenter for planlegging og 
prosjektering innen de fagområdene vi dekker.

Dette er (med omsetning i 2016):

- Mannvit AS                       (1 706 584,-)

- Mulitconsult AS               (208 021,-)

- Rambøll Norge AS          (1 978 552,-)

- Pøyry Industry AS           (492 724,-)

Spydeberg kommune forespør oppdragene hos konsulentene ift. kompetanse og kapasitet, og det 
baseres på fastpris (etter tilbudsrunde med forespørsel) eller fastsatte enhetspriser i avtalene.

Avtalen gir rett til å fritt benytte det enkelte firma uten en forutgående intern konkurranse for 
oppdrag inntil kr. 100 000,-, for oppdrag over dette gjennomføres en mini konkurranse. Det er ikke 
forpliktet noen volumer i kontraktsperioden.

Avtalen varighet er  3 år fra 2014 med opsjon på ytterligere 1 år. En prolongerer avtalen til å gjelde til 
medio 2018.

For større rådgiveroppdrag som også forventes å gå utover avtaleperioden vil det være naturlig å lyse 
ut dette som en offentlig konkurranse.

Med vennlig hilsen

 

Guttorm Langstøyl

Enhetsleder Drift og vedlikehold

Teknikk og samfunn

Spydeberg kommune

916 56 378
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 6
Løpenr.: 70578/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/14

Forvaltningsrevisjonsrapport "Internkontroll" Spydeberg kommune 2016/2017

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som oversendes kommunestyret 
for behandling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll» til orientering, og 
slutter seg til revisjonens anbefalinger. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

A. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Rapportens følgende anbefalinger 
vedtas iverksatt: 

 Ha økt fokus på oppfølging og opplæring i «Kvalitetslosen»
 Ha større fokus på å få ansatte uten lederansvar til å bli mer aktive brukere av 

«Kvalitetslosen». Herunder vurdere forslagene som framkommer fra ansatte i 
spørreundersøkelsen.

 Arbeide videre med å bevisstgjøre ansatte om at avvik skal meldes
 Ha fokus på effektiv avviksbehandling og tydeliggjøre behandlingen og 

resultatene
 Ha fokus på å revidere rutinene i «Kvalitetslosen» innen frist
 Jobbe videre med å få på plass alle rutiner og prosedyrer tilknyttet 

særlovgivning
B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra 

revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.

Rakkestad, 06.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Forvaltningsrevisjonsrapport "Internkontroll" Spydeberg kommune 2016/2017
 Signatur
 Rådmannens tilbakemelding

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016, vedtatt KU 03.09.2014 PS 14/23
 Prosjektbeskrivelse «Internkontroll», vedtatt KU 03.09.2014 PS 14/23
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Saksopplysninger
Bakgrunn for prosjektet:
I kontrollutvalgets møte den 03.09.2014 i sak 14/23 om Plan for forvaltningsrevisjon, vedtok 
kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonsprosjekt «Internkontroll» skulle gjennomføres i løpet 
av planperioden. Utvalget vedtok revisors forslag til prosjektbeskrivelse i samme møte.
Planen er vedtatt i kommunestyret den 22.10.2014.

Problemstilling:
«Har kommunen en helhetlig struktur for internkontroll? Sett opp mot innføringen av 
«Kvalitetslosen».

Funn, konklusjon og anbefalinger:
For å besvare problemstillingen har revisor kontrollert opplæring og bruk av 
«Kvalitetslosen», og om avvik blir fulgt opp. Dessuten er det kontrollert om systemets 
dokumenter blir revidert årlig, om særlovgivning blir hensyntatt og om det er rutiner for 
kartlegging av risiko pr. virksomhet.

Revisor har vurdert kommunens arbeid med implementering av systemet som godt, men at 
det gjenstår enkelte utfordringer, da særlig til oppfølging av avvik som meldes inn. 
Dokumentene som ligger tilgjengelig i systemet må oppdateres jevnlig for å være pålitelige 
kilder til informasjon for brukerne. Flere av brukerne melder at de ønsker mer opplæring i 
«Kvalitetslosen».

Sett i lys av kommunens pågående utredning om kjøp av helsetjenester, bemerker 
sekretariatet at innen enhet for helse og velferd er det omlag 61% av de ansatte som har 
meldt avvik i løpet av det siste året. Samtidig går det fram at andelen respondenter som har 
svart at de ikke vet hvordan avvik meldes er 75 % innen enheten. 

Av alle avvikene totalt i kommunen er hovedvekten avvik meldt innen helse og velferd, med 
61 avvik i perioden. Sammenlagt har ca. 85% av avvikene blitt behandlet innen ti dager. Av 
alle avvikene til sammen finner revisor to avvik med særlig lang saksbehandlingstid (31 og 
45 dager), begge merket med høy alvorlighetsgrad, hvorav et var innen psykisk helse og 
rus. I kommunens avviksrutine fremgår det at det kan forventes at avvik er behandlet innen 
10 dager.

Revisor har også vurdert om dokumentene i «Kvalitetslosen» revideres/oppdateres i tråd 
med rutinen (en gang i året).  Undersøkelsene viser at 55% av dokumentene innen helse og 
omsorg ikke er revidert innen fristen på et år.

Rådmannens bemerkninger:
I sin tilbakemelding til revisjonen gjør rådmannen rede for hvordan kommunen vil arbeide 
videre ut fra revisors funn, og hvordan anbefalinger i rapporten vil følges opp videre. 
Sekretariatet ber kontrollutvalget særlig merke seg at rådmannen vil fokusere på opplæring 
for både ledere og ansatte, og skriver bla «Lederne må fortsette å tilrettelegge for at ansatte 
skal ta systemet ytterligere i bruk, og sørge for at systemets innhold er relevant og 
oppdatert».

Vurdering
Sekretariatet har vurdert om rapporten er skrevet i henhold til standardkravene til 
forvaltningsrevisjon (RS 001), og finner revisors metodiske fremgangsmåte og 
datainnsamling som hensiktsmessig for å gi et dekkende svar på problemstillingen. 
Revisjonen har fulgt opp hovedformålet med prosjektet som var å undersøke om kommunen 
har en helthetlig struktur for internkontroll sett opp mot innføring av «Kvalitetslosen». 
Sekretariatet mener bredden i dokumentasjonen som er innhentet og kvalitetssikret gir et 
godt grunnlag for revisjonens anbefalinger.
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Rapporten anses å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til 
orientering. Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget 
når saken behandles. Det anbefales at kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at 
rapportens anbefalinger skal tas til følge og gjennomføres. 
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1. FORORD OG PROSJEKTMANDAT 
Revisjonen skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon1 utføre 

forvaltningsrevisjon. Etter forskriften innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. God kommunal revisjonsskikk er å følge RSK 001; 

Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund NKRF. 

Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet «Internkontroll», er gjennomført i forhold til RSK 001. 

Prosjektet er gjennomført etter plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kontrollutvalget i sak 

14/23 den 03.09. 2014, og i kommunestyret i Spydeberg kommune i sak 62/2014 den 

22.10.2014. 

 

Etter kommuneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 

 

Prosjektet er gjennomført etter vedtatt prosjektbeskrivelse i tidsrommet november - februar 

2016/2017. Rapporten er oversendt kommunen for verifisering. 

 

Prosjektansvarlige revisors habilitet og uavhengighet sett opp mot kommunen og den 

undersøkte virksomheten er vurdert, og revisjonen finner ansvarlig revisor habil til å utføre 

prosjektet. 

 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Ole Anders Brattli. I tillegg har stedlig 

revisor/ fagansvarlig regnskapsrevisor Svend Harald Klavestad deltatt i 

informasjonsinnsamlingen. 

 

Rapporten oversendes kommunen etter behandling i kontrollutvalget og kommunestyret. 

  

Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i prosjektet, for hyggelig samarbeid i 

forbindelse med prosjektarbeidet. 

 

 

 

 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 

Rakkestad 3. april 2017  

 

 

    

 

 

Rita Elnes        Ole Anders Brattli  

Distriktsrevisor       Forvaltningsrevisor 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kommunelovens kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av 1.juli 2004 kapittel 3 § 6. 
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2. SAMMENDRAG 
Denne rapporten omhandler internkontroll, evaluering av kvalitetslosen i Spydeberg 

kommune. Kommunens internkontrollsystem skal bidra til at kommunen overholder 

kommuneloven §23 (2), herunder at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter 

og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Revisjonen har 

arbeidet etter følgende problemstilling:  

 

 Har kommunen en helhetlig struktur for internkontroll? Sett opp mot innføringen av 

«Kvalitetslosen».   

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om ansatte i kommunen får 

opplæring i bruk av kvalitetslosen. Revisjonen har videre kontrollert om kvalitetslosen blir 

benyttet, og om avvik blir meldt og fulgt opp. Kvalitetslosen inneholder en del rutiner og 

prosedyrer, og revisjonen har kontrollert om dokumenter i kvalitetslosen blir revidert årlig. 

Revisjonen har også gjort kontrollhandlinger for å vurdere om kommunen har utarbeidet 

internkontrollsystem i henhold til særlovgivning, og om det er rutiner for kartlegging av risiko 

per virksomhet.  

 

Som ledd i arbeidet har revisjonen foretatt et oppstartsmøte med systemansvarlig for 

kvalitetslosen i Spydeberg kommune. Revisjonen fikk tilgang til kvalitetslosen i Spydeberg 

kommune. Revisor fikk en innføring i det elektroniske kvalitetssystemet av systemansvarlig i 

kommunen. Revisor gjorde flere kontrollhandlinger i kvalitetslosen, herunder en 

gjennomgang av dokumentmodulen hvor revisjon av rutiner og prosedyrer ble kontrollert, 

samt en gjennomgang av avviksmeldingene og behandlingen av disse. Revisjonen gjorde et 

utplukk på 123 avviksmeldinger i perioden 23.11.2016 – 16.01.2017. Revisor har videre 

gjennomført dokumentanalyse av dokumenter utlevert fra kommunen, herunder rutiner og 

prosedyrer. Revisjonen har også sett i prosjektplan for innføring av elektronisk 

kvalitetssystem i Spydeberg kommune, samt påfølgende rapport om evaluering av prosjektet 

og anbefalinger for videre arbeid. Revisjonen sendte ut en spørreundersøkelse i questback til 

samtlige ansatte i kommunen etter mail-liste fra kommunen. Totalt mottok revisjonen 148 

svar på spørreundersøkelsen. Ved opptelling av antall ansatte i 2017 var det 364 ansatte i 

Spydeberg kommune.  

 

Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier: 

Revisor har vurdert om Spydeberg kommune har en helhetlig struktur for internkontroll, sett 

opp mot innføringen av Kvalitetslosen. Revisor ser at kommunen jobber bra med systemet og 

implementeringen av denne i kommunen. Revisjonen vurderer at kommunen har kommet 

langt i dette arbeidet, men at det fortsatt gjenstår enkelte utfordringer. Den største av disse er 

et sammensatt problem med bruken av systemet i sammenheng med oppfølging av systemet. 

Dokumenter som ligger i systemet bør være pålitelige kilder for brukeren og bør derfor 

oppdateres innen kommunens egen revisjonsfrist. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at 

flere av brukerne ikke har god nok kjennskap til systemet og ønsker mer opplæring.  

 

Revisjonen viser til kontrollhandlinger og vurderinger for hvert revisjonskriterie og fremmer 

følgende 6 anbefalinger: 

 

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen å ha økt fokus på opplæring og oppfølging av 

kvalitetslosen, spesielt for ansatte uten lederansvar. 
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Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å ha større fokus på å få ansatte uten 

lederansvar til å bli mer aktive brukere av kvalitetslosen. Herunder vurdere forslagene som 

fremkommer fra ansatte i spørreundersøkelsen. 

 

Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å arbeide videre med å bevisstgjøre ansatte 

om at avvik skal meldes.  

 

Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på effektiv avviksbehandling, 

samt å tydeliggjøre behandlingen og resultatene.  

 

Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på å revidere rutinene i 

kvalitetslosen innen fristen som er satt.  

 

Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med å få på plass alle rutiner, 

og prosedyrer tilknyttet særlovgivning i kvalitetslosen. 
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3. INNLEDNING 

3.1 Problemstillinger 

Problemstilling 1: Har kommunen en helhetlig struktur for internkontroll? Sett opp mot 

innføringen av «Kvalitetslosen». 

 

3.2 Avgrensning av prosjektet 

Prosjektet er avgrenset til kommunens arbeid med kvalitetslosen, og arbeidet med 

internkontrollsystemet sett opp mot innføringen av denne.  

 

3.3 Revisjonskriterier 

I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må revisor fastsette revisjonskriterier for 

forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterier, ofte kalt ”foretrukket praksis”, er uttrykk for krav 

eller forventninger til en funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat eller lignende. 

Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, 

politiske vedtak og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og 

andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater. 

 

Revisjonskriterier for dette prosjektet er blitt utledet fra: 

Eksterne kriterier: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 KS – Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus  

 

Interne kriterier: 

 Prosedyre: Melding og behandling av avvik 

 Prosedyre: Metode for risikovurdering 

 Prosjektplan: Innføring av elektronisk kvalitetssystem 

 Kvalitetslosen - Spydeberg kommune: Evaluering av prosjektet og anbefalinger for 

videre arbeid 

 Kvalitetslosen (Revisjonsrytme) 

En nærmere utledning av revisjonskriterier fremkommer i rapporten. 

 

3.4 Revisjonsmetoder  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er utarbeidet etter standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 

Denne forvaltningsrevisjonen er bygget på data innhentet fra oppstartsmøte med 

systemansvarlig for kvalitetslosen i Spydeberg kommune. Det er i tillegg utført 

dokumentanalyse av diverse dokumenter som revisjonen fikk utlevert i nevnte møte, herunder 

metode for risikovurderinger, melding og behandling av avvik, og avtale med 

kvalitetslosen(rammeavtale og avropsavtale). Revisjonen har også gjennomgått prosjektplan, 

samt evaluering av prosjektet som ble utdelt på oppstartsmøtet. Videre fikk revisjonen en 

introduksjon til kvalitetslosen hos kommunen. Der fikk revisjonen en egen bruker som revisor 

kunne benytte i sine kontroller av kvalitetslosen. I kvalitetslosen har revisor gjort en 

gjennomgang av dokumentmodulen, samt kontrollert avvik og avviksbehandlingen. 

Revisjonen sendte også ut en spørreundersøkelse i questback til samtlige ansatte i kommunen, 

etter mail-liste mottatt fra kommunen. Ved opptelling av antall ansatte til årsmeldingen var 
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det 364 ansatte. Revisjonen mottok 148 svar, slik sett 40,66% svardeltagelse. Ansatte i 

samtlige enheter i kommunen har svart på spørreundersøkelsen. 

Revisjonen vurderer kontrollhandlingene som gyldige og pålitelige til å kunne trekke 

konklusjoner i prosjektet. 
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4. PROBLEMSTILLING 1: 
”Problemstilling 1: «Har kommunen en helhetlig struktur for internkontroll? Sett opp mot 

innføringen av «Kvalitetslosen».» 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene i tilknytning til denne problemstillingen er i stor grad utledet fra 

kommunelovens § 23 (2), samt interne dokumenter hos Spydeberg kommune og 

kvalitetslosen.  

 

Kommunelovens § 23 (2) - Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen 

skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Kommunens internkontrollsystem skal sørge for at kommunen overholder kommuneloven 

§23 (2), herunder at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Spydeberg kommune har innført 

kvalitetslosen som elektronisk kvalitetssystem for hele kommunen, som har til hensikt å legge 

til rette for helhetlig internkontroll og etterlevelse av kommuneloven og øvrige 

særlovgivninger. Kvalitetslosen inneholder en dokumentmodul hvor prosedyrer skal være 

tilgjengelig for de ansatte, og en avviksmodul hvor brukerne har muligheten til å melde avvik, 

samt at avvikene følges opp. For at kvalitetslosen skal oppfylle sin oppgave i kommunen som 

helthetlig internkontroll system er det viktig at systemet blir benyttet i det daglige. Det er 

derfor viktig at brukerne har fått opplæring og har tilstrekkelig kunnskap om systemet. 

Opplæring er også viktig for å få en forståelse av hva internkontroll er, og hva som skal 

avviksmeldes. For at systemet skal bli brukt er det også viktig at systemet er godt nok 

tilrettelagt for bruk, og at det følges opp og oppdateres. Det må være nyttig for brukerne å 

melde avvik, og brukerne må kunne stole på at man finner informasjonen man er ute etter og 

at informasjonen er gyldig. Herunder bør prosedyrer være oppdatert, samt avvik må behandles 

og tiltak må iverksettes innen rimelig tid. I prosjektplan for innføring av elektronisk 

kvalitetssystem fremkommer følgende mål for prosjektet: 

 

1. Det skal etableres god forankring og forståelse av hensikten med internkontroll 

og bruk av verktøyet Kvalitetslosen i alle ledd i organisasjonen 

2. Det skal etableres tilstrekkelig kunnskap, og en brukskultur i kommunen, som 

sikrer at verktøyet benyttes som forutsatt, og at anvendelsen oppleves som 

hensiktsmessig og nyttig 

3. Kvalitetssystemet kvalitetslosen skal implementeres i kommunen i tråd med 

prosjektplanen 

 

Revisjonsrytmen for dokumentmodulen i kvalitetslosen er satt til 365 dager. Det fremkommer 

av KS rapport «Rådmannens internkontroll: Hvordan få orden i eget hus» at kommunens 

internkontroll bør være risikobasert. Kommunen har i prosedyren «Metode for 

risikovurdering» utarbeidet en mal for vurdering av risiko for alle enheter. 

 

Ut fra dette har revisjonen utledet følgende revisjonskriterier: 

 Alle ansatte i kommunen bør gis opplæring i bruken av Kvalitetslosen, herunder 

registrering og behandling av avvik 
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 Spydeberg kommune bør legge til rette for at alle ansatte skal kunne benytte 

Kvalitetslosen i det daglige arbeidet 

 Spydeberg kommune bør sikre at avvik blir meldt i Kvalitetslosen 

 Avvik meldt i Kvalitetslosen bør følges opp, og nødvendige tiltak skal iverksettes 

 Dokumenter i Kvalitetslosen bør revideres årlig 

 Kommunen skal ha utarbeidet internkontrollsystem i henhold til særlovgivning 

 Kommunen bør ha kartlagt risiko per virksomhet 
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4.2 Revisors undersøkelse og innhentede data 

Får ansatte opplæring i bruk av kvalitetslosen 

Revisjonen har kontrollert om alle ansatte i kommunen gis opplæring i bruken av 

Kvalitetslosen. Under oppstartsmøte blir det informert om at alle ansatte får opplæring i 

kvalitetslosen. Kursene er tilpasset ulike de ulike fagområdene. Revisor sendte ut en 

spørreundersøkelse til samtlige ansatte i Spydeberg kommune. Totalt fikk revisjonen inn 148 

respondenter.  

 

Det fremkommer av spørsmål 7 i spørreundersøkelsen at 30,4% av respondentene svarer 4 på 

spørsmål om i hvor stor grad de opplever å være kjent med kommunens kvalitetssystem. 

62,2% svarer 4 eller bedre. I overkant 10% svarer 2 eller dårligere.  

 

Figur 1: 

På en skala fra 1 - 6, hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad: I hvor stor grad 

opplever du å være kjent med kommunenes kvalitetssystem? 

 

 

Kilde: Questbackundersøkelse sendt ut til alle ansatte i Spydeberg kommune 

 

 

Revisjonen har kontrollert i hvilken grad respondentene opplever å ha fått opplæring i 

kvalitetslosen. På spørsmål i spørreundersøkelsen som fremkommer av figur 2 svarer 5,4% 1 

– I svært liten grad. 16,3% svarer 2 eller dårligere. 36% av respondentene svarer 3 eller 

lavere. 12,2% svarer at de i svært stor grad opplever å ha fått opplæring i kvalitetslosen. 

Revisjonen har filtrert spørsmålene og ser at av respondenter som har vært ansatt i 0-1 år (10 

respondenter) svarer 30% i svært stor grad, og 20% svarer i svært liten grad. De resterende 50 

prosentene er fordelt mellom 3, 4 og 5. Av respondenter med lederansvar (35) svarer 91,5% 4 

eller høyere, mens av respondentene uten lederansvar (111) oppgir 54,9% samme verdi. 19,8 

% av respondentene uten lederansvar oppgir 2 eller lavere, mens av respondentene med 

lederansvar oppgir 5,7% tilsvarende verdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4%

7.4%

27.0%
30.4%

20.3%

11.5%

0.0%

1 - Svært liten grad 2 3 4 5 6 - Svært stor grad Vet ikke

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

t

40



 

 

 Internkontroll - Spydeberg  9 

Figur 2: Spørsmål 8. På en skala fra 1 - 6, hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor 

grad: I hvor stor grad opplever du å ha fått opplæring i kvalitetslosen? 
 

 

 

Kilde: Questbackundersøkelse sendt ut til alle ansatte i Spydeberg kommune 

 

 

Revisjonen hadde et åpent spørsmål om hva som skulle til for at respondenten skulle bli en 

mer aktiv bruker av kvalitetslosen var det en variasjon i svarene, men flertallet var i retning av 

mer opplæring.  

 

Av kommunens egen rapport om evaluering og anbefalinger av kvalitetslosen, datert 

31.3.2015 er det utarbeidet tre mål for prosjektet: 

 

1. Det skal etableres god forankring og forståelse av hensikten med internkontroll 

og bruk av verktøyet Kvalitetslosen i alle ledd i organisasjonen 

2. Det skal etableres tilstrekkelig kunnskap, og en brukskultur i kommunen, som 

sikrer at verktøyet benyttes som forutsatt, og at anvendelsen oppleves som 

hensiktsmessig og nyttig 

3. Kvalitetssystemet kvalitetslosen skal implementeres i kommunen i tråd med 

prosjektplanen 

 

I kommunens rapport drøftes måloppnåelsen for de ulike målene. Kommunen opplever å ha 

en økt forståelse av hensikten med internkontroll etter opplæring ved å registrere økt bruk av 

kvalitetslosen, samt at bruksnivået opprettholdes etter de første ukene. Det antas likevel en 

nedgang i bruken etter hvert, og det rapporteres om ulikheter i bruken mellom virksomhetene. 

I forbindelse med å øke forståelsen av hensikten med internkontroll ble det i opplæringen i 

virksomhetene vektlagt «… forståelse av internkontroll, kvalitetsarbeid og behov for 

dokumentasjon og synliggjøring av feil, mangler og andre hinder». I evalueringsrapporten 

utarbeidet av Spydeberg kommune skriver kommunen at «det vil nok være formålstjenlig å 

skape litt ny «Blest» rundt bruk av kvalitetslosen».  

 

Av kommunens rapport fremkommer at «prosjektets milepælsplan og opplæringsplan ble 

utformet med tanke på å kunne oppnå tilstrekkelig kunnskap, og derigjennom også en god 

brukskultur». Det fremkommer at enkelte grupper med ansatte ikke har fått tilstrekkelig 

opplæring pr. dato, og at det i enkelte tilfeller ble satt av litt liten tid til opplæring, men at 

opplæringen i stor grad ble gjennomført etter planen.  
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Blir kvalitetslosen benyttet 

Revisjonen har kontrollert om Spydeberg kommune har lagt til rette for at alle ansatte skal 

kunne benytte Kvalitetslosen i det daglige arbeidet. Rammeavtale med kvalitetslosen og Indre 

Østfold data ble signert 1.3.2014. Avropsavtale med Spydeberg kommune ble signert 

15.4.2014. Det blir sagt i oppstartsmøte at prosjektorganisert implementering ble gjennomført 

i perioden 15.4.2014-17.10.2014. Oppstartdato for kvalitetslosen i Spydeberg kommune var 

17.10.2014 og er benyttet fullt ut fra da.  

 

Det fremkommer av oppstartsmøtet at Spydeberg kommune benytter også andre spesielle 

systemer og rutiner for avvik. Disse er support (diverse IT-systemer), 13-10.no, og Famac. 

13-10 er et system for skoler (opplæringsloven), og er integrert mot kvalitetslosen. 13-10 skal 

tas i bruk fra 2017. Famac er et avvikssystem for vedlikehold/vaktmestertjenester. Ansatte 

melder vedlikeholdsavvik i kvalitetslosen og dette blir manuelt videreført til Famac.  

 

Det blir sagt under oppstartsmøtet at alle kommunens ansatte har tilgang til kvalitetslosen 

med unntak av tilfeldige vikarer og personer på arbeidsmarkedstiltak. Det blir videre uttalt at 

det er registrert ca. 600 brukere i kvalitetssystemet. Det opplyses i oppstartmøte at dette er et 

problem da det bare er ca. 400 ansatte i kommunen. Enkelte har flere identer, men dette er 

hovedsakelig pga. en importfeil da kilden for import ikke er løpende oppdatert.  

 

Som vi ser av figur 1 har 31,8% av respondentene svart 5 eller 6 på spørsmål om i hvor stor 

grad de opplever å være kjent med kommunens kvalitetssystem. 10,8% svarte 1 eller 2 på en 

skala fra 1 til 6.  

På spørsmål om hvor ofte respondentene benytter kvalitetslosen svarer 43,2% at de benytter 

systemet sjeldnere enn én gang i måneden (se figur 3). 28,4% benytter kvalitetslosen 1-3 

ganger i måneden, mens 28,4% benytter kvalitetslosen én gang i uka eller oftere. Sortert for 

ansatte med og uten lederansvar ser vi at 52,7% av ansatte uten lederansvar benytter 

kvalitetslosen sjeldnere enn én gang i måneden. Hos ansatte med lederansvar svarer 11,2% at 

de benytter kvalitetslosen sjeldnere enn én gang i måneden, mens 57,1% svarer at de benytter 

kvalitetslosen én gang i uka eller oftere.  

 

Filtrert per enhet viser spørreundersøkelsen at 36,7% av respondentene i helse og velferd 

svarer at de benytter kvalitetslosen sjeldnere enn én gang i måneden mens 36,9% benytter det 

én gang i uka eller oftere. Innen teknikk og samfunn benytter 62,5% kvalitetslosen sjeldnere 

enn én gang i måneden. Her benyttes også det tidligere nevnte systemet Famac. Ingen av 

respondentene fra teknikk og samfunn opplyser at de benytter kvalitetslosen hver dag, og 

totalt 15,7% benytter kvalitetslosen én gang i uka eller oftere. Stab er den eneste enheten hvor 

hovedvekten av respondentene ikke svarer at de benytter kvalitetslosen sjeldnere enn én gang 

i måneden, totalt 20%. Hovedvekten hos stab benytter kvalitetslosen én gang i uka, 46,7%. 

13,3% benytter kvalitetslosen hver dag, og 20% benytter kvalitetslosen 1-3 ganger i måneden. 

Innen oppvekst og utdanning benytter 40,8% av respondentene kvalitetslosen sjeldnere enn én 

gang i måneden. 38,8% benytter kvalitetslosen 1-3 ganger i måneden. 20,4% benytter 

kvalitetslosen én gang i uka eller oftere.  
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Figur 3: Hvor ofte benytter du kvalitetslosen? 

 

 

Kilde: Questbackundersøkelse sendt ut til alle ansatte i Spydeberg kommune 

 

 

På spørsmål om skriftlige rutiner fra kvalitetslosen blir benyttet i respondentens arbeid svarer 

55,8% ja og 32,0% nei. 12,2% svarer at dette ikke er aktuelt. På spørsmål om respondenten 

benytter skriftlige rutiner fra andre kilder enn kvalitetslosen svarer 59,2% ja og 32,0% nei. 

8,8% svarer at dette ikke er aktuelt.  

 

På åpent spørsmål om hva som skal til for at respondenten blir en mer aktiv bruker av 

kvalitetslosen fikk revisjonen 64 svar. Flere respondenter etterlyser mer opplæring for å få 

større forståelse for systemet, samt tilgjengelighet, tid og oppfølging. Med tilgjengelighet 

forstås her både tilgjengelig system, og tid til å benytte det. Det etterlyses også mer 

oppfølging av eventuelle avvik og annet så man ser nyttigheten av systemet. Enkelte ønsker et 

mer helhetlig system der mer av arbeidet går gjennom kvalitetslosen så det blir en daglig 

rutine. En del av besvarelsene går også på at de allerede benytter kvalitetslosen i sitt arbeid. 

Under oppfølging etterlyses at det settes på dagsorden internt i enhetene. Konkrete forslag til 

å øke bruken av systemet går på at dette kan være standard «påloggingsside», at aktuelt stoff 

legges der så det blir en daglig rutine, at ledere går foran som gode forbilder og fokuserer på 

nytten av å melde avvik. 

Blir avvik meldt i kvalitetslosen 

Revisjonen har kontrollert om avvik blir meldt i Kvalitetslosen. Revisjonen fikk under 

oppstartsmøtet utdelt diverse avviksprosedyrer tilgjengelig i kvalitetslosen. Herunder melding 

og behandling av avvik med det formål å sikre at avvik meldes når dette er påkrevet. 

Prosedyren skal videre sikre tilstrekkelig oppfølging av avvikene. Det var også prosedyre for 

overføring av avvik fra kvalitetslosen til Famac med det formål å sikre at avvik følges opp 

tilstrekkelig, og at relevante avvik følges opp i Famac. Det var også prosedyrer for avvik IT 

og informasjonssikkerhet, samt prosedyre for å feilmelde til Indre Østfold Data (IØD).  

 

I kursene for opplæring av ansatte blir det gitt opplæring i hva som skal avviksmeldes. Under 

oppstartsmøte fremkommer at det kan være noe overbruk av avvik. Det presiseres fra 

kommunen at det ikke er negativt med «noe overbruk av avvik». Det har vært en klar linje fra 

kvalitetssystemansvarlig og kommunens ledelse at avvik man er i tvil om er avvik eller ikke, 

skal meldes. Kommunen har en policy om at dersom du er usikker – meld avvik. Ansatte skal 

være trygge på å melde avvik. Kvaliteten på avviksmeldingene kan derfor variere noe. Det 
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presiseres også under oppstartsmøtet at man har plikt for å melde avvik. Figur 4 viser antall 

avvik per år for årene 2014, 2015 og 2016. Grafen viser en økning i antall meldte avvik fra 

oppstart i 2014 til 2015. Fra 2015 til 2016 viser grafen en nedgang, men siden figuren er fra 

november 2016 er ikke tallene for 2016 oppdater for et fullt år.  

 

Figur 4: Avvik per år (november 2016).  

 
Kilde: Presentasjon oppstartsmøte Spydeberg kommune 

 

I spørreundersøkelsen sendt ut til samtlige ansatte i Spydeberg kommune inngikk et spørsmål 

om respondenten hadde meldt avvik det siste året. Spørsmålet hadde 147 respondenter hvor 

57,1% svarte ja, og 42,9% svarte nei (se figur 5). Filtrert for hvilken enhet respondenten er 

ansatt i fremkommer den største andelen med personer som har meldt avvik er i enhet for 

oppvekst og utdanning hvor 64,6% svarer at de har meldt avvik det siste året. Innen enhet for 

helse og velferd er det 61,2% som svarer det samme, 60% av ansatte i stab svarer de har meldt 

avvik det siste året, mens det for enhet for teknikk og samfunn er 43,8% som svarer positivt 

på spørsmål om de har meldt avvik det siste året.  

 

Sortert i forhold til om respondenten har lederansvar eller ikke er det 71,4% av respondentene 

med lederansvar som har meldt avvik det siste året, mens 53,2% av alle respondenter uten 

lederansvar har meldt avvik det siste året.  
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Figur 5: Spørsmål 10: Har du meldt avvik det siste året? 

 

 

 

Kilde: Questbackundersøkelse sendt ut til alle ansatte i Spydeberg kommune 

 

 

På spørsmål om hva som er årsaken til at respondenten ikke har meldt avvik svarer 42,9% at 

de ikke har opplevd avvik (se figur 6). Totalt er det 62 respondenter på dette spørsmålet. 6,3% 

svarer at de ikke vet hvordan de melder avvik, 4,8% svarer at avvikssystemet er lite 

tilgjengelig, mens 14,3% svarer at de opplever at det ikke har noen hensikt å melde avvik. 

25% av de som ikke vet hvordan avvik meldes er ansatt i staben, mens 75% av de er ansatt i 

helse og velferd. 31,7% svarer at det er andre årsaker til at de ikke har meldt avvik, hvorav 10 

respondenter har valgt å utdype svarene:  

 

 I hverdagen blir fokus å løse oppgavene, det prioriteres i liten grad tid til 

rapportering/avviksmelding. Dersom avvikene oppleves som håndterlige og lukkbare, 

blir de ikke meldt. 

 Jeg løste avviket selv. 

 Avviket blir ordnet opp i før jeg må skrive avvik. 

 tar mye tid, vet at det jobbes med en del av det som mangler, har trodd at jeg har 

meldt avvik riktig, men har forstått i etterkant at jeg har valgt feil kilde. 

 har ikke prioritert det 

 Jeg har ikke vært aktiv nok her 

 Liten bevissthet og lite erfaring med å melde avvik i min type jobb. 

 Jeg har kjempegodt arbeidsmiljø 

 Glemmer det når melder i NAV sitt system 

 Jeg har ikke deltatt på opplæring, og har hatt liten bevissthet på å melde avvik. 
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Figur 6: Spørsmål 12: Hva er årsaken til at du ikke har meldt avvik? 

 

 

Kilde: Questbackundersøkelse sendt ut til alle ansatte i Spydeberg kommune 
 

Blir avvik fulgt opp 

Revisjonen har kontrollert om avvik meldt i Kvalitetslosen blir fulgt opp, og nødvendige tiltak 

iverksatt. Det fremkommer av oppstartsmøtet at alle avvik meldt i kvalitetslosen går i linja til 

nærmeste leder. Verneombud har lesetilgang til HMS-avvik for sitt verneområde. 

Avviksbehandlere har innsyn i avvik nedover i systemet for sitt område. Avviksbehandler 

mottar e-post når avvik er meldt. Det eksisterer intern prosedyre om at avvik skal være lest av 

avviksbehandler innen 3 dager. Avviksbehandler har 10 dager på å gjennomføre tiltak - noen 

unntak: investering, informasjon i møte e.l. Dersom tiltak ikke er initiert innen 10 dager 

videresendes avvik automatisk oppover til neste på linja. Det er et krav om at avvik må 

kommenteres av behandler før det kan lukkes. All metadata ligger ved i hele behandlingen – 

alt er sporbart. Hele historien finnes i avviksloggen og i den ansattes arkiv. Ledere kan 

kategorisere lukkede avvik.  

Det finnes en tiltaksfunksjon i systemet, men denne fungerer ikke optimalt, og det frarådes i 

kommunen fra å bruke denne. Tiltak beskrives heller manuelt som tekst før lukking.  

Det skal jobbes videre med å lære fra avvik i 2017. 

Avvikets alvorlighetsgrad kategoriseres av melder. Denne kan endres av behandler i etterkant. 

 

Som ledd i arbeidet med å finne ut om kvalitetslosen benyttes av de ansatte i Spydeberg 

kommune har revisjonen kontrollert om avvik blir meldt i kvalitetslosen. Av sine kontroller 

finner revisor at det er meldt 123 avvik i perioden 23.11.2016 – 16.01.2017. Hovedvekten av 

avvikene ble meldt innen enheten for helse og velferd med 61 avvik. Oppvekst og utdanning 

rapporterte 37 avvik og staben rapporterte 20 avvik. Revisor har ført utvalget i et skjema som 

inneholder: 

 

 Avviks-ID 

 Kommunalområde 

 Meldt til enhet 

 Enhet som behandler 

 Alvorlighetsgrad 

 Avvikskategori 

 Status 

 Dato – Hendelse 

 Dato – Melding  

 Dato – Lukket 
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 Behandlingstid 

 Automatisk videresendt 

 

På tidspunktet for innsamling er åtte av avvikene ulest. Tre av disse er meldt samme dag som 

innsamling, tre er meldt innen tre dager før, og to er meldt fem dager før. 14 av 

avviksmeldingene er under behandling på tidspunktet, altså lest men ikke lukket. 10 av disse 

er meldt innen en uke før innsamling. Tre av avviksmeldingene er meldt innen to uker, mens 

ett avvik som fortsatt er under behandling er meldt 25 dager tidligere. De resterende 101 

avviksmeldingene er lukket på innsamlingstidpunktet.  

 

Behandlingstiden for de lukkede avviksmeldingene varierer fra 0 – 45 dager. 77,23% ble 

behandlet innen én uke, 14,85% av avvikene gjennomgått av revisor har behandlingstid lenger 

enn ti dager, 95,05% ble behandlet innen tre uker, og 98,02% ble behandlet innen fire uker. 

To avviksmeldinger hadde lenger behandlingstid, henholdsvis 31 og 45 dager. Begge disse 

avvikene ble automatisk videresendt, og begge var markert med høy alvorlighetsgrad. Et av 

avvikene var rapportert innen psykisk helse og rus, mens det andre ble behandlet av teknikk 

og næring. Det blir i evalueringsrapporten, utarbeidet av Spydeberg kommune at «opplevelsen 

av at avvik ikke følges opp innen den gitte tidsfristen, er en stor utfordring for en god 

brukskultur». Det blir videre trukket fram at det i avviksprosedyren fremkommer at bruker 

skal kunne forvente at avviket er lest i løpet av tre dager, og at det skal behandles innen ti 

dager. Totalt i utvalget er 85,15% av avvikene behandlet innen ti dager. 

 

Totalt har 13 avviksmeldinger blitt automatisk videresendt oppover til neste ledd på linja.  

 

Fra figur 6 og spørsmål nummer 12 fra spørreundersøkelsen ser vi at 14,3% av de som ikke 

har meldt avvik det siste året , opplyser at de ikke melder avvik fordi de opplever at det ikke 

har noen hensikt.  

 

Som oppfølgingsspørsmål til de som svarte ja på at de hadde meldt avvik det siste året (se 

figur 5) stilte vi et spørsmål vedrørende hvor fornøyd respondentene var med behandlingen av 

meldt avvik. Totalt svarte 82 respondenter på dette spørsmålet. 61% svarer 4 eller bedre på en 

skal fra 1 – 6, med 7,3 % som svarer 6 og 24,4% som svarer 5. 8,5% (syv personer) er i svært 

liten grad fornøyd med behandlingen av meldt avvik (se figur 7).  

 

Figur 7: Spørsmål 11: På en skala fra 1 – 6, hvor 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor 

grad: I hvor stor grad er du fornøyd med behandlingen av meldt avvik? 

 

 

Kilde: Questbackundersøkelse sendt ut til alle ansatte i Spydeberg kommune 
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Revideres dokumenter i kvalitetslosen årlig 

Revisjonen har kontrollert om dokumenter i Kvalitetslosen blir revidert årlig. Under 

oppstartsmøte blir det informert om at alle har tilgang til dokumentene som ligger i 

kvalitetslosen. Det er ingen skjermede mapper, og det skal ikke ligge noen sensitive 

opplysninger i systemet, og heller ingen saksbehandling. Systemet gir beskjed når 

dokumenter skal revideres. Revisjonsrytmen er satt til 365 dager. Hvert dokument har én 

forfatter, én revisor og én godkjenner. Kommunalsjefer og enkelte enhetsledere har 

godkjenningsrett. Systemet har også en funksjon for leselister. Det opplyses om at disse 

benyttes i noen grad. Det ble benyttet mindre tidligere, men kommunen har nå fokus på økt 

bruk av leselister fremover.  

 

Revisor gjorde en gjennomgang av dokumentene i kvalitetslosen. Dokumentene fra Oppvekst 

og utdanning, og Helse og velferd ble kontrollert. Innen Oppvekst og utdanning var 91 av 248 

(36,7%) dokumenter ikke revidert innen fristen på ett år. Innen Helse og velferd var 78 av 140 

(55,7%) ikke revidert innen fristen på ett år.  

Har kommunen utarbeidet internkontrollsystem i henhold til særlovgivning 

Revisjonen har kontrollert om kommunen har utarbeidet internkontrollsystem i henhold til 

særlovgivning. Under oppstartsmøtet blir det informert om at alt av rutiner og prosedyrer skal 

ligge i kvalitetslosen, men at det ikke gjør det på nåværende tidspunkt. Kontaktperson anslår 

at ca. 70% var implementert ved oppstart, mens det i dag er ca. 95%. I evalueringsrapporten 

utarbeidet av kommunen står det «Etter at alle aktivitetene skal være gjennomført, er det 

fortsatt enkelte virksomheter som ikke har kommet helt i mål. Dette er primært knyttet til 

prosedyrer. Prosjektgruppen mangler p.t. en fullstendig tilbakemelding fra enkelte 

virksomheter, og det er derfor ikke mulig å anslå nøyaktig hvor mye som gjenstår. Dette vil 

måtte avdekkes i etterkant av rapporteringstidspunktet, og følges opp lokalt i de aktuelle 

virksomhetene. Mye av dette kan trolig tilskrives knapphet på ressurser hos de som er satt til å 

jobbe med dett, og manglende etterlevelse av selve planen».  

Revisjonen har kontrollert at det eksisterer rutiner og prosedyrer i henhold til særlovgivning i 

kvalitetslosen. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at 55,8% av respondentene oppgir at 

de benytter skriftlige rutiner fra kvalitetslosen i sitt arbeid, 32,0% gjør det ikke, mens for 

12,2% er dette ikke aktuelt. Videre opplyser 59,2% at de benytter skriftlige rutiner fra andre 

kilder enn kvalitetslosen, 32,0% gjør ikke det, mens 8,8% opplyser at dette ikke er aktuelt. Av 

de som svarer at de benytter skriftlige rutiner fra kvalitetslosen i sitt arbeid opplyser 80,2% at 

de også benytter skriftlige rutiner fra andre kilder. Av de som svarer at de ikke benytter 

skriftlige rutiner fra kvalitetslosen opplyser 34,0% at de benytter skriftlige rutiner fra andre 

kilder.  

Kartlegging av risiko per virksomhet 

Revisjonen har kontrollert om kommunen har kartlagt risiko per virksomhet. Det ble under 

oppstartsmøtet informert om at internkontrollen i Spydeberg kommune bygger på COSO-

modellen. Det har blitt innført et nytt styringssystem med månedlig rapportering til 

politikerne, tidligere var det kvartalsvis rapportering. Kommunen har gått bort fra balansert 

målstyring, og har nå fokus på strategi og måloppnåelse. Det blir informert om at Spydeberg 

kommune har utarbeidet en ny prosedyre knyttet til metode for risikovurdering. Revisjonen 

fikk utlevert denne prosedyren i møtet, som ikke var vedtatt av ledergruppen på det 

tidspunktet. Kommunen har en overordnet ROS-analyse som gjennomføres hvert fjerde år, 

neste gang høsten 2017. Formålet i prosedyren for metode for risikovuderinger blir formulert 

som: Sikre at de risikovurderinger som gjøres i kommunen følger felles metode så langt det er 

hensiktsmessig, og at krav til internkontroll i relevant særlovgivning etterleves. Her blir det 
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definert ansvar i de tilfeller det foreligger særlover o.l. som krever risikovurdering. 

Prosedyren gir følgende gjennomgang ved risikovurdering (lister bare overskriftene): 

 

1. Identifisere hva som kan gå galt innen det gitte arbeidsområde 

2. Vurdere hvor sannsynlig det er at en slik feil oppstår 

3. Vurdere hvor store konsekvenser hendelsen kan få 

4. Etter vurdering av sannsynlighet og konsekvens, plottes dette inn i risikomatrisen 

5. I den grad vurderingen av en hendelse eller feil konkluderer med at det er behov for 

tiltak, må tiltak iverksettes 

 

 
Kilde: Presentasjon oppstartsmøte Spydeberg kommune 
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4.3 Revisors vurderinger og konklusjoner 

Får ansatte opplæring i bruk av kvalitetslosen 

Som ledd i arbeidet med å sørge for at kommunen har en helhetlig struktur for internkontroll 

har Spydeberg innført kvalitetslosen som system for internkontroll. For at systemet skal være 

nyttig vurderer revisjonen at det er nødvendig at systemet blir brukt. For at systemet skal bli 

brukt er det flere forhold som bør være på plass. Et grunnleggende premiss for at ansatte skal 

benytte systemet er at de har kunnskap om programmet, herunder at de har fått nødvendig 

opplæring. Det fremkommer av oppstartsmøtet at alle ansatte får opplæring i kvalitetslosen, 

og videre at det også er regelmessig opplæring, samt opplæring ved behov for alle roller i 

systemet. Ut fra spørreundersøkelsen vurderer revisjonen at det er flere som opplever ikke å 

ha fått tilstrekkelig opplæring. Revisors kontroller viser videre at det er forskjell på hvorvidt 

respondentene opplever å ha fått opplæring i forhold til om de har lederansvar eller ikke. 

Spørreundersøkelsen hadde også et åpent spørsmål om hva som skulle til for at respondenten 

skulle bli en mer aktiv bruker. Flere av tilbakemeldingene her omhandlet mer opplæring eller 

lite kunnskap om systemet. For at kvalitetslosen skal kunne være et helhetlig internkontroll 

system i kommunen er det viktig at systemet benyttes. En viktig forutsetning er at brukerne 

opplever at de forstår systemet. Revisjonen anbefaler derfor at kommunen har økt fokus på 

opplæring og oppfølging av systemet, spesielt for ansatte uten lederansvar.  

Blir kvalitetslosen benyttet 

Revisjonen vurderer at et annet viktig premiss for at kvalitetslosen skal fungere som et 

helhetlig internkontrollsystem i Spydeberg kommune er at systemet benyttes. Dette blir også 

trukket fram i evalueringsrapporten framlagt av Spydeberg kommune. Målet for kvalitetslosen 

bør være at dette er kilden alle ansatte benytter for å finne fram til rutiner og prosedyrer, samt 

melder avvik.  

 

I oppstartsmøtet ble det informert om et problem i forhold til registrering av ansatte i 

kvalitetslosen. Det er registrert ca. 600 brukere i systemet, mens det bare er ca. 400 ansatte i 

kommunen. Dette skyldes at databasen identene blir hentet fra ikke blir oppdatert. Det har 

vært forsøkt å finne en løsning på problemet uten hell da databasen ikke blir utarbeidet av 

kommunen selv. Revisjonen anmoder at alle identer i kvalitetslosen bør være ansatte i 

kommunen. Dette for å sikre at ingen utenom kommunen skal få tilgang til kommunens 

internkontroll, herunder både dokumentmodulen og avviksmodulen. Det gjør det også mer 

oversiktlig for kommunen, og enklere å holde oversikt over at alle som skal ha tilgang har 

tilgang.  

 

Revisjonen vurderer at det kan være ulike behov for å benytte kvalitetslosen i forhold til ulike 

stillinger, og at dette fremkommer av spørreundersøkelsen. Lavest bruk ser ut til å være innen 

teknikk og samfunn hvor ingen svarer at de benytter kvalitetslosen hver dag, og 62,5% svarer 

at de benytter kvalitetslosen sjeldnere enn én gang i måneden. Teknikk og samfunn benytter 

også Famac som kvalitetssystem, og revisor vurderer at dette kan være en årsak til lavere bruk 

av kvalitetslosen i den enheten.  

 

Revisjonen vurderer også forskjell i bruk av kvalitetslosen hos ansatte med og uten 

lederansvar, hvor ansatte med lederansvar ser ut til å benytte kvalitetslosen en del mer enn 

ansatte uten lederansvar. Revisjonen vurderer at dette vil være naturlig da ledere har større 

ansvar for oppfølging i kvalitetslosen, både av prosedyrer og avviksbehandling. Likevel viser 

revisors kontroller at over halvparten (52,7%) av ansatte uten lederansvar benytter 

kvalitetslosen sjeldnere enn én gang i måneden. Hos ansatte med lederansvar svarer 11,2% at 
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de benytter kvalitetslosen sjeldnere enn én gang i måneden, mens 57,1% svarer at de benytter 

kvalitetslosen én gang i uka eller oftere. Revisor vurderer at dette er en stor forskjell i bruken 

av kvalitetslosen. Revisor vurderer at det bør være et større fokus på å få ansatte uten 

lederansvar til å bli mer aktive brukere av kvalitetslosen.  

 

På åpent spørsmål om hva som skal til for at respondenten blir en mer aktiv bruker av 

kvalitetslosen er det flere som etterlyser mer opplæring, samt tilgjengelighet, tid og 

oppfølging. Revisjonen vurderer at det er flere av de konkrete forslagene som fremkommer i 

spørreundersøkelsen som kan bidra til økt bruk av systemet, og at dette er forslag som 

kommunen kan vurdere nærmere om er hensiktsmessig å gjennomføre. Revisjonen vurderer at 

økt bruk av «leselister» kan bidra til å gjøre systemet mer aktuelt i hverdagen, noe kommunen 

skal ha fokus på fremover. Revisor er enig i uttalelsen i evalueringsrapporten om at det kan 

være formålstjenlig med litt ny «blest» rundt bruken av kvalitetslosen, og vurderer at et slikt 

system er avhengig av aktive brukere for å fungere optimalt. Systemet gir et godt 

utgangspunkt for en helhetlig internkontroll i kommunen, men er avhengig av at det benyttes. 

Revisjonen vurderer ut fra kommunens egen evalueringsrapport og kommunens 

tilbakemelding om bruk av systemet at arbeidet med innføringen av kvalitetslosen har vært 

bra, og at det er viktig å opprettholde engasjementet. 

Blir avvik meldt i kvalitetslosen 

Revisor vurderer at prosedyrene for avvik som revisor har gjennomgått gir gode 

forutsetninger for at avviksmelding og avviksbehandling skal bli gjort, og for at avvik følges 

opp. Det er også fokus på dette under opplæring i kvalitetslosen, samt at ansatte skal se 

nytteverdien av å melde avvik. De ansatte blir også anbefalt å melde avvik dersom det er tvil 

om det er avvik eller ikke.  

 

Revisjonen vurderer at det kan være en forventet fordeling i forhold til hvor det er meldt flest 

avvik med tanke på at teknikk og samfunn i stor grad benytter Famac. Igjen er det forskjell i 

om avvik er meldt for ansatte med lederansvar, og ansatte uten lederansvar hvor en større 

andel av ansatte med lederansvar har meldt avvik.  

 

Med utgangspunkt i spørreundersøkelsen, og svarene på hvorfor respondentene ikke har meldt 

avvik vurderer revisjonen at det er avvik i kommunen som ikke meldes. Av de som ikke har 

meldt avvik det siste året opplyser over halvparten andre årsaker enn at de ikke har opplevd 

avvik. Noe av årsaken til dette kommer vi nærmere innpå i neste kapittel. En liten andel 

ansatte svarer at de ikke vet hvordan avvik skal meldes. Tilbakemeldingene i 

spørreundersøkelsen viser at prioriteringer og tid er en faktor for at avvik ikke blir meldt.  

Revisjonen anbefaler kommunen i større grad å bevisstgjøre de ansatte om at avvik skal 

meldes, ikke bare for å løse avviket i enkelttilfellet, men for å unngå lignende avvik i 

fremtiden.  

Blir avvik fulgt opp 

Revisor vurderer at andelen som opplyser at de ikke har meldt avvik fordi det ikke har noen 

hensikt er høy. Revisjonen har blitt informert om at Spydeberg kommune jobber med at 

ansatte skal se nytteverdien av å melde avvik, i tillegg til å bevisstgjøre at det er lovpålagt. 

Samtidig er andelen som oppgir verdien 3 eller lavere på hvor fornøyd de er med 

avviksbehandlingen også høy med 32,9%.  

 

Revisjonen vurderer at de to avvikene med behandlingstid på mer enn fire uker kan oppfattes 

som å ha lang behandlingstid for avvik, spesielt når avvikene er merket med høy 
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alvorlighetsgrad. Det kan vurderes at høy alvorlighetsgrad kan gi grunnlag for lengre 

behandlingstid, men at avvikene er automatisk videresendt kan også vitne om at avvikene 

kunne vært behandlet mer effektivt. Revisor vurderer at andelen avvik med behandlingstid 

utover de ti dagene som er anbefalt i intern prosedyren er noe høy. Avvik med lengre 

behandlingstid kan skape misnøye med avviksbehandlingen. Revisjonen vurderer videre at 

andelen automatisk videresendte avvik i utvalget er noe høy. Basert på tilbakemeldingene fra 

spørreundersøkelsen samt behandlingstiden for en del avvik anbefaler revisjonen å ha fokus 

på effektiv avviksbehandling, samt å tydeliggjøre behandlingen og resultatene. Kvalitetslosen 

legger til rette for at avviksbehandlingen dokumenteres godt ved at avviksmelder kan se 

saksbehandlingen fra start til slutt. Det ble i spørreundersøkelsen nevnt at ledere bør gå foran 

som gode eksempler hva gjelder bruk av kvalitetslosen, og mye av ansvaret for å gjøre 

kvalitetslosen til et aktuelt system ligger hos ledere, både hva gjelder avviksbehandling, samt 

tilgjengelige rutiner og oppdatering av disse som vi kommer nærmere tilbake til i neste 

kapittel.  

Revideres dokumenter i kvalitetslosen årlig 

Revisjonen har kontrollert i hvilken grad dokumenter i kvalitetslosen revideres jevnlig. 

Spydeberg kommune har satt revisjonssyklusen for dokumentene til ett år, og systemet varsler 

når revisjonsfristen er passert. Revisor vurderer at dette er et brukervennlig system, med god 

kontroll ved at hvert dokument har en forfatter, en revisor og en godkjenner. Revisor 

kontrollerte dokumentene for Oppvekst og utdanning, og Helse og velferd. Totalt hadde 169 

av 388 (43,6%) dokumenter overskredet revisjonsfristen fordelt på 91 av 248 (36,7%) i 

Oppvekst og utdanning, og 78 av 140 (55,7%) i Helse og velferd. Rutiner og andre 

dokumenter bør oppdateres jevnlig for å være best mulig tilpasset dagens situasjon, og 

eventuelle oppdaterte lovverk. Revisjonen vurderer det derfor som uheldig at så mange av 

dokumentene ikke er revidert innen fristen. Revisjonen kan ikke på bakgrunn av dette 

konkludere med at enhetene ikke har oppdaterte rutiner da det kan være interne rutiner andre 

steder hos enhetene. Revisor anbefaler likevel kommunen å ha fokus på å oppdatere rutinene i 

kvalitetslosen innen fristen som er satt. Målet med kvalitetslosen er å gjøre dette til et 

helhetlig system som de ansatte benytter i hverdagen, og at dokumenter derfor bør være 

oppdatert for å skape tillit til systemet.  

Har kommunen utarbeidet internkontrollsystem i henhold til særlovgivning 

Revisjonen vurderer på bakgrunn av hva som blir sagt på oppstartsmøte, og 

evalueringsrapporten utarbeidet av kommunen at ikke alt av prosedyrer for virksomhetene 

ligger i kvalitetslosen. Revisjonen vurderer at dette også fremkommer av 

spørreundersøkelsen. Revisjonen har ikke gjort vurderinger generelt av internkontrollsystemer 

i henhold til særlovgivning, men har vurdert om det eksisterer prosedyrer for de ulike 

enhetene og om de ligger tilgjengelig i kvalitetslosen. For at kvalitetslosen skal bli et helhetlig 

internkontrollsystem som benyttes av de ansatte bør det jobbes videre med å få på plass alle 

rutiner og prosedyrer i kvalitetslosen.  

Kartlegging av risiko per virksomhet 

Revisjonen har gjennomgått kommunens arbeid med internkontroll og risikovurdering, og 

vurderer arbeidet som positivt. Revisor har gjennomgått prosedyre for metode for 

risikovurderinger. Prosedyrer definerer ansvar, samt gir en mal for vurdering av risiko i 

tilknytning til arbeidsoppgaver i de ulike enhetene. Revisjonen vurderer prosedyren som god. 

På tidspunktet revisor mottok prosedyren var den ikke vedtatt av ledergruppen. Revisor 

gjorde en kontroll i kvalitetslosen og fant at prosedyren var publisert og godkjent av 

Rådmann. Revisor vurderer dette som positivt. 
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Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier: 

Revisor har vurdert om Spydeberg kommune har en helhetlig struktur for internkontroll, sett 

opp mot innføringen av Kvalitetslosen. Revisor ser at kommunen jobber bra med systemet og 

implementeringen av denne i kommunen. Revisjonen vurderer at kommunen har kommet 

langt i dette arbeidet, men at det fortsatt gjenstår enkelte utfordringer. Den største av disse er 

et sammensatt problem med bruken av systemet i sammenheng med oppfølging av systemet. 

Dokumenter som ligger i systemet bør være pålitelige kilder for brukeren og bør derfor 

oppdateres innen kommunens egen revisjonsfrist. Det fremkommer av spørreundersøkelsen at 

flere av brukerne ikke har god nok kjennskap til systemet og ønsker mer opplæring.  

 

 

4.4 Anbefalinger 

 Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler kommunen å ha økt fokus på opplæring og 

oppfølging av kvalitetslosen, spesielt for ansatte uten lederansvar. 

 Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler kommunen å ha større fokus på å få ansatte uten 

lederansvar til å bli mer aktive brukere av kvalitetslosen. Herunder vurdere forslagene 

som fremkommer fra ansatte i spørreundersøkelsen. 

 Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler kommunen å arbeide videre med å bevisstgjøre 

ansatte om at avvik skal meldes. 

 Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på effektiv avviksbehandling, 

samt å tydeliggjøre behandlingen og resultatene. 

 Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på å revidere rutinene i 

kvalitetslosen innen fristen som er satt.  

 Anbefaling 6: Revisjonen anbefaler kommunen å jobbe videre med å få på plass alle 

rutiner, og prosedyrer tilknyttet særlovgivning i kvalitetslosen. 
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5. RÅDMANNENS BEMERKNINGER 
 

Forvaltningsrevisjonsrapporten ”Internkontroll” i Spydeberg kommune har vært til 

behandling hos administrasjonen ved rådmann, Heidi Vildskog. Rådmannen har gitt sine 

bemerkninger til revisjonens anbefalinger i e-post av 3. april 2017. Rådmannens 

bemerkninger er vedlagt som vedlegg 2 til rapporten. 

 

 

Følgende fremkommer av rådmannens tilbakemelding:  

 

«Kommunen opplever at revisjonen peker på viktige funn og forbedringsmuligheter for 

kommunens videre kvalitetsarbeid. Vi vil i de kommende måneder gjennomføre ytterligere 

opplæring, både for ledere og ansatte og for de i kommunen som har et særskilt ansvar for 

dokumentproduksjon og –vedlikehold. Med bakgrunn funnene som ble gjort i revisjonens 

spørreundersøkelsen vil kommunen kunne «skreddersy» innholdet til det ansatte og ledere 

opplever å ha behov for. Revisjonens funn vil også bli tema i rådmannens utvidede 

ledergruppe, som igjen vil kunne ivareta behovet for informasjon og klargjøring av 

forventninger som stilles til de ansatte i egne enheter. Lederne må fortsette å tilrettelegge for 

at ansatte skal ta systemet ytterligere i bruk, og sørge for at systemets innhold er relevant og 

oppdatert. De ansatte må på sin side også sørge for å bruke systemet når dette er påkrevet, 

både til å melde avvik, finne relevant dokumentasjon og etterlyse prosedyrer som bør 

utarbeides. Kommunen vil fortsette å fokusere på viktigheten av å melde avvik, samt å sikre at 

ledergruppen og andre avviksbehandlere følger opp avvik på en adekvat måte.  

 

Arbeidet med å revidere de prosedyrer som hadde ligget over fristen for revisjon er allerede 

igangsatt. Standardinnstillingen til revisjon av prosedyrer er ett år, og dette vil også 

vurderes. Kommunens kvalitetssystemansvarlig følger dette opp løpende ut over året.  

 

Arbeidet med å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på ulike særlovgivningskrav er et løpende 

arbeid i alle kommuner. Endringstakten i lovene kommunen skal forholde seg til er høy. 

Kommunen har derfor utarbeidet enkelte prosedyrer som kan dekke krav i flere 

særlovgivninger, primært knyttet til påkrevd internkontroll. Arbeidet med å sikre ytterligere 

etterlevelse av særlover vil fortsette i tiden som kommer.  

Rådmannen mener forvaltningsrevisjonen fremhever gode områder for videre utvikling av 

kvalitetsarbeidet, og nå etter innføringsåret vi har lagt bak oss - vil det være behov for 

kontinuerlig fokus for å sikre de gode rutinene på opplæring, fornyelse og eierskap.» 

 

 

Revisjonen vurderer at rådmannen slutter seg til revisjonens anbefalinger og meddeler at 

kommunen vil gjøre nødvendige grep for å følge opp anbefalingene. 
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 Prosedyre: Oppgaver og mandat for kvalitetsystemansvarlig 
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 Prosedyre: Melding og behandling av avvik 

 Prosedyre: Overføring av avvik fra kvalitetslosen til famac 

 Prosedyre: Avvik IT og informasjonssikkerhet 

 Prosedyre: Feilmelding til Indre Østfold data  

 Rammeavtale med kvalitetslosen av 1.3.2014 

 Avropsavtale: Spydeberg og Kvalitetslosen av 15.4.2014 
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 Strategiplan 2017-2020 
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7. VEDLEGG 
 

Vedlegg 1: 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller 

fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de 

rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll. 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i 

alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av 

kontrollutvalget. 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet 

til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, 

hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

 

 

Vedlegg 2: Rådmannens tilbakemelding: e-post fra rådmann Heidi Vildskog til fagansvarlig 

forvaltningsrevisor Anita Dahl Aannerød – datert 3. april 2017 
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 7
Løpenr.: 76791/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/15

Forslag til prosjektbeskrivelse: Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar prosjektbeskrivelsen for forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger» med oppstart september 2017.

Rakkestad, 19.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Sammendrag
Problemstillingene som skal belyses i en forvaltningsrevisjonsrapport skal ta utgangspunkt i 
kontrollutvalgets bestilling og utvalgets hensikt med revisjonen. Revisor har utarbeidet 
problemstillinger for rapporten. Prosjektet favner vidt, og kontrollutvalget henstilles om å 
utdype eller spisse prosjektet dersom det er områder som ønskes særlig behandlet i 
rapporten. Etter sekretariatets vurdering binder forslaget til prosjektbeskrivelse områdene 
godt sammen, all den tid den omfatter store kommunale tjenesteoppgaver hver især.

Vedlegg
 Forslag til prosjektbeskrivelse «Levekår/sosialtjeneste/barnevern/flyktninger» til 

kontrollutvalget i Spydeberg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 Spydeberg kommune, vedtatt av 

kontrollutvalget 30.11.2016 i sak 16/36 og av kommunestyret 09.02.2017 i sak 05/17. 
 Overordnet analyse – notat til kontrollutvalget Spydeberg kommune (Vedlegg til Plan 

for forvaltningsrevisjon 2017-2018, unntatt off. jfr. off.loven § 13 og forvaltningsloven § 
13, første ledd nr.2)
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Saksopplysninger
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 30.11.2016 i sak 16/36 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-
2018. Prosjektet er et av to forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres i 
planperioden.

Kontrollutvalget valgte prosjekt blant annet på bakgrunn av notat til kontrollutvalget 
«Overordnet analyse», som vurderte ulike risikofaktorer innenfor kommunens 
tjenesteområder. «Levekår/sosialtjeneste/barnevern» og «Bosetting av flyktninger» var to av 
tjenesteområdene som pekte seg ut i forhold til risiko og vesentlighet. 

Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i prosjektbeskrivelsen (jf. pkt. 4 «Utdyping av 
prosjektoppgaven»), og foreslår følgende problemstillinger:

 Har kommunen utarbeidet samordnende planer og rutiner som sikrer å bedre 
levekårene til vanskeligstilte? Herunder er det opprettet samarbeid mellom de ulike 
forvaltningsnivåer/ virksomheter i kommunen?

 Er kommunens arbeid med integrering av flyktninger hensiktsmessig sett opp mot 
krav i lovverk om samordning mellom offentlige etater og nivåer? Herunder vil det 
også bli gjort en vurdering på hvorvidt kommunen søker integrasjonstilskudd og har 
utarbeidet rutiner for refusjoner og tilskudd i dette arbeidet.

Prosjektbeskrivelsen utdyper nærmere hva prosjektet vil omhandle og hva slags metode 
revisjonen vil benytte for å gjennomføre sine undersøkelser. 

Revisjonskriteriene som utledes av lover, forskrifter, publikasjoner osv, listes opp i 
prosjektbeskrivelsen og viser hvilke normer og standarder revisjonen anser som relevant å 
vurdere områdene opp imot. Revisjonskriterier utgjør målestokken tjenestene vurderes i 
forhold til. Hensikteten med revisjonskriteriene er å kunne vise eventuelle avvik eller 
svakheter hvis kommunens praksis avviker fra normene. 

Sammen med beskrivelsen av tjenesten vil revisjonskriteriene danne grunnlaget for revisors 
vurderinger av området, og må derfor være relevante og forståelige, både for den 
virksomheten som revideres, og for kontrollutvalget som skal vurdere revisors arbeid. 

Vurdering
Sekretariatet vurderer revisjonens forslag til prosjektbeskrivelse å være i tråd med 
kontrollutvalgets intensjoner for valg og bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Prosjektplanen er funnet å være i samsvar med standarden for forvaltningsrevisjon (RSK 
001). Slik sekretariatet ser det knytter problemstillingene områdene sammen på en 
hensiktsmessig måte. Sekretariatet har ingen kommentarer til tidsbruk, metode eller 
gjennomføring og anbefaler utvalget å vedta den forelagte prosjektbeskrivelsen. 
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Levekår/ sosialtjeneste/ barnevern/ 
flyktninger

PROSJEKTBESKRIVELSE

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
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.

2. PROSJEKTETS PROBLEMSTILLING: 
 Har kommunen utarbeidet samordnende planer og rutiner som sikrer å bedre 

levekårene til vanskeligstilte? Herunder er det opprettet samarbeid mellom de ulike 
forvaltningsnivåer/ virksomheter i kommunen?

 Er kommunens arbeid med integrering av flyktninger hensiktsmessig sett opp mot krav 
i lovverk om samordning mellom offentlige etater og nivåer? Herunder vil det også bli 
gjort en vurdering på hvorvidt kommunen søker integrasjonstilskudd og har utarbeidet 
rutiner for refusjoner og tilskudd i dette arbeidet.  

3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET
Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med 
regnskapsrevisjonsgruppen.
 Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet.
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 Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med 
regnskapsrevisjonsgruppen.

 Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport.
 Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner. 
 Det er forventet at revisjonen vil bruke om lag 270 timer på gjennomføringen av 

prosjektet. 

4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN:
Dette prosjektet vil i hovedsak omhandle kommunens arbeid med integrering av flyktninger. 
Imidlertid vil det også i prosjektet være naturlig å kontrollere generelle rutiner, systemer og 
planer for organisering mellom kommunens ulike virksomheter. Dette i henhold til forskrift 
om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen og kravet om et helhetlig, koordinert 
og individuelt tilpasset tjenestetilbud og kravet om samhandling mellom tjenesteyter og 
tjenestemottaker innen et forvaltningsnivå, eller på tvers av forvaltningsnivåene. Aktuelle 
forvaltningsområder vurderer revisjonen kan være NAV, skole, barnehage, barnevern, helse 
og omsorg med flere. 
Formålet med sosialtjenesteloven (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen) er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 
trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og fremme overgang 
til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte 
barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra 
til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Kommunens ansvar er i henhold til 
forarbeider i loven å iverksette forebyggende og oppsøkende tiltak, både opp mot 
befolkningen generelt og for spesielt utsatte grupper, som for eksempel barn og ungdom. 
Kommunen skal gjøre seg kjent med levekårene i kommunen, vie oppmerksomhet til 
problemskapende forhold, og søke å finne frem til forebyggende tiltak. Det skal være en klar 
forbindelse mellom dette arbeidet og samarbeidet med andre sektorer om generell 
oppgaveløsning og planarbeid. Forebyggende tiltak for å styrke det sosiale fellesskapet, 
herunder bidra til sosial isolasjon, bidra til å skape gode nærmiljøer, samt aktivisere ressurser 
er kommunens ansvar. Disse tilbudene bør være kjent og tilgjengelig for befolkningen. Det er 
også krav om at det skal være utarbeidet et internkontrollsystem for de kommunale tjenestene 
i arbeids- og velferdsforvaltningen. Det vil si at kommunen skal ha systematiske tiltak som 
sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar 
med krav fastsatt i, eller i medhold av, lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
Også barneverntjenesteloven oppstiller et krav om samarbeid mellom forvaltningsnivåer. Det 
fremkommer av lovens § 3-2 at barneverntjenesten skal medvirke til at barns interesser 
ivaretas også av andre offentlige organer. Barneverntjenesten skal samarbeide med andre 
sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er pålagt etter 
denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta 
i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og i de samarbeidsorganer 
som blir opprettet.

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil revisjonen kontrollere om Spydeberg kommune har 
et samarbeid mellom de ulike sektorene om generell oppgaveløsning og planarbeid 
Revisjonen vil gjennomføre dokumentanalyser av kommunens rutiner og planarbeid. 
Revisjonen vil også gjennomføre intervjuer av sentraler personer for dette arbeidet. Det kan 
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være aktuelt å gjennomføre mappekontroller hos den enkelte bruker, det kan være aktuelt å 
gjennomføre spørreundersøkelser blant ansatte og også blant brukerne.
Revisjonen vil også se på kommunens rutiner for å søke om integreringstilskudd, og 
kommunens ansvarsfordeling når det gjelder integrering av flyktninger.

Andre aktuelle kontroll og tilsynshandlinger vil bli utdypet i selve prosjektet.

5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av:
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) – 

LOV-2016-12-20-105
 Lov om barneverntjenester (barneverntjenesteloven) LOV-1992-07-17-100
 OT. PRP. NR 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen
 OT. Prp. Nr 29 (1990-1991)
 Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge
 Forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen
 Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
 Rundskriv NAV – R365-00-A16, rundskriv til sosialtjenesteloven sist endret 2016-01-

04
 Diverse rundskriv fra IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) – tilskudd/ 

integreringstilskudd. 

Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle.

6. AVGRENSING AV PROSJEKTET
Prosjektet avgrenses til nevnte problemstillinger. Dersom det underveis avdekkes 
problemstillinger som ikke er nevnt i denne prosjektbeskrivelsen vil disse bli tatt opp med 
kontrollutvalget dersom de er av vesentlig art.

7. PROSJEKTORGANISASJON
Prosjektleder: Fagansvarlig forvaltningsrevisor 
Prosjektgruppe: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + 

stedlig revisor
Prosjektperiode: Fra: September 2017 Til: Desember 2017
Vedtaksorgan: Kontrollutvalget og kommunestyret i 

Spydeberg kommune
Initiativtaker: Kontrollutvalget i Spydeberg kommune
Organisasjonsledd som omfattes av 
prosjektarbeidet

Kommunalområde Helse og velferd og 
kommunalområde oppvekst og utdanning.
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 9
Løpenr.: 89093/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/16

Kommunesammenslåing - oppgaver for kontrollutvalget

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Rakkestad, 03.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Kommunereform – Sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Saksopplysninger
Regjeringen har gjennom Kommuneproposisjonen for 2018 innstilt til Stortinget om at 
kommunene Askim, Hobøl, Spydeberg og Eidsberg skal slås sammen. Det er ventet at 
stortinget behandler proposisjonen i løpet av juni 2017.

Sammenslåing av kommuner reguleres gjennom Lov om fastsetjing og endring av 
kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), men mange problemstillinger er ikke direkte 
avklart i loven. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en sjekkliste (vedlagt 
saken) for bruk ved kommunesammenslåing som ser spesielt på områder innen kontroll og 
tilsyn.

Etter vedtak om sammenslåing skal det opprettes en fellesnemnd til å forberede og 
gjennomføre sammenslåingen. Kontrollutvalgene i de respektive kommunene fortsetter å 
fungere inntil ny kommune er etablert. Det velges ikke et felles kontrollutvalg.

Kontrollutvalgene har noen sentrale oppgaver i sammenslåingsprosessen:
 Innstille på valg av revisor til fellesnemda (Den revisor som skal revidere aktiviteten i 

nemda og rapporter til de respektive kontrollutvalgene).
 Innstille på valg av revisor til den nye kommunen.
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 Innstille på valg av kontrollutvalgssekretariat til den nye kommunen.
Kommunestyrene kan og bør delegere til fellesnemda myndigheten til å avklarere revisjons 
og sekretariatsordning for den nye kommunen.

I veilederen fra NKRF oppfordres kontrollutvalgene til «å vurdere å endre fokus fra den 
normale bakoverskuende tilnærmingen» til et mer «her og nå-fokus».

Kontrollutvalgene oppfordres å vurdere prosjektbeskrivelsene til forvaltningsrevisjoner med 
tanke på hvilken relevans de har for situasjonen når de er til behandling. Det oppfordres 
også til at utvalget benytter andre kontrollvirkemidler som orienteringer fra rådmannen og 
virksomhetsbesøk i arbeidet med kommunesammenslutningen. 

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering
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Kommunereform 
– sjekkliste for revisor, 
kontrollutvalg og 
sekretariat

Norges Kommunerevisorforbund
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1 Innledning 

Styret i NKRF satte i møte 06.05.15 ned en prosjektgruppe for å forberede 

kontrollutvalgssekretariat og revisjonsenhetene på den forestående kommunestrukturreformen. 

Målet for prosjektet ble angitt å være utarbeidelse av en sjekkliste over forhold som kommunene 

bør være spesielt oppmerksomme på i forbindelse med kommunereformen. Sjekklisten må også 

inneholde henvisninger til kilder for regelverk, veiledninger mm. der det er hensiktsmessig. 

Sjekklisten skal utarbeides på områdenivå, og ikke gå i detaljer.  

Sjekklisten skal utformes på en måte som gjør at den blir til nytte i rådgivningen til kommunene, 

for kontrollutvalgets tilsyn med endringsprosessen, og for revisor som kilde for risikovurderinger. 

Prosjektgruppen fikk følgende sammensetning: 

Orrvar Dalby (leder)   daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Irene Loka    revisjonssjef, Kommunerevisjonen Vest, Vest–Agder IKS 

Anders Svarholt  seksjonsleder forvaltningsrevisjon, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken daglig leder, NKRF 

2 Arbeidsform 

Prosjektgruppen har innhentet informasjon fra flere kilder for å høste erfaring fra tidligere 

gjennomførte kommunesammenslåinger. I tillegg har det blitt opprettet flere arbeidsgrupper som 

har avgitt egne rapporter. To av arbeidsgruppenes rapporter er gitt en kort omtale i denne 

sluttrapporten, i tillegg følger de som vedlegg.  

Prosjektgruppen har også hatt kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  

I kapitlene 7-10 har vi gjengitt noen spørsmål som vi oversendte KMD og departementets svar. 

3 Definisjoner 

1) Inndelingsloven. Rundskriv og veiledninger. 

Inndelingsloven av 15. juni 2001 nr. 70 og forarbeidene til denne (Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) 

setter de lovmessige rammene for kommunesammenslåingsprosessen.  

I Meldingsdelen i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S) Kommunereform har 

regjeringen redegjort nærmere for opplegget med kommunereformen. 

I rundskriv H-10/2015 er bestemmelsene i loven kommentert og fortolket. 

Departementet har i forbindelse med Kommunereformen gitt ut flere veiledninger bl.a.: 

 Formelle rammer i byggingen av nye kommuner 

 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 
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En rekke problemstillinger er imidlertid ikke avklart. Dette er et bevisst valg fra lovgiver, som 

ønsker at slike spørsmål drøftes og avklares mellom kommunene. Dette tilsier at det er stort rom 

for kommunene til å finne praktiske løsninger, så lenge de ikke strider mot loven eller dens 

formål. 

Denne rapporten fokuserer hovedsakelig på en del slike problemstillinger som ikke er direkte løst 

i lov, rundskriv eller veiledninger. 

2) Fellesnemndas juridiske og organisatoriske status. Myndighet. Inndelingslova § 26. 

Når det er gjort vedtak om sammenslåing av to eller flere kommuner, skal det opprettes ei 

fellesnemnd til å forberede og gjennomføre sammenslutningen. Spørsmålet om fellesnemndas 

juridiske status har vært forelagt KMD og basert på departementets svar anbefaler prosjektgruppa 

at følgende. forståelse legges til grunn: 

Fellesnemnda er ikke å anse som en egen juridisk enhet, men et kommunalt organ opprettet i 

medhold av inndelingsloven. Det innebærer f.eks. at fellesnemnda ikke har eget 

organisasjonsnummer. Fellesnemnda har mange trekk av interkommunalt samarbeid iht. 

Kommuneloven § 27, men er ikke definert som dette. 

Fellesnemnda har den myndighet som definert i lovens § 26, samt den myndighet 

kommunestyrene velger å gi nemnda i reglement. Det varierer litt fra prosess til prosess. Det er 

imidlertid viktig at fellesnemnda får delegert myndighet til å avklare både framtidig revisjons- og 

sekretariatsordning for den nye kommunen. For å unngå flere behandlinger i kommunestyrene, er 

det hensiktsmessig at denne delegasjonen vedtas i forbindelse med etableringen av fellesnemnda.  

4 Kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle 

En arbeidsgruppe har vurdert kontrollutvalgets og kontrollutvalgssekretariatets rolle knyttet 

til kommunesammenslutningen. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Orrvar Dalby (leder)  Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Pål Ringnes   Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS       

Mona Moengen Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Arbeidsgruppens mandat var: 

 Hvilke områder og forhold er det viktig at KU og sekretariatet har spesielt fokus på i en 

sammenslåingsprosess? 

 Tydeliggjøre prosessuelle forhold som berører kontrollutvalget. 

4.1 Kontrollutvalgets funksjonstid 

Det følger indirekte av bestemmelsene i Inndelingsloven at de valgte kontrollutvalgene i de 

kommunene som skal slå seg sammen, fungerer fram til ny kommune er etablert. Inndelingsloven 

har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram til ny kommune er etablert. 
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4.2 Valg av revisor til fellesnemnda 

Etter Inndelingslova § 25 skal fellesmøtet mellom de aktuelle kommunestyrene som 

fylkesmannen kaller inn til etter at det er gjort vedtak om sammenslåing, drøfte valg av revisor for 

fellesnemnda. Valg av revisor skjer deretter i de respektive kommunestyrene, forutsetningsvis 

som likelydende vedtak. 

Inndelingsloven sier ikke noe om kontrollutvalgets rolle i behandlingen. Praksis i fra kommunene 

i Vestfold (fire prosesser) er at i tre tilfeller har kommunestyrene valgt revisor etter innstilling fra 

kommunenes kontrollutvalg. I det siste tilfellet er det gjennomført valg av revisor etter direkte 

vedtak i kommunestyrene. 

Prosjektgruppen anbefaler å følge vanlig prosedyre ved valg av revisor i kommunene, dvs. valg 

foretas av kommunestyrene etter innstilling fra de sammenslående kommunenes kontrollutvalg. 

Dette vil også styrke legitimiteten til det valget som gjøres. 

I praksis vil valg av revisor ikke volde noe problem, så lenge de kommunene som skal slå seg 

sammen, har samme revisor. Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at 

kontrollutvalgene ikke innstiller på samme revisor. Her er det lovens forutsetning at spørsmålet 

skal drøftes og avklares på fellesmøtet, og at kommunestyrene deretter fatter likelydende vedtak. 

Normalt føres fellesnemndas regnskap av en av de berørte kommunene. Den praktiske løsningen 

vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges som revisor for fellesnemnda. 

4.3 Hvem skal revisor rapportere til? 

I Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) er det uttalt flg. under pkt. 8.2.3: 

«Når det gjeld folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte 

kommunen sitt kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor 

rapportere til alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.»  

Fellesnemndas funksjonstid er begrenset og det er viktig med god forankring og innsyn i alle de 

deltakende kommuner. På denne bakgrunn anbefales at revisor rapporterer i tråd med 

anbefalingene i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001.) Se ellers pkt. 6 under. 

4.4 Valg av revisor i den nye kommunen (der fellesnemnda er gitt fullmakt 

til å velge løsning) 

Fellesnemnda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jfr. § 

26, 5. ledd. Inndelingslova angir prosedyre for valget og her er det entydig slått fast i samme 

bestemmelse at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal avgi (hver sin) innstilling.  

Når kommunene har forskjellig revisor, vil det kunne tenkes at kontrollutvalgene ikke innstiller på 

samme revisor. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 

innstillingene og foreta det valget den mener er det beste. Det anbefales imidlertid at en forsøker å 

avklare en slik situasjon i forkant av behandlingen i fellesnemnda. 

70



6 

 

Fellesnemnda kan også med hjemmel i § 26, 5. ledd få fullmakt til å videreføre «deltaking i 

interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.» Slikt vedtak 

forutsetter at fellesnemnda har fått fullmakt til dette i det reglement kommunestyrene har vedtatt, 

og skal også skje på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalgene.  

Dersom det skulle være aktuelt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for den nye kommunen, 

må det eventuelt skje i samsvar med anskaffelsesregelverket. 

4.5 Valg av kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen 

Fellesnemnda kan også få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning for kontrollutvalget i den 

nye kommunen, jfr. § 26 i loven.  

Kontrollutvalgene skal avgi innstilling i saker om valg av sekretariatsordning. 

Som for revisjon, vil dette ikke føre til problemer i praksis, dersom kommunene har samme 

ordning. Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatsløsning, vil det kunne bli forskjellig 

innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon forsøkes avklart i forkant av 

behandlingen i fellesnemnda.  

Prosjektgruppa anbefaler at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 

kontrollutvalgene.  

4.6 Kontrollutvalgets fokus etter at vedtak om sammenslåing er fattet 

Kontrollutvalget bør i denne fasen vurdere å endre fokus fra den normale bakoverskuende 

tilnærmingen til et mer «her og nå» fokus. Det kan være aktuelt å be prosjektleder og rådmenn 

jevnlig orientere om prosessen. Videre bør kontrollutvalget bidra til at fokuset på internkontroll, 

interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass både i forhold til ny kommune, men også i 

«gammel kommune» inntil denne opphører. 

4.7 Regnskapsrevisjon 

Av Inndelingslova § 25 går det fram at felles kommunestyremøte skal drøfte «val av revisor for 

verksemda i fellesnemnda».  I KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner», 

pkt 3.2.3, er dette omtalt som at «kommunene må også ta stilling til hvilken revisjonsordning 

fellesnemdas virksomhet skal ha». Utover dette er det gitt få bestemmelser om revisjonens 

innehold og rapporteringsform. 

Et av spørsmålene som må avklares er hva det skal avgis revisjonsberetning/uttalelse om. Det er 

ikke gitt regler om regnskap for fellesnemndene, og hva regnskapet vil omfatte kan trolig variere 

bl.a. utfra hvordan de er organisert. Det antas likevel at det sjelden vil være snakk om et 

fullstendig årsregnskap. 

Utover å uttale seg om regnskapet skal revisor i kommunal sektor også uttale seg om forhold 

knyttet til budsjett, årsberetning, registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Det er 

ikke gitt at det avgis noen årsberetning for fellesnemnda, og rutiner for registrering og 

dokumentasjon kan, avhengig av organisering, være noe som følger rutinene i regnskapsførende 
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kommune. Vi mener det vil være naturlig å uttale seg om budsjett dersom det legges fram et 

regnskap hvor det rapporteres mot budsjett, dvs. inneholder budsjettopplysninger. Vi har videre 

lagt til grunn at forholdet til budsjett vurderes på samme måte som ved revisjon av kommunen. 

En annen problemstilling er hvem som skal være adressat for uttalelsen. Fellesnemndene vil i de 

fleste tilfeller eksistere i deler av to kalenderår, slik at det vil være snakk om to uttalelser. Siden 

det er fellesnemndas revisor det er snakk om, mener vi det riktige må være at revisors uttalelse 

avgis til fellesnemnda, men da den siste uttalelsen avlegges vil ikke fellesnemnda eksistere lenger. 

Det virker derfor naturlig at adressat for den siste uttalelsen vil være det nye kommunestyret. 

Uansett hvordan dette legges opp vil det trolig bli en situasjon med ulik adressat de to årene. 

En tilknyttet problemstilling er hvem som ev. skal være kopimottakere. Dette spørsmålet må 

henge sammen med det som er uttalt om valg av revisjonsordning og behovet for folkevalgt 

kontroll. Som påpekt ovenfor skal kommunene i et fellesmøte ha drøftet valg av revisor til 

nemnden. I tillegg er det i Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) uttalt flg. under pkt.8.2.3: «Når det gjeld 

folkevalt kontroll med verksemda i fellesnemnda, bør den liggje til den enkelte kommunen sitt 

kontrollutval, som kan føre kontroll på vegne av sin kommune. Dermed må revisor rapportere til 

alle dei aktuelle kommunane/fylkeskommunane.» Ut fra dette er det naturlig at den enkelte 

kommunes kontrollutvalg og kommunestyrene får kopi av revisors revisjonsberetning/uttalelse.  

4.8 Forvaltningsrevisjon 

I kommuner som vil bli berørt av kommunereformen, bør tidshorisont og innhold i overordnet 

analyse og plan for forvaltningsrevisjon vurderes. Det bør vurderes hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter som vil være mest relevante i en slik situasjon. Kontrollutvalgene 

bør i denne fasen også vurdere andre kontrollvirkemidler som f.eks. orienteringer fra rådmannen 

og virksomhetsbesøk.  

4.9 Selskapskontroll 

Istedenfor ordinær selskapskontroll for kommuner som går inn i sammenslåingsprosesser, vil det 

være aktuelt for kontrollutvalget å ha fokus på kommunens strategi med sine forskjellige 

interkommunale samarbeidsløsninger, jfr. KMDs veileder «Formelle rammer i byggingen av nye 

kommuner» pkt. 4.4.3. 

4.10  Vurdere konsekvenser for eget selskap 

Sekretariatene anbefales å vurdere hvilke konsekvenser kommunereformen vil få for eget selskap. 

Det må bli en konkret vurdering når det er hensiktsmessig å starte denne vurderingen, men den 

bør senest påbegynnes når det er klart at en eller flere av eierne vil berøres av kommunereformen. 

Konsekvensene vil både kunne bli økonomiske og strukturelle. Beslutning i slike saker må tas av 

eierne etter at sekretariat har utredet og vurdert saken og styret har gitt sine anbefalinger. 

Den samme situasjonen vil også oppstå for de kommunalt eide revisjonsselskapene. 
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5 Risikoområder i en sammenslåingsprosess – Vurdering av 

internkontroll 

I en kommunesammenslåingsprosess er det mange forhold som må på plass, men alt må ikke være 

på plass med det samme. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere hvilke forhold 

som måtte være på plass fra dag en i den nye kommunen. Svaret på dette spørsmålet vil kunne 

være flere, avhengig av hvilke perspektiv som legges til grunn. Arbeidsgruppen ble bedt om å ta 

utgangspunkt i den interne kontrollen. 

Arbeidsgruppen har bestått av: 

Linn Karlsvik, (leder)  revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon 

Randi Blystad,   assisterende avdelingsdirektør Oslo kommunerevisjon 

Tina Skarheim,  prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune 

 

Arbeidsgruppens mandat var:  

 Kartlegge mulige vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra et 

revisjonsperspektiv.  

 

 Hovedfokus vil være på tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny 

kommune er etablert.  

 

 Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige 

innspill til arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med 

sammenslåingsprosessen. 

 

Målgruppen for vurderingen er revisorer og andre som arbeider med kommunal 

økonomiforvaltning. 

Ambisjonen har ikke vært å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige 

områder som må gis oppmerksomhet.  

En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye 

arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å 

prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.  

Vi håper at rapporten skal bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart 

ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må 

lykkes med.  

Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller 

finansielle tema. 

Arbeidsgruppens rapport følger som vedlegg 1. 
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6 Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing  

Det ble også opprettet en arbeidsgruppe for å utvikle ei dreiebok for årsoppgjør med fokus på 

kommunesammenslåing. Arbeidsgruppen har bestått av følgende ansatte i Kommunerevisjonen 

Vest, Vest-Agder IKS: 

Irene Loka (leder) revisjonssjef,  

Monica Nilsen 

Alla Steffensen 

Merete Becher Ingvoldstad  

 
Arbeidsgruppens mandat var: 

 Lage et verktøy/sjekkliste til bruk ved avslutning av et kommuneregnskap i forbindelse 

med en kommunesammenslåing. 

Dreieboken er ment å være et redskap for revisor og bygger på erfaringer fra 

kommunesammenslutninger i Danmark. 

Dreieboken er et redskap for revisor ved revisjon av en kommune som er besluttet sammenslått 

med andre kommuner. Dreieboken konsentrerer seg om forhold som påvirker regnskapet. Det 

gjøres oppmerksom på at dreieboken kun er en veiledning og ikke kan betraktes som uttømmende.  

Nedpakking av et regnskap og sammenslåing av flere regnskap er en omstendelig og tidkrevende 

prosess. Dreieboken bygger på erfaringer fra tilsvarende prosesser i Danmark og tar for seg 

handlinger knyttet til alle delene av regnskapet på kapittelnivå i KOSTRA.  

Dreiebok – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing følger som vedlegg 2. 

7 Selvkost  

 Hva skjer med avgiftsnivået i en kommune der de sammenslående kommunene har ulikt 

avgiftsnivå og ulik dekningsgrad 

 Bruk av selvkostfond 

Departementet svarte:  

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad (f.eks. 

hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, mens den andre 

kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 

sammenslåingstidspunktet avtales felles satser.  

Generelt kan kommunen differensiere avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men 

ikke ut fra geografi. Adgangen til å differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av 

hjemmelsgrunnlaget for det enkelte gebyret.  
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I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har fått, og 

innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner som skal slå 

seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er like i størrelse, 

relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot sammenslåingen. Dette ble 

bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

8 Eiendomsskatt  

Ved sammenslåing av kommuner vil en kunne få en situasjon der en kommune har innført 

eiendomsskatt og en annen ikke. I eigedomsskattelova  § 13 andre ledd heter det: «Får ein 

kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i 

område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før 

utvidinga.»  

Formuleringen ovenfor dekker situasjonen der en kommune utvider sine grenser, men hva vil 

situasjonen være dersom det opprettes en ny kommune? Vil den nye kommunen måtte forholde 

seg til eigedomsskattelova som en kommune som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere, dvs. 

begynne med en sats på 2 promille det første året? (Jf. lovens § 13 første ledd)? 

 Departementet svarte: 

«Dersom kommuner som skal slå seg sammen har forskjellige satser på eiendomsskatten, eller 

dersom en kommune har innført eiendomsskatt og den andre ikke, må kommunene bli enige om en 

felles sats i den nye kommunen. Departementet kan i forbindelse med en kommunesammenslåing 

gjøre unntak for reglene i en overgangsperiode. Denne unntaksmuligheten er hjemlet i 

inndelingsloven § 17. Denne bestemmelsen innebærer at kommunene kan få noe lenger tid til å 

samordne satsene i den nye kommunen enn det legges opp til i loven, og har blitt benyttet ved 

noen av de siste sammenslåingene. Unntaket åpner også for at skattesatsen kan økes hurtigere 

enn det eiendomsskatteloven legger opp til dersom det er aktuelt. Det vil si at det vil være mulig 

for den nye kommunen å ha makssats fra dag én, selv om bare den ene av de "gamle" kommunene 

hadde makssats. Dette har hittil ikke blitt benyttet ved en sammenslåing.  

Utgangspunktet er at ulik innretning av eiendomsskatten ikke skal hindre 

kommunesammenslåinger, men at eiendomsskatten må samkjøres i etterkant av sammenslåingen. 

Kommunene bør i vedtak om sammenslåing også klargjøre hvordan samkjøring av 

eiendomsskatten skal skje i den nye kommunen. Søknad om unntak må godkjennes av kongen i 

statsråd, som en del av kongelig resolusjon om sammenslåing.» 

9 Kommunale garantier 

Ved sammenslåing av to kommuner der den største kommunen (A) har en anstrengt økonomi og 

er i ROBEK, vil det kunne bli en situasjon der den nye kommunen vil være i ROBEK.  Hvordan 

vil garantier gitt av den minste kommunen (B) bli behandlet? Vil det kreves ny godkjenning av 

fylkesmannen, jf. kommuneloven § 51, og vil en slik godkjenningssak bli vurdert på ordinær 
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måte, slik at det den økonomiske situasjonen i den nye kommunen som avgjør resultatet, eller vil 

tidligere gitte garantier videreføres?  

Departementet svarte: 

«Garantier som er gitt av den enkelte kommunen, vil bli videreført i sin helhet etter 

sammenslåingen. Det kreves dermed ikke ny godkjenning av fylkesmannen.» 

10 Pensjonsforhold 

Dersom kommuner som slår seg sammen har valgt ulik amortiseringstid for premieavviket, vil 

amortiseringsperioden kunne videreføres på samme måte som før sammenslåingen, eller må den 

nye kommunen velge en felles amortiseringsperiode for hele kommunen? 

Ved oppløsning av en pensjonskasse kan det oppstå et avvik mellom frigjort egenkapital og kravet 

til egenkapital i nytt selskap. Dersom det er et positivt avvik (frigjort egenkapital er større enn 

kravet til innbetaling av egenkapital i nytt selskap), hvordan skal denne frigjorte kapitalen 

håndteres?  

Departementet svarte: 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning regulerer ikke hva som skjer med (gamle) premieavvik 

etter en sammenslåing. Vår vurdering er at det er naturlig å bruke samme tankegang som i GKRS 

sitt notat: Forståelse av KRS 5 – Presisering vedrørende pensjon, hvor løsningen er at tidligere 

års premieavvik fortsetter med samme amortiseringstid som før. For premieavvik som oppstår 

etter sammenslåingen, må det imidlertid benyttes enten ett eller syv års amortiseringstid, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning § 13-4.  

Uten at vi har gjort noe nærmere vurdering av spørsmålet om hvordan frigjort egenkapital ved 

oppløsning av en pensjonskasse vil håndteres ved en sammenslåing, vil vi anta at dette som 

utgangspunkt vil være inntekter som hører til i investeringsregnskapet. Nærmere vurdering må 

eventuelt gjøres i de konkrete sakene. 

For å være sikker på vilkår, prosedyre og frister ved ev. oppsigelse av pensjonsforhold må det tas 

kontakt med den aktuelle pensjonskassen. 

11 Anskaffelser 

Anskaffelser er et omfattende område. Hvilke muligheter har kommunen til å endre eller tilpasse 

seg eksisterende kontrakter? Hvordan håndtere nye innkjøpsbehov som oppstår i overgangsfasen? 

Dette er noen av problemstillingene som er omhandlet i KMDs veileder til reglene om offentlige 

anskaffelser i forbindelse med kommunereformen. 
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12 Noen problemstillinger knyttet til IKT-systemer ved 

kommunesammenslåinger 

Ved en kommunesammenslåing vil det reise seg en rekke problemstillinger knyttet til den nye 

kommunens IKT-systemer. Det er umulig å omtale alle disse utfordringene, men det er enkelte 

forhold som utpeker seg som særlig viktig. Oppsummert handler det om: 

 Å begynne arbeidet tidlig 

 Å sette av nok tid og ressurser 

 Å planlegge for eventuelle feilskjær underveis i prosessen 

Den enkelte kommune har en rekke IT-løsninger, programmer og lisenser. Noe av det første den 

nye kommunen bør gjøre etter vedtak om sammenslåing, er å vurdere hvordan ny IKT struktur 

skal være. Etableringen av denne strukturen er en svært komplisert og arbeidskrevende prosess, 

som legger beslag på mye tid. Dette må tas hensyn til når prosjektet organiseres. I praksis kan 

dette gjøres på følgende måte:  

 Få en oversikt over alle systemer og lisenser som de sammenslående kommunene har fra før, 

hvilke som har gått ut og hvilke som fortsatt gjelder. Det bør også avklares hvilke rettigheter 

og plikter som følger av lisensene, og hvilken betydning dette har i valgene som skal gjøres 

med henblikk på nye felles løsninger. Dette innebærer blant annet å gjennomgå eksisterende 

kontrakter for å avklare om det er mulig og komme ut av kontraktene dersom det er 

nødvendig, eller om det er mulige å overføre kontraktene til den nye kommunen. 

 

 På flere områder vil de sammenslåtte kommunene ha ulike systemer. Definer hvilke systemer 

som må være felles ved oppstart av den nye kommunen (kartverket, e-post, økonomisystem, 

lønnssystem, faktureringssystem, sak- og arkivsystem etc.), og hvilke systemer som kan vente. 

 

 Foreta valg av hvilke systemer og programvare som den nye kommunen skal benytte. I denne 

delen av prosessen må det også tas høyde for hvilke kriterier som skal ligge til grunn for 

valgene. Eksempel på kriterier kan være funksjonalitet (hvilke systemer er enklest i bruk), 

kostnadseffektivisering (vil valget medføre at man klarer å utnytte stordriftsfordeler) osv.  

 

 Utarbeid oversikt over behovet for lisenser (typer og antall) basert på de valgene som er gjort. 

Inngå eventuelt nye avtaler der dette er nødvendig for de systemene den nye kommunen skal 

benytte.  Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer prosedyrene ved inngåelse av 

nye avtaler og handlingsrommet for regulering av eksisterende avtaler.  

 

 Sett opp en rekkefølge for konvertering – sett av tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre 

konverteringen. Innsatsen bør i første omgang rettes inn mot de områdene som er mest 

prekære og som må være på plass ved oppstart av den nye kommunen. 

 

 Sett opp en plan for opplæring av brukerne. Tidsplanen må avklares med hver avdeling som 

blir berørt. 
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 Sørg for å ha nødvendige beredskapsløsninger på plass dersom det oppstår uønskede 

hendelser underveis.  

Som nevnt er etablering av ny IKT struktur en omfattende oppgave. Erfaringer fra tidligere 

prosesser viser at det er stor risiko for både under- og overkapasitet etter at sammenslåingen er 

gjennomført. Underkapasitet vil føre til dårlige tjenester og klager fra brukere, overkapasitet vil 

slå ut på budsjettet.  I tillegg vil det kunne være urasjonelle løsninger, der en ikke får ut 

stordriftseffekter. Det er derfor viktig at det legges inn sjekkpunkter der en både avstemmer plan 

mot behov og gjennomføring mot plan. 

13 Arkiv 

Kommunestrukturreformen vil få store konsekvenser for kommunens dokumentasjon, enten den 

er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnerne i SAMDOK har laget en veiledning 

om arkiv til kommuner som skal slå seg sammen. Veiledningen gir råd om hva som kan gjøres 

før vedtak om sammenslåing er fattet. Del 1 av veiledningen er klar og del 2 og 3 skal komme i 

løpet av 2016. 

14 Ledelse 

Kommunereformen gir store utfordringer både innenfor politikk og administrasjon. Godt samspill 

og god ledelse vil være avgjørende i prosesser og for resultater. Det må skapes både involvering, 

engasjement hos de involverte, og mål må tydeliggjøres. God håndtering av arbeidsgiverrollen er 

en av nøklene for å nå lokale mål som kommuner setter seg i kommunereformen. 

KS har utarbeidet heftet Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåing, der de belyser noen 

sentrale forhold. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1)  Kommunesammenslåing – Revisors oppmerksomhetsområder og risikoer for 

økonomiforvaltningen 

Vedlegg 2)  DREIEBOK – Årsoppgjør med fokus på kommunesammenslåing 

 

 

Referanser og kilder: 

Arkivverket: 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2014/Orientering-om-Riksarkivarens-arbeid-med-kommunereformen  

 

DIFI (Prosjektveiviseren som er egnet for alle typer prosjekter): 

http://www.prosjektveiviseren.no/  

 

Kommunal- og regionaldepartementet: 

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1e33b4101f064067a916ab746b796304/veileder_anskaff

elsesregelverket_kommunereform.pdf  

 

KS: 

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger 

http://www.ks.no/globalassets/blokker-til-hvert-

fagomrade/arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverpolitikk-ved-kommunesammenslainger-

et-sammendrag.pdf  

 

Statens kartverk: 

Kommunereform http://www.kartverket.no/kommunereform/  
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 8
Løpenr.: 89029/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/17

Felles sak til kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg: 
Innstilling til bystyret/kommunestyrene på valg av revisor til fellesnemd

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak som oversendes kommunestyret:

Kontrollutvalget innstiller til kommunestyretstyret at regnskapsførende kommunes 
revisor, Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, velges som revisor for fellesnemda.  

Rakkestad, 03.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
 Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Saksopplysninger
Ved sammenslåing av kommuner skal det opprettes en fellesnemd som skal samordne og 
forberede kommunesammenslåing. I forkant av etablering av fellesnemd innkaller 
fylkesmannen til felles bystyre/kommunestyremøte mellom de sammenslåtte kommunene. 
Av inndelingsloven § 25 d går det fram at fellesmøtet skal drøfte valg revisor for 
virksomheten i fellesnemda. 

Kommunene skal ha felles bystyre/kommunestyremøte 12.06.2017. I forkant av fellesmøtet 
skal bystyret/kommunestyrene hver for seg fatte vedtak om sentrale spørsmål knyttet til 
sammenslåingsprosessen, bla vedtak om revisor for fellesnemda. I epost av 30.04.2017, 
henstiller rådmann i Hobøl sekretariatet om at prosessen med valg av revisor startes.

Det er Indre Østfold kommunerevisjon IKS som reviderer kommuneregnskapene for 
samtlige av kommunene.

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en sjekkliste for revisorer, 
kontrollutvalg og sekretariat. Av denne framgår at det anbefales at kontrollutvalgene i 
kommunene som sammenslås innstiller til bystyret/kommunestyrene på valg av revisor. 
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Innstilling fra kontrollutvalgene vil, kontra direkte valg i bystyret/kommunestyrene, styrke 
legitimiteten til det valget som gjøres. 

Det går videre fra at: «Normalt føres fellesnemdas regnskap i en av de berørte kommunene. 
Den praktiske løsningen vil da være at regnskapsførende kommunes revisor også velges 
som revisor for fellesnemda»

Vurdering
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å innstille til bystyret/kommunestyret om at revisor for 
fellesnemda er samme revisor som reviderer samtlige av kommunenes årsregnskap. Slik 
sett vil fellesnemdas revisor, som skal rapportere til kontrollutvalgene, være samme revisor 
som kontrollutvalgene er tilknyttet i øvrige saker. Dessuten vil den kommunen som får 
ansvar for å føre fellesnemdas regnskap kunne forholde seg til samme revisor i eget 
årsregnskap som fellesnemdas. 
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 11
Løpenr.: 89164/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/18

Innkommet sak - Helsehuset - IØ medisinske kompetansesenter IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Henvendelsen fra styreleder i Helsehuset, tas til orientering
2. Kontrollutvalget utvider planlagt selskapskontroll av Helsehuset til å også omhandle en 

forvaltningsrevisjon.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å samordne en bestilling fra eierkommunene til 

Indre Østfold kommunerevisjon.

Rakkestad, 03.05.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
 Mail fra Tove Kreppen Jørgensen, styreleder i Helsehuset, datert 04.04.2017
 Vedlegg til mail – unntatt offentlighet jf. offentlighetslova § 13, 2 ledd jf. 

forvaltningsloven § 13 nr. 1. - (legges frem i møtet)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen  

Saksopplysninger
Sekretariatet fikk en henvendelse fra styreleder i Helsehuset - Indre Østfold medisinske 
kompetansesenter IKS 4. april. På bakgrunn av informasjon fra daglig leder i Helsehuset, så 
styret behov for råd og/eller tilsyn av regnskapsføringen ved Helsehuset. Styret ønsket råd/ 
vurdering fra kontrollutvalget (det er 7 eierkommuner og kontrollutvalg til Helsehuset) om dette er en 
sak som bør/må undersøkes videre, og om det er noe kontrollutvalget eventuelt kan bidra 
med.
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Sekretariatet har bekreftet at vi, på vegne av kontrollutvalgene, har mottatt henvendelsen og 
at vi vil legge frem saken for revisjonen og kontrollutvalget, samt gitt uttrykk for at her bør 
styret etterspørre sitt eget representantskap om det evt har noen ønsker for om dette bør/må 
undersøkes videre. Representantskapets leder er informert om at styret kontaktet 
sekretariatet. Representantskapet har møte 5. mai. 

Sekretariatet videresendte henvendelsen til revisjonen samme dag. Revisjonen har gitt en 
tilbakemelding om at de innen møtene i utvalgene vil sette seg inn i saken.

Vurdering
Sekretariatet ser at alle kontrollutvalgene i eierkommunen til selskapet har vedtatt 
selskapskontroll av Helsehuset i Plan for selskapskontroll. Om kontrollutvalgene i 
eierkommunene ønsker det, kan de gå sammen om en forvaltningsrevisjon (som er mer 
utfyllende enn en ren selskapskontroll) av selskapet. 
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta henvendelsen til orientering og drøfte hvordan en 
eventuell forvaltningsrevisjon kan gi svar på det styret/representantskap og kontrollutvalg 
ønsker svar på. Sekretariatet tar innspillene med seg til en felles bestilling. Om 
representantskapet til Helsehuset selv velger å foreta en forvaltningsrevisjon, bortfaller 
sekretariatets innstilling pkt 2 og 3. 
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 69704/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/19

Skatteregnskap 2016

Vedlegg Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt Skatteetatens kontrollrapport for 2016, 
tas til orientering.

Rakkestad, 05.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

 Skatteoppkreverens årsrapport 2016, datert 10.01.2017, inkludert skatteregnskapet 
for 2016

 Kontrollrapport 2016, fra Skatteetaten, Skatt Øst, datert 15.02.2017

Saksopplysninger
Ansvar for revisjonen av skatteregnskapet ligger til Riksrevisjonen. Kontrollutvalget har 
derfor ingen pålagt, formell oppgave med å behandle skatteregnskapet, eller 
skatteinnfordringen som funksjon. 

Skatteinnfordring er imidlertid en viktig lovpålagt kommunal oppgave, og i tråd med dette bør 
kontrollutvalget følge opp administrasjonens gjennomføring av denne oppgaven.

I likhet med tidligere år har skatteoppkreveren lagt frem en årsrapport for hele området. I 
henhold til instruks plikter skatteoppkrever å gi kommunestyret de opplysninger og oppgaver 
som er nødvendig for tilsyn med den kommunale forvaltningen. I rapporten vises 
utviklingstrekk og nøkkeltall med utfyllende kommentarer.

Vurdering
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport for 2016 samt 
Skatteetatens kontrollrapport for 2016, til orientering.
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 70574/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/20

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

Rakkestad, 06.04.2017
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen

Vurdering
I kontrollutvalgets møte 30.03.2017 ble følgende vedtak fattet i sak 17/8 nr. 2: 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen presentere eller legge fram beskrivelse av revisors rutiner 
ved attestasjon av/ kontroll av utbetalinger til tjenesteleverandører, til kontrollutvalgets møte 
11.05.2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta revisjonens redegjørelse til orientering.
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Saksnr.: 2017/5828
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 66086/2017
Klassering: 510/123
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Spydeberg 11.05.2017 17/21

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 31.03.17
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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