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Plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon.

2. Ut fra vedlagte prosjektbeskrivelser vedtar kontrollutvalget følgende 2 prosjekter i 
rekkefølge i planperioden:

 Prosjekt 1
 Prosjekt 2

3. Plan for forvaltningsrevisjon oversendes kommunestyret for behandling innen 
utgangen av 2012.
Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 
kontrollutvalget.

Rakkestad, 30.10.2012

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2013 – 2014
Prosjektbeskrivelse «Organisering av brannvern»
Prosjektbeskrivelse «Politisk styring og sentraladministrasjon»

Saksopplysninger

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. 



Kontrollutvalget behandlet i møte 12.06.12 sak 12/22 ”Overordnet analyse”. Ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderingen i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå videre 
med områdene ”Politisk styring og sentraladministrasjon”, ”Pleie og omsorg” og ”Skole”. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 04.09.12 sak 12/26 ”Plan for forvaltningsrevisjon» utvalget 
vedtok da å utsette saken til 06.11.12 og ønsket å få fremlagt en prosjektbeskrivelse på 
«Brann og Redningstjenesten»

Jamfør forskrift om kontrollutvalg § 10 skal planen behandles i kommunestyret. 
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å endre planen.

Vurdering
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS fikk i oppdrag av kontrollutvalget å utarbeide overordnet 
analyse. Med bakgrunn i den overordnede analysen har revisjonen utarbeidet en plan for 
forvaltningsrevisjon.
Dette er en rullering av overordnet analyse som ble gjort i 2010 og blir slikt sett en rullering 
av revisjonsplan for 2011 – 2014.
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1. INNLEDNING 

1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av  

1. juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om:  

 

a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er 

satt på området, 

c) Regelverket etterleves, 

d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjon til de politiske organ samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) Resultatene i tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrets forutsetninger 

og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 

revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 

RSK 001 utarbeidet av NKRF
1
, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 

 

1.2. Hva er forvaltningsrevisjon? 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en egen standard (RSK001) og veileder 

for forvaltningsrevisjon. Denne definerer begrepet forvaltningsrevisjon i kommunal 

sammenheng. 

 

Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 

kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 

på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 

Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 

Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 

effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte  

manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 

får nøytral styringsinformasjon. 

 

Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og 

ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av 

måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 

 

Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

                                                
1
 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
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 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i 

forhold til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  

- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 

- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 

- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 

- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

1.3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon har sitt utspring i en overordnet analyse. Den overordnede analysen er 

basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk, spørreundersøkelser og samtaler med 

rådmann/ ordfører, eventuelle andre folkevalgte og administrasjon. På bakgrunn av denne 

analysen legges det opp til en utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på  risiko- 

og vesentlighetsvurderinger.  

Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om 

kommunens virksomhet, slik at det skal være mulig for kontrollutvalget å legge plan for 

forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre 

forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forvaltningen 

sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I uttrykket 

”risiko- og vesentlighetsvurderinger” menes at det skal gjøres en vurdering av hvilke områder 

i kommunens virksomheter det er risiko for vesentlige avvik. Dette i forhold til de vedtak, 

forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 

Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir 

konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 

kommunen. 
 

Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figuren på neste 

side illustrerer: 
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Syklusen i forvaltningsrevisjon: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1 

1.Overordnet analyse 

2. Kontrollutvalget velger 
område(r) 

3. Kontrollutvalget og 
kommunestyret vedtar 
prosjektbeskrivelser og 
forvaltningsrevisjonsplan 

5. Prosjekt gjennomføres 

7. Rådmann svarer skriftlig 
på anbefalinger 

8. Kontrollutvalg behandler 
rapport med anbefalinger, inkl 
administrasjonens 
tilbakemelding 

9. Rapport oversendes 
kommunestyret til behandling 

10. Oppfølgingsrapport 
utarbeides av revisjon ca 1 år 
etter kommunestyrebehandling 

11. Oppfølgingsrapport 
behandles i kontrollutvalg og 
kommunestyret 

4. a) Prosjekt startes opp 
(Møte i kommunen) 

4. b) Tilleggsprosjekt som 
bestilles særskilt 

6. Rapport ferdigstilles, med 
verifisering av kontaktperson 
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2. ORGANISERING AV FORVALTNINGSREVISJON I IØKR IKS 

 

Forvaltningsrevisjon er organisert som egen faggruppe i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS. 

Gruppen består av: Forvaltningsrevisor   Anne Widnes  

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Anita Rønningen  

    

 

I tillegg deltar distriktsrevisor Finn Skofsrud i gruppens møter. I figuren nedenfor fremkommer det 

hvor i organisasjonen gruppen er plassert. 

 

 

 
Figur 2 

 

 

For år 2012 er 2,5 årsverk satt av til forvaltningsrevisjon. 
 

3. PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (FOR 2004-06-15 

nr 905) § 9 skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. I § 10 heter det at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon minst en gang i valgperioden. Planen skal revideres 

etter fire år. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en 

risiko- og vesentlighetsvurdering. Det skal være en rullering av den overordnede analyse hvert 

2. år, og eventuelt medfølgende endringer i revisjonsplanen. Dette dokumentet er således et 

resultat av rulleringen av den overordnede analysen i 2012, og er et plandokument som viser 

hvordan forvaltningsrevisjon vil prioriteres og velges for kommende toårsperiode, 2013-2014. 

 

Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å endre denne. 

 
 

 

 

Distriktsrevisor 
Finn Skofsrud 

Kommunegruppen Forvaltningsrevisjonsgruppen 
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4. PLAN 

4.1. Identifisering og prioritering av prosjekter 

 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som tidligere er 

blitt gjennomført i Aremark kommune:  
 

Prosjekt Årstall for gjennomført prosjekt 

Forsikringsordningen i kommunen 1996 

Budsjettkontroll og budsjettrutiner 1998 

Næringsfond 2000 

Ressursbruk i skolen og foreldrebetaling i 

SFO 

 

2000 

Tildeling av helsetjenester 2001 

VARF-området  2002 

Forskuddsfordeling skatt 2002 

Kvalitet på KOSTRA data og bruk av 

KOSTRA som styringsverktøy 

 

2004 

Fellesprosjekt KOSTRA – pleie og omsorg 2004  

Refusjons og tilskuddsordningen 2004 

Vedlikehold av kommunale bygninger 2005 

Anbudsrutiner og praksis 2006 

Ressursstyring i pleie og omsorg 2007 

Ressursstyring i grunnskolen 2009 

Oppfølging av politiske vedtak 2009 

Ressursstyring teknisk Påbegynt i 2011, men avlyst av 

kontrollutvalget 

Tjenesteutøvelse i barnevernet Gjennomføres 2012 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 12. 06. 12 sak om rullering av overordnet analyse. Ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderingen i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå 

videre med områdene politisk styring og sentraladministrasjon, samhandlingsreformen, 

spesialundervisning. Det skal avholdes to prosjekter i kommende toårsperiode i Aremark 

kommune. 
 

For kommende periode gjennomføres følgende prosjekter i Aremark kommune: 

 Blir satt inn etter vedtak i kontrollutvalget 6. november 2012   

 Blir satt inn etter vedtak i kontrollutvalget 6. november 2012   

 

 

I tillegg vil det bli avsatt ressurser til oppfølging av prosjekter gjennomført i siste planperiode. 

 

Det er avsatt 330 timer til forvaltningsrevisjon i toårsperioden, dette er inklusiv de 50 timene 

med forvaltningsrevisjon som kontrollutvalget overførte fra perioden 2011-2012 til 2013-

2014, (grunnet at et forvaltningsrevisjonsprosjekt ble avlyst etter oppstart).  
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4.2. Endringer i plan 

Dersom det skulle være behov for å endre planen må dette tas opp i egen sak i 

kommunestyret. Kommunestyret kan imidlertid delegere denne beslutningen til 

kontrollutvalget.   
 

4.3. Endelig plan for alle kommuner 

Endelig fremdriftsplan for alle kommuner i Indre Østfold Kommunerevisjon IKS sitt distrikt 

vil bli utarbeidet og lagt frem for kontrollutvalget til orientering etter at alle 

kommunestyrene/bystyrene har behandlet plan og prioritering av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

    

 

 

 

Indre Østfold kommunerevisjon IKS 

Oktober 2012 

 

 

 

Anita Rønningen      Finn Skofsrud 

Fagansvarlig forvaltningsrevisor    Distriktsrevisor 
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Organisering av brannvesen 

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 PROBLEMSTILLINGER:  

 Har Aremark kommune beredskapsordning og kompetanse i sitt frivillige brannvesen, 

som samsvarer med krav i lov og forskrift? 

 Har Aremark kommune en hensiktsmessig organisering av sitt brannvesen? Dette sett 

opp mot både lov og forskrifts krav om innsatstid, og krav om mest mulig utnyttelse 

av samlede faglige og økonomiske ressurser. 

 

3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET 

Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommunegruppen. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet. 

 Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med 

kommunegruppene. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport. 

 Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.  

 Det er forventet at revisjonen vil bruke ca 150 timer på gjennomføringen av prosjektet.  
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4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN: 

Kontrollutvalget ønsker svar på hvorvidt Aremark kommune har hensiktsmessig 

beredskapsordning og rett kompetanse i sitt frivillige brannvesen. Dette også sett opp mot 

responstid på utrykning/ innkalling/ viderevarsling/ logistikk etc. Kontrollutvalget ønsker 

også å få utdypet hvorvidt kompetansebehov, beredskapsstyrke og varslingssystemer er i 

henhold til lovverk. I tillegg ønskes en drøftelse av kostnadsnivået på tjenesten. 

Revisjonen vurderer at aktuell metodikk for å besvare prosjektets problemstillinger kan være 

intervjuer, spørreundersøkelser, dokumentanalyser og analyser i budsjett/regnskap. 

 

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

 

5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av: 

 LOV – 2002 – 06 – 14 – 20: Brann og eksplosjonsvernloven  

 LOV - 1992-09-25-107: Kommuneloven 

 LOV – 1999-01-29-6: Lov om interkommunale selskaper 

 FOR 2002-06-26 nr 729: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 

 Stortingsmelding nummer 15 1991-92 

 Stortingsmelding nr 41 2000-2001 

 Veileder til lov og forskrift 

 

Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle. 

 

6. AVGRENSING AV PROSJEKTET 

Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. 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: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen 

Prosjektgruppe: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + 

stedlig revisor 

Prosjektperiode: Fra:  Til:  

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget og kommunestyret i 

Aremark kommune 

Initiativtaker: Kontrollutvalget i Aremark kommune 

Organisasjonsledd som omfattes av 

prosjektarbeidet 

Branntjenesten og fellesadministrasjon  
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Politisk styring og sentraladministrasjon 

 

 

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 PROBLEMSTILLINGER:  

 Er kostnadsnivået på politisk styring og sentraladministrasjon i Aremark 

sammenlignbart med andre kommuner med samme størrelse? Sett opp mot KOSTRA-

analyser og analyser i Byråkratibarometeret. 

 Er sentraladministrasjonen i Aremark kommune tilfredsstillende bemannet og 

organisert i forhold til enhetens oppgaver? Sett opp mot ”foretrukket praksis”. 

 

3. PREMISSER FOR PROSJEKTARBEIDET 

Prosjektet gjennomføres av forvaltningsrevisjonsgruppen i samarbeid med kommunegruppen. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen forbereder prosjektet. 

 Kartlegging av organisering og innhenting av materiale gjennomføres i samarbeid med 

kommunegruppene. 

 Forvaltningsrevisjonsgruppen har ansvaret for å avslutte arbeidet med en prosjektrapport. 

 Rapporten oversendes kontrollutvalget etter vanlige rutiner.  

 Det er forventet at revisjonen vil bruke ca 100 timer på gjennomføringen av prosjektet.  
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4. UTDYPING AV PROSJEKTOPPGAVEN: 

Kontrollutvalget ønsket å se nærmere på blant annet lønninger og kostnader ved 

sentraladministrasjon. Således vil også politisk styring bli vurdert i prosjektet da dette sorterer 

under samme område.  

For å besvare problemstilling 1 vil det være nødvendig med analyser av KOSTRA-tall, sett 

opp mot sammenlignbare kommuner. Det skal også gjøres analyser av funn i 

byråkratibarometeret for 2012. Det er imidlertid utfordringer knyttet til statistisk fremstilling 

av produksjon, kvalitet og utgiftsutvikling for en tjeneste fremfor en vare. Når det gjelder 

typen tjenesteproduksjon som finner sted i sentraladministrasjon, er det særlig vanskelig å 

tallfeste kvalitative egenskaper og produksjonsmengde på en meningsfull måte. Statistiske 

fremstillinger vil således i første rekke ikke kunne være egnet til å definere eller kartlegge 

kvaliteten på tjenestene. Når revisor likevel vektlegger statistiske fremstillinger skyldes det at 

disse gir gode indikasjoner på generelle utviklingstrekk i tjenesten og størrelser som er 

sammenlignbare ovenfor utviklingstrekk i andre kommuner.  

 

Som følge av at denne problemstillingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet baserer seg på 

statistiske fremstillinger og analyser vil kriteriene for revisjon i stor grad basere seg på 

hvorvidt sentraladministrasjon i Aremark skiller seg vesentlig ut fra sammenlignbare 

kommuner. Det kan være grunn for oppmerksomhet dersom tjenesten skiller seg fundamentalt 

fra sammenlignbare kommuner. Selv om det foreligger store variasjoner mellom kommunene, 

også de som sorterer innenfor samme kommunegrupper, bør det være mulig å identifisere 

lignende utviklingstrekk mellom dem, samt at det ikke eksisterer vesentlige forskjeller 

mellom dem. 

 

For å besvare problemstilling 2 vil revisjonen gjennomføre en spørreundersøkelse/ questback 

blant de ansatte i sentraladministrasjonen. Samt intervjuer. 

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

 

5. REVISJONSKRITERIER kan bli utledet av: 

 KOSTRA-analyser av sammenlignbare kommuner 

  Byråkratibarometeret 2011 og 2012. 

  Forvaltningsloven 

 ”Foretrukket praksis”: Arbeidsmengden i enheten skal være forenlig med tilgjengelige 

ressurser. Arbeidstakerne skal inneha nødvendige kvalifikasjoner for å løse pålagte 

arbeidsoppgaver. Den enkelte arbeidstakers oppgaver skal ikke være mer utfordrende 

enn at de kan utføres med tilfredsstillende resultat. Arbeidet skal organiseres slik at det 

ikke skjer ”dobbeltarbeid”. 

 

Det tas forbehold om at andre revisjonskriterier kan være aktuelle. 

 

6. AVGRENSING AV PROSJEKTET 

Prosjektet avgrenses til nevnte problemstilling. Prosjektet vil ikke omhandle kvaliteten på 

tjenestene som blir utført. Det vil heller ikke bli gjort økonomiske analyser av mulige 

kostnadsreduksjoner eller nødvendige økninger. 

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. 

 



Politisk styring og sentraladministrasjon 
 

 

7. PROSJEKTORGANISASJON 

Prosjektleder: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen 

Prosjektgruppe: Ansatte i forvaltningsrevisjonsgruppen + 

kommunerevisor 

Prosjektperiode: Fra:  Til:  

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget og kommunestyret i 

Aremark kommune 

Initiativtaker: Kontrollutvalget i Aremark kommune 

Organisasjonsledd som omfattes av 

prosjektarbeidet 

Sentraladministrasjonen  

 



Saksnr.: 2012/18746
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 133247/2012
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 06.11.2012 12/29

Vurdering av revisors uavhengighet

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Revisjonens notat om vurdering av revisors uavhengighet, tas til orientering.

Rakkestad, 28.10.2012

Anita Rovedal
Daglig leder

Vedlegg

Notat til kontrollutvalget fra Indre Østfold kommunerevisjon om vurdering av revisors 
uavhengighet.

Saksopplysninger

Revisor har vurdert sin egen uavhengighet i forhold til krav i kommuneloven (§79), og 
forskrift om revisjon (kap. 6).

Vurdering

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors notat om vurdering av revisors 
uavhengighet, til orientering.
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Indre Østfold Kommunerevisjon IKS - Ressurser, oppgaver og planlagt 
tidsforbruk 2012 i Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken tas til orientering.

Rakkestad, 28.10.2012

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 
- Ressurser
- Oppgaver
- Planlagt tidsforbruk
2012 i Aremark kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

Hovedformålet med dette dokumentet er å gi en oversiktlig dokumentasjon over samlede 
ressurser og tidsforbruket i revisjonsdistriktet og i den enkelte eierkommune.
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Kontrollutvalget Aremark 06.11.2012 12/31

Overordnet revisjonsstrategi 2012 - Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Utarbeidet overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune for året 2012 tas til 
orientering.

Rakkestad, 28.10.2012

Anita Rovedal
Daglig leder

Vedlegg

Overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune 2012 (Unntatt offentlighet off. loven §13, 
første ledd, jfr. §78 nr. 7) 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Forskrift om revisjon av 15.06.04
 Forskrift om kontrollutvalg av 15.06.04
 Revisjonsstandard 300 - planlegging, og revisjonsstandard 315 -

forståelse av foretaket
 Arbeidspapirer

Saksopplysninger

Revisor må med basis i bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk, 
planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig sikker måte.

Utarbeidet dokument - overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:

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



Revisor må med utgangspunkt i overordnet revisjonsstrategi beskrive angrepsvinkel og 
omfang, utarbeide og dokumentere ulike revisjonsplaner og revisjonsprogrammer. Disse 
skal angi type og tidspunkt for utførelse og omfanget av revisjonshandlingene. 
Revisjonsplaner og programmer utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og 
vesentlighet.
Innholdet i den overordnede revisjonsstrategien skal ha et omfang som er akseptabelt i 
forhold til å kunne bekrefte regnskapet og avgi en revisjonsberetning.

Vurdering

Det vises til innhold og vurderinger i overordnet revisjonsstrategi for Aremark kommune 
2012, utarbeidet av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS.
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Budsjett for kontroll og tilsyn for 2013

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar det vedlagte budsjettforslaget med forbehold om at utgifter til KLP, 
samt normal lønns- og prisvekst innarbeides, slik at aktivitetsnivået kan opprettholdes.

Rakkestad, 28.10.2012

Anita Rovedal
Daglig leder

Vedlegg

Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Aremark kommune 2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, gjeldende fra 
01.07.04, omhandler § 18 budsjettbehandlingen.
I nevnte paragraf sies det at kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunen. Videre sies det at kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS tolker forskriften slik at utgifter til 
kontrollutvalgets egen virksomhet og utgifter til kjøp av revisjons- og sekretærtjenester skal 
innarbeides i forslaget.

Budsjettets enkelte elementer:
 Løpende utgifter til kontrollutvalgets ordinære drift. Disse tallene er innhentet fra 

kommunen og innarbeidet i forslaget.
 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester
 Utgifter til kjøp av sekretariatstjenester.



Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2013 Aremark

47864 Art Tekst Budsjett 

2012

Regnskap 

2011

Forslag til 

budsjett 

2013

Evt. kommentar 

080 Møtegodtgjørelse 5 800          5 752,50       5 800           

080 Ledergodtgjøring 19 000        19 148,00     20 400         

090 Pensjonsutgifter -              6 367,00       -              

080 Tapt arbeidsfortjeneste 3 750          -                -              

099 Arbeidsgiveravgift 4 114          3 581,48       3 765           

115 Bevertning 1 200          425,00          500             

150 Kurs/opplæring 1 000          -                6 000           

150 Konferanseutgifter 5 400          -                -              

050 Telefon/bredbånd 625             500,00          500             

160 Kjøregodtgjørelse 1 315          277,40          1 000           

170 Reiseutgifter 850             -                500             

375

kjøp av revisjonstjenester 

fra IØKR IKS 277 300      266 600,00   288 400       med forbehold

375

Kjøp av sekretariat 

tjenester fra IØKUS IKS 47 864        34 414,00     47 864         

Sum 368 218      337 065,38   374 729       
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Møteplan for kontrollutvalget i Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Med forbehold om endringer fastsetter kontrollutvalget følgende møte dager for sin 
virksomhet 1. halvår 2013:

 Tirsdag 5. februar 2013 kl. 09:00
 Tirsdag 30. april 2013 kl. 09:00
 Tirsdag 11. juni 2013 kl. 09:00

Rakkestad, 28.10.2012

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I henhold til forskriftenes § 3 er det utvalget selv, kommunestyret eller utvalgets leder som 
fastsetter når det skal avholdes utvalgsmøter.
Av praktiske grunner er det formålstjenlig at utvalget fastsetter møteplan for hvert halvår.

Vurdering

Det er i innstillingen antydet 3 møter for kontrollutvalget i Aremark for 1. halvår 2013. 
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m.
Utover de foreslåtte møtene, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.
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Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 28.10.2012

Anita Rovedal
daglig leder
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