
Møteinnkalling
Kontrollutvalget Aremark

Møtested:     Aremark Kommune, møterom Kommunestyresalen
Tidspunkt: 05.02.2013 kl. 09:00

Først i møtet vil utvalget få en orientering av Rådmann om Aremark kommunes 
budsjett 2013, og regnskap 2012.

Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post 
anita.rovedal@iokus.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Aremark, 24.01.2013

Alf Ulven
Leder
(sign.)
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Kontrollutvalget Aremarks møte 05.02.2013

Sakliste

PS 13/1 Orienteringssak
- Budsjett 2013
- Regnskap 2012

PS 13/2 Informasjon fra revisjonen

PS 13/3 Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Aremark kommune

PS 13/4 Referater

PS 13/5 Eventuelt
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Saksnr.: 2013/2040
Dokumentnr.: 3
Løpenr.: 11967/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 05.02.2013 13/1

Orienteringssak
- Budsjett 2013
- Regnskap 2012

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Den muntlige informasjonen fra Rådmann om Budsjett 2013 og Regnskap 2012, tas til 
orientering.

Rakkestad, 24.01.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Budsjett 2013

Saksopplysninger

I tråd med tidligere praksis inviteres Rådmann og/eller den han måtte bemyndige til 
kontrollutvalgets møte for å orientere om årets budsjett. Utvalget ønsket samtidig å få litt 
informasjon ang. regnskapet for 2012.
I år møter Rådmann og evt. regnskaps- og økonomisjef. 

Vurdering

Den muntlige informasjonen fra administrasjonen tas til orientering.
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Saksnr.: 2013/2040
Dokumentnr.: 5
Løpenr.: 12027/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 05.02.2013 13/2

Informasjon fra revisjonen

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Informasjonen fra revisjonen tas til orientering.

Rakkestad, 24.01.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Rapport etter gjennomførte handlinger, budsjett 2013. Aremark kommune
 Forbundsbasert kvalitetskontroll utført 2012 (kopi)
 Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon 2013

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Revisjonen ønsker å ha et fast punkt på hvert møte hvor de kan informere kontrollutvalget 
om status og fremdrift, for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
På møtet 5/2- 13 vil dere få informasjon om:

 Budsjettbrev 2013 for Aremark kommune.
 Resultatet av kvalitetskontrollen i IØKR
 Planlagt fremdrift for forvaltningsrevisjon.

Vurdering

Punkter under denne saken er først og fremst orienteringssaker, og sekretariatet tar 
utgangspunkt i det i sin saksbehandling. 
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Indre Østfold Kommunerevisjon IKS  

Adresse: Industriveien. 6, 1890 Rakkestad Tlf.: 69 22 31 10 Telefaks: 69 22 31 21 
E-post: iokr@fredrikstad.kommune.no 
Bankkontonr.:  1050 13 47294 Organisasjonsnr.: 984 045 840 MVA 

Aremark kommune 
Att. Rådmann 
Rådhuset 
1798 AREMARK 
 
 
 
 
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 

 2013/460-1-9425/2013-FISK  195/118 21.01.2013 

 
 
 

Rapport etter gjennomførte handlinger for Aremark kommunes budsjett 2013 

Med hjemmel i kommuneloven har revisjonen en rolle når det gjelder den formelle kontrollen 
av budsjettet. For å avklare de formelle krav knyttet til budsjettet og hva som er lagt til grunn 
for vår vurdering, viser revisjonen til Forskrift om årsbudsjett og tidligere brev fra oss vedr. 
budsjett. I tillegg har vi gjennomgått rutiner for rapportering til kommunestyret. Revisjonen 
har ikke vurdert realismen i budsjettets innhold. 
I tillegg har vi gått igjennom rutiner for rapportering til kommunestyret knyttet til de 
økonomiske tertialrapportene. 
 
Budsjett- og regnskapsskjemaene skal utarbeides etter samme mal, for at disse skal være 
sammenliknbare for brukerne. 
 
Etter vår gjennomgang av budsjettet for 2013 for Aremark kommune, ønsker revisjonen å 
komme med enkelte kommentarer: 
 
Vurdering av  budsjett 2013 
 
Revisjonens arbeid bygger på hva som ble vedtatt av kommunestyret i Aremark den  
13. desember 2012, sak 85/12. 
 
Budsjettet 2013 og økonomiplan for 2013-2016 er utarbeidet i samme dokument. 
Dokumentet innledes med rådmannens kommentar, så omtales gebyrer, avgifter og 
leiepriser fra 01.01.13,kommunens målekart for 2013 – 2016 og rammeområdene.  
 
Rammeområdene har hver sin tekstdel som omhandler: 

- Beskrivelse av rammeområdet 
- Generelle kommentarer 
- Formålsbeskrivelse  
- Hovedtrekk i driftsbudsjettet, endringer og konsekvenser 
- Bemanningsplan 

 
 
 
Rammeområde 8 – «Skatter og rammeoverføringer med mere», har følgende innhold: 
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- Skatt på formue og inntekt 
- Eiendomsskatt 
- Statlige overføringer 

o Rammeoverføringer 
o Andre generelle statstilskudd 
o Andre direkte/indirekte skatter (konsesjonsavgift). 

 
Aremark kommune har utarbeidet budsjettskjema 1A og 1B. Disse har de kolonner som 
forskriften krever. Det er kolonner til og med år 2016. Dette er fordi budsjett og økonomiplan 
er utarbeidet i samme dokument. 
 
I de obligatoriske hovedoversiktene, fremgår også hele økonomiplanperioden 2013-16. Det 
bør vurderes om økonomiplanperioden bør skilles ut fra de obligatoriske skjemaene.  
De obligatoriske skjemaene skal i henhold til forskrift om årsbudsjett i utgangspunktet 
omfatte budsjettåret (år t) fjorårets budsjett (år t-1) og siste vedtatte regnskap (år t -2). 
 
Det er utarbeidet 9 noter til budsjettskjema 1A. De 5 forskriftsmessige notene er utarbeidet.  
Det anbefales at rekkefølgen for de obligatoriske notene følger rekkefølgen i forskriften. 
Driftsbudsjettet for 2013 er utarbeidet og vedtatt på netto driftsbudsjett (brutto utgift og brutto 
inntekt) pr. rammeområde. Rammene vises i budsjettskjema 1B. Driftsbudsjettet er gjort opp i 
balanse, budsjettskjema 1A avsluttes med mer/mindre forbruk = 0. 
 
Det er utarbeidet budsjettskjema 2A og 2B i tråd med forskriftene. Skjemaet har også 
kolonner for resten av økonomiplanperioden til og med 2016. 
Skjema 2A inneholder årets finansieringsbehov kr 2 900 000,- som er lik sum finansiering. 
Det er utarbeidet note (note 9) som spesifiserer og viser finansieringen på det enkelte 
prosjekt.  
 
Revisjonen forutsetter at KRD’s brev av 07.04.2010 er hensyntatt ved utarbeidelse av 
investeringsbudsjett/økonomiplan for 2013. I dette brevet er det presisert at 
investeringsbudsjettet er ettårig og ikke års uavhengig. Dette vil si at eventuelle 
investeringsprosjekter som vil gå over flere budsjettår tas inn i investeringsbudsjettet med 
kun den delen av utgiften som forventes i det aktuelle budsjettår på det enkelte prosjekt. 
Bevilgningen til resterende del av utgiftene til flerårige prosjekter må deretter tas inn i de 
påfølgende års budsjetter, i takt med prosjektets fremdrift. 
 
Det er i budsjettet for Aremark kommune for 2013 beskrevet at vann, avløp og renovasjon 
skal drives etter selvkostprinsippet - 100 % inndekning.  
I vedtaket godkjenner kommunestyret endringen i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv 
slik det fremgår av kapittelet "Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2013".  
Selvkostberegninger er vist i budsjettet i egen note (note 7).  
 
Det er laget egen note (note 8) som omtaler minsteavdrag/kontrollgrense/vekting. 
Kommunen har beregnet minsteavdraget for budsjettåret 2013, som viser en 
minimumsgrense på kr 1 591 323. Det er budsjettert i drift med kr 1 595 000,- i avdrag i 
2013.  
 
Rapportering 
Det er rapportert til kommunestyret ihht forskrift om årsbudsjett § 10: 
Kommunestyret 14.06.12, sak 37/12 – «Regnskapskontroll 2012 – tertialrapport 1/2012». 
Kommunestyret 01.11.12, sak 58/12 – «Regnskapskontroll 2012– tertialrapport 2/2011». 
Det er utarbeidet økonomirapporter for hele kommunen, og for hvert rammeområde. Det er 
utarbeidet kommentarer og konklusjoner på postgruppenivå med fokus på avvik. 
Økonomirapportene viser regnskap pr. dato, periodisert budsjett og avvik for hittil i år og for 
hele året.  
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Begge rapporteringene er enstemmig tatt til etterretning, uten endringer i budsjettet.  
 
Kommunestyre sak 40/12 (14.06.12) behandlet «Endring av budsjettrammer for 2012». 
 
I kommunestyre sak 38/12 den 14.06.12 og sak 59/12 den 01.11.12 er det rapportert på 
finansforvaltningen. Det rapporteres etter bestemmelser i vedtatt finansforvaltningsrutine i 
Aremark kommune. Rapporteringene er hhv. per 30.04.12 og per 31.08.12. 
 
I kommune styresak 84/12 er det vedtatt «budsjettjusteringer investeringsregnskapet 2012». 
 
Konklusjon: 
 

- Budsjettdokumentet 2013 for Aremark kommune er utarbeidet i tråd med lov og 
forskrift. 

o Det bør vurderes et skille mellom budsjett og økonomiplan i utarbeidede 
skjemaer og tabeller. 

o Det anbefales at også beløpet til investering i anleggsmidler og 
finansieringsbehov blir tallfestet i budsjettvedtaket. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Finn Skofsrud 
distriktsrevisor 
 
 
 
 
Kopi til eksterne mottakere: 
Kontrollutvalget i Aremark     
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Planlagt fremdrift 1. januar 2013 - 31. desember 2013.

jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des

Aremark Politisk styring og sentraladministrasjon 

Askim Pleie og omsorg 

Eidsberg Oppfølging av politiske vedtak 

Hobøl Viderefører PLOR Spesialundervisning 

Marker Skole - Bruk av vikarer 

Rakkestad Oppfølging av politisk vedtak og mål innen teknisk 

Rømskog Byggesaksbehandling

Skiptvet Fosterhjem 

Spydeberg Tjenesteutøvelse i barnevernet 

Trøgstad Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger 

Våler Eierskapskontroll 

Samtlige

I tillegg til de prosjektene som er satt opp skal det være oppfølgingsrapporter
(Eventuelt ett fellesprosjekt for alle kommuner)
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Etablering og drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger 
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Saksnr.: 2013/2040
Dokumentnr.: 2
Løpenr.: 11962/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 05.02.2013 13/3

Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Aremark kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Årsmelding 2012 for kontrollutvalget i Aremark kommune vedtas
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering

Rakkestad, 24.01.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Årsmelding for 2012 for kontrollutvalget i Aremark kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 

Saksopplysninger
I samsvar tidligere praksis, og i henhold til forskrift om kontrollutvalg, avgir kontrollutvalget 
sin årsmelding for 2012.

Vurdering
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2012. 
Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for 
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig
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Side 1 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012

ÅRSMELDING 2012

FRA 

KONTROLLUTVALGET

I

AREMARK KOMMUNE
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Side 2 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012

1. INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er melding til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er tatt opp i 2012.

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret sørge for det løpende 
tilsynet med forvaltningen av kommunen. Utvalget skal også påse at 
revisjonen av kommunen fungerer på en betryggende måte (jf. 
kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004). 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens selskaper, heleide offentlige 
aksjeselskaper og interkommunale selskaper som kommunen er medeier i. (jf 
kommunelovens § 80). 

I 2011 gav Kommunal- og regionaldepartementet ut “Kontrollutvalgsboken” –
Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp forhold som 
kommunestyrets kontrollansvar, arbeidet og synliggjøring av utvalget. I tillegg 
er det en gjennomgang av de forskjellige revisjonsformene som, finans- og 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Videre rollen til revisjon og 
sekretariatet for kontrollutvalget.

3. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Medlemmer og vararepresentanter i kontrollutvalget velges av 
kommunestyret for fire år og følger valgperioden. Utvalgets leder har møte-
og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet (jf. 
Kommuneloven § 77).

For 2011-2015 ble følgende valgt:

Navn Funksjon         Navn Varamedlem 
Alf Ulven Leder Maja Wegne 1.vara for 

Uven/ 
Edvardsen

Berit Edvardsen Nestleder Steinar Myhre 2.vara for 
Ulven/ 
Edvardsen

Tom Sigurd Akre Medlem Stein Aasgaard Vara for Akre
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Side 3 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM
Kontrollutvalget i Aremark kommune har i 2012 hatt 9 møter og behandlet 36
saker.

Møtene holdes for åpne dører (jf. Forskrift om kontrollutvalg § 19).

Ordfører og revisor har møte- og talerett i utvalget. Rådmannen har ikke 
møterett, men innkalles av utvalget.

Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS.
Anita Rovedal ble ansatt som ny daglig leder i selskapet i mai 2012, i ett 
100% vikariat for Iren Madsen som fikk innvilget 1 års permisjon. 

Aremark kontrollutvalg vedtar en møteplan for hvert halvår.

5. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrift om kontrollutvalg og 
kommentarene nedenfor er knyttet til de enkelte punktene i denne 
paragrafen:

 TILSYN MED REVISJONEN 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Aremark kommune. 
Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om revisjonens 
virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens arbeid foregår ved 
muntlige og skriftlige orienteringer fra oppdragsrevisor i 
kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har i tillegg fått seg forelagt de 
saker som skal behandles i henhold til lover og forskrifter, samt saker 
som utvalget har bedt om blir tatt opp. 

 TILSYN MED FORVALTNINGEN 
Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen 
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen.

Følgende fra administrasjonen har vært ikontrollutvalgets møter for å 
orientere om temaer utvalget har bedt om:

 Rådmann orienterte om Aremark kommunes budsjett for 2012.
 Rektor orienterte om ressursstyring i grunnskolen i Aremark 

kommune
 Ass. rådmann og regnskap- og økonomisjef orienterte om 

Aremark kommunes årsregnskap for 2011.
 Skatteoppkrever orienterte om Aremark kommunes 

skatteregnskap for 2011.
 Rådmann orienterte om bemanningen i Aremark kommunale 

barnehage.
 Rådmann orienterte om Statlige tilsynsrapporter
 Rådmann orienterte om budsjett 2012
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Side 4 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012

Det er behandlet en forvaltningsrapport og to oppfølgingsrapporter i 
kontrollutvalget:

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i 
Aremark kommune
Rapporten er sendt kommunestyret til behandling.

 Oppfølging av rapport om «Oppfølging av politiske vedtak». i 
Aremark kommune
Rapporten er sendt kommunestyret til behandling.

 Oppfølging av rapport om «Ressursstyring i grunnskolen» i 
Aremark kommune.
Rapporten er sendt kommunestyret til behandling.

 REGNSKAPET
I flg. forskriftene har kontrollutvalget avgitt uttalelse til kommunestyret 
for Aremark kommunes årsregnskap 2011.

 INFORMASJON
Ordføreren holdes orientert om arbeidet i kontrollutvalget gjennom at 
han fortløpende får tilsendt saksdokumenter og protokoller.

Leder av kontrollutvalget forestår for øvrig den uformelle kontakt med 
den politiske ledelse i kommunen.

Kontrollutvalgets møter brukes aktivt når det gjelder 
informasjonsutveksling. Til utvalgets møter inviteres etatsledere, 
virksomhetsledere og andre nøkkelpersoner i den hensikt å utveksle 
informasjon. Utvalgets erfaring er at slik informasjon er viktig for 
utvalgets arbeid samtidig som det gir muligheter for å spre kunnskap 
om utvalgets arbeid og plass i forvaltningen. 

 ANNET
Kontrollutvalget har hatt besøk av Per S. Wærnes fra «Knutepunkt 
Østfold» som holdt et innlegg om «Mer miljøvennlig verdiskapning i 
Østfold» 

6. BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr. Tittel 
12/1 Indre Østfold kommunerevisjon IKS – Ressurser, oppgaver og 

planlagt tidsforbruk 2011 i Aremark kommune
12/2 Overordnet revisjonsstrategi 2011 – Aremark kommune
12/3 Vurdering av revisors uavhengighet
12/4 Oppfølging av rapport om oppfølging av politiske vedtak i Aremark 

kommune 
12/5 Budsjett for kontroll og tilsyn for 2012
12/6 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark kommune
12/7 Eventuelt
12/8 Oppfølging av rapport om ressursstyring i grunnskolen i Aremark 
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Side 5 av 5
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2012

kommune
12/9 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.01.2012
12/10 Prosjektbeskrivelse «Tjenesteutøvelse i barnevernet»
12/11 Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon for året 2012
12/12 Oppfølging av rapport om ressursstyring i grunnskolen i Aremark 

kommune
12/13 Ressursstyring på området teknisk drift – beskrivelse 
12/14 Årsmelding 2011 for kontrollutvalget i Aremark kommune
12/15 Eventuelt
12/16 Informasjon om en sak fra kontrollutvalgsleder 
12/17 Eventuelt 
12/18 Aremark kommunes årsregnskap for 2011- uttalelse
12/19 Aremark kommunes skatteregnskap for 2011 
12/20 Eventuelt
12/21 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.2012
12/22 Overordnet analyse 
12/23 Møteplan 2. halvår 2012
12/24 Eventuelt
12/25 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.06.2012
12/26 Plan for forvaltningsrevisjon
12/27 Eventuelt
12/28 Plan for forvaltningsrevisjon
12/29 Vurdering av revisors uavhengighet
12/30 Indre Østfold kommunerevisjon IKS – ressurser, oppgaver og 

planlagt tidsforbruk 2012 i Aremark kommune
12/31 Overordnet revisjonsstrategi 2012 – Aremark kommune
12/32 Budsjett for kontroll og tilsyn for 2013
12/33 Møteplan for kontrollutvalget i Aremark kommune
12/34 Eventuelt
12/35 Forvaltningsrevisjonsrapport «Tjenesteutøvelse i barnevernet» i 

Aremark kommune
12/36 Eventuelt 

Aremark xx.xx.2012

Alf Ulven
Kontrollutvalgets leder

(sign.) 
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Saksnr.: 2013/2040
Dokumentnr.: 4
Løpenr.: 11982/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 05.02.2013 13/4

Referater

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

De vedlagte referater tas til orientering.

Rakkestad, 24.01.2013

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Brev av 11.01.2013 vedr. Melding om politisk vedtak. – Plan for forvaltningsrevisjon 
2013-2014

 Brev av 08.01.2013 vedr. Formaliteter i forbindelse med regelverket rundt innstilinger 
fra kontrollutvalget til kommunestyret.

 Utskrift av «eINFO» 13/1 – Lov- og forskriftsendring for styrket egenkontroll.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 

Vurdering
De vedlagte referatene tas til orientering.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
                                                                                                                   

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
Besøks- og Postadresse: Industriveien 6. 1890 Rakkestad Org.nr.: 987 424 354
E-postadresse: anita.rovedal@iokus.no Webadresse: www.iokus.no
Telefon: 69 22 41 60 Mobil: 908 55 384 Bankkonto: 1050 14 16733

Aremark kommune
Att. Ordfører
Rådhuset
1798  AREMARK

Deres referanse Vår referanse Klassering Dato
2013/431-1-1811/2013-ANIROV 500/118 04.01.2013

Formaliteter i forbindelse med regelverket rundt innstillinger fra 
kontrollutvalget til kommunestyret.

I håp om å få til en bedre informasjonsflyt, mer korrekt og lik behandlingsmåte av 
saker fra kontrollutvalget tillater sekretariatet seg å redegjøre for det formelle 
regelverket rundt innstilliger fra kontrollutvalget til kommunestyret. 
Dette fordi sekretariatet har erfart at det generelt har vært noe feil behandling rundt i 
eierkommunene.

 Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret eller fylkestinget. 
I saker hvor kontrollutvalget er gitt innstillingsrett, vil det ikke være 
anledning for andre – hverken administrasjonssjef eller folkevalgte 
organer – å avgi innstilling.» (Jvf. kommuneloven § 77 nr. 6 og brev fra KDR 
til fylkesmannen i Østfold datert 07.10.2010)

 Kontrollutvalgets innstillingsrett er knyttet til saker hvor KU rapporterer 
resultater av sitt arbeid som for eksempel:
-    plan for forvaltningsrevisjon og rapporter fra gjennomførte 

      forvaltningsrevisjoner. 
-     rapportering om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen
-     budsjett for kontroll og tilsyn

 Kontrollutvalgets innstillingsrett er ikke til hinder for at saker kan fra 
kontrollutvalget kan behandles i andre folkevalgte organer, før de behandles i 
kommunestyret. Kontrollutvalgets saksfremlegg og innstilling skal likevel gå 
uendret til kommunestyret, og fremgå tydelig av saksdokumentene.
(brev fra KDR til fylkesmannen i Østfold datert 07.10.2010)

 Unntaket til dette er kontrollutvalgets vedtak ifht kommunens årsregnskap, 
men her er det viktig at kontrollutvalgets vedtak følger saken inn til behandling.
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Saksnummer 2013/431-1811/2013

Når dette er sagt, så ser sekretariatet at formuleringene i kontrollutvalgets 
innstillinger til kommunestyret, kunne ha vært bedre i enkelte saker slik at det 
overstående hadde vært lettere for kommunene å gjennomføre. Dette vil 
sekretariatet ta tak i og er samtidig takknemlig for tips i så henseende.

Til slutt vil sekretariatet minne om viktigheten av at sekretariatet får beskjed i 
forkant, om når saker fra KU skal opp i kommunestyret, slik at revisjonen evt. har 
mulighet til å møte.

Med hilsen

Anita Rovedal
daglig leder

Kopi til eksterne mottakere:
Indre Østfold Kommunerevisjon Industriveien 6 1890 RAKKESTAD
Aremark kommune Rådmann Rådhuset 1798 AREMARK
Ku-leder Alf Ulven Lund gård 1798 AREMARK
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eINFO 13/1 – Lov- og forskriftsendringer for styrket egenkontroll 
 
Rett før jul ble det fastsatt en rekke lov- og forskriftsendringer med relevans for 

egenkontrollen i kommunal sektor. Endringene er i hovedsak en oppfølging av rapporten 

«85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» fra desember 2009, jf. eINFO 

09/25. Endringene var på høring (forslag til endringar i kommunelova og enkelte andre 

lover (eigenkontrollen i kommunane m.m)) i 2011. NKRFs høringsuttalelse av 11. 

september 2011 omhandlet også ulike forhold som KRD ikke hadde fulgt opp. 

 

I pkt. 1 nedenfor følger en tematisk gjennomgang av lovendringene (i kursiv) med 
utfyllende kommentarer (innrykket). Forskriftsendringene (i kursiv) blir gjennomgått og 

kommentert (innrykket) i pkt. 2. 

 
1. Lovendringer 
 
I tillegg til kommuneloven berører de omtalte endringene IKS-loven og 

hvitvaskingsloven. De ble vedtatt av Stortinget 11. desember 2012 (lovvedtak 33 (2012-

2013)). Endringene i kommuneloven § 50 nr. 1 andre punktum og IKS-loven § 22 andre 

ledd andre punktum trer i kraft fra 1. januar 2014. For de øvrige endringene er det 

foreløpig ikke bestemt noe tidspunkt for ikrafttredelse. 

 
1.1 Kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg 
 
§ 17 nr. 2 tredje punktum skal lyde: 

Når det er avgjort at valg som nevnt i første og annet punktum er gyldige, foretas valg 

av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller fylkesordfører, varaordførere og 

kontrollutvalg for den nye valgperioden. 

 
Endringen innebærer et krav om at kommunestyret må velge kontrollutvalget på sitt 
konstituerende møte (jf. tilråding 1). 

 

§ 17 nr. 3 første punktum skal lyde: 

Kommunestyre og fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon 

fra det konstituerende møte. 

 
Endringen slår fast at det nyvalgte kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende 
møtet i kommunestyret (jf. tilråding 1). 

 

§ 77 nr. 2 skal lyde: 

Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller 

fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller 

fylkesråd, medlem og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 

10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 
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Endringen innebærer ikke et nytt unntak fra valg til kontrollutvalget, jf. koml. § 10 a nr. 2. 
Tilføyelsen er pedagogisk motivert og medfører at alle unntakene for valg til 
kontrollutvalget nå er samlet i én bestemmelse i kommuneloven (jf. tilråding 6). 

 

§ 77 nr. 8 blir oppheva. 

Nåværende nr. 9 til nr. 11 blir nr. 8 til nr. 10. 

(8. Kontrollutvalgets møter holdes for lukkede dører dersom ikke utvalget selv har 

bestemt noe annet. Dersom møtet holdes for åpne dører, skal dørene likevel lukkes 

dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. § 

31 nr. 3 siste punktum gjelder tilsvarende.) 

 
Endringer medfører at møtene i kontrollutvalget som hovedregel blir åpne, og at 
kommunelovens saksbehandlingsregler for folkevalgte organer i kap. 6 også blir 
gjeldende for kontrollutvalget (jf. tilråding 8). 

 

1.2 Kommunelovens økonomibestemmelser 
 
§ 48 nr. 5 andre punktum skal lyde: 

Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for 

å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. 

 
Kommunene skal i årsberetningen redegjøre for arbeidet med intern kontroll i 
virksomheten. Kommunal- og regionaldepartementet foreslo opprinnelig ikke å lovfeste et 
slikt krav, men etter høringsrunden fremmet departementet likevel forslag om det for 
Stortinget (jf. tilråding 25 og 26). 

 

§ 50 nr. 1 skal lyde: 

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, 

anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Det kan ikke tas opp lån etter første punktum 

for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til kompensasjon for merverdiavgift 

etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, 

fylkeskommuner mv. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. 

 
Lovendringen har sammenheng med omleggingen av regnskapsføringen av 
merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer, som fra 2014 skal inntektsføres i 
investeringsregnskapet, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3 åttende ledd. Fra 
samme tid blir dermed låneadgangen begrenset til å omfatte kommunens netto 
anskaffelseskost.  

 

§ 50 nr. 7 bokstav b blir oppheva. 

Nåværende bokstav c blir bokstav b.  

(b. Kommunens eller fylkeskommunens likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter 

nr. 5, skal være gjort opp senest når årsregnskapet3 fastsettes. Når kommunestyret eller 

fylkestinget vedtar at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles, kan løpetiden for 

likviditetslånet forlenges tilsvarende den maksimale periode for inndekning av 

underskuddet.) 

 
Avdragsbestemmelsene knyttet til likviditetslån blir dermed opphevet. Dette er begrunnet i 
at bestemmelsen er overflødig da lovbestemmelsene om økonomisk balanse og kravet til 
likviditetsstyring i kommuneloven § 52 er tilstrekkelig til å sikre de hensyn bestemmelsen 
var ment å ivareta. Adgangen til å ta opp likviditetslån etter § 50 nr. 5 berøres imidlertid 
ikke av denne lovendringen. 

 

1.3 Kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak 
 

§ 29 nr. 4 skal lyde: 

Bestemmelsene gjelder ikke for kommunale eller fylkeskommunale foretak, jf. kapittel 

11. Bestemmelsene i §§ 30 nr. 4, 31 og 31 a og 36 til 38 a kommer likevel til 

anvendelse. 
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Endringen innebærer at kommunelovens hovedregler om åpne møter og ev. lukking av 
møter også blir gjort gjeldende for styremøter i foretakene. 

 

§ 65 nr. 3 andre punktum skal lyde: 

Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets 

medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 

 
Endringen er ment å harmonisere ordlyden i tråd med annen tilsvarende lovgivning. 

 

§ 68 nr. 5 blir oppheva. 

Nåværende nr. 6 til nr. 9 blir nr. 5 til nr. 8. 

(5. Styrets møter holdes for lukkede dører dersom ikke kommunestyret eller fylkestinget 

har bestemt noe annet i vedtektene. Dersom styrets møter holdes for åpne dører, skal 

dørene likevel lukkes dersom styret skal behandle opplysninger som er underlagt 

lovbestemt taushetsplikt. § 31 gjelder tilsvarende.) 

 
Denne endringen henger sammen med endringen i § 29 nr. 4 foran. 

 

§ 71 nr. 2 skal lyde: 

Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende kontroll. 

 
Endringen er ment som en presisering av gjeldende rett når det gjelder daglig leders 
helhetlige ansvar for den interne kontrollen i foretaket (jf. tilråding 36). 

 

1.4 Kommunelovens bestemmelser om selskapskontroll 
 
Overskrifta til § 80 skal lyde: 

§ 80 Innsyn og undersøkelser i selskaper 

 
Overskriften er endret for å dekke paragrafens innhold (jf. tilråding 67). 

 

§ 80 første ledd skal lyde: 

I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale styrer 

etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen 

med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller 

indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og 

revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra 

selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den 

utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta 

undersøkelser i selskapet. 

 
Endringen medfører at virkeområdet utvides til også å omfatte egne rettssubjekter 
organisert som interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Det samme gjelder for 
aksjeselskaper heleid direkte og/eller indirekte av kommuner, fylkeskommuner og 
interkommunale selskaper (jf. tilråding 66). 

 

1.5 Lov om interkommunale selskaper 
 
§ 18 tredje ledd blir oppheva. 

Nåværende fjerde ledd blir tredje ledd. 

(Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerne, er budsjettet ikke endelig 

før kommune- eller fylkeskommunedeltakernes budsjetter er behandlet etter 

kommuneloven § 45 nr. 4, for så vidt angår tilskuddet.) 

 
Vilkåret om at budsjettet for IKS dersom det forutsetter tilskudd fra deltakerne ikke er 
endelig før deltakerkommunenes årsbudsjett er fastsatt, oppheves. Dette er begrunnet 
med at kravet om budsjettendringer etter § 19 ivaretar dette behovet. 
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§ 20 første ledd siste punktum skal lyde: 

I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og 

utgifter til renter og avdrag i planperioden. 

 

§ 20 siste ledd blir oppheva. 

(Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om økonomiplanens innhold.) 

 
Endringene i § 20 innebærer at kravet til å opplyse om garantiansvar blir opphevet for å 
bringe bestemmelsen i samsvar med garantiforbudet i § 22. Videre oppheves 
forskriftshjemmelen for økonomiplan. Noen slik forskrift er ikke gitt. Endringene får 
dermed ingen praktisk betydning. 

 

§ 21 første ledd andre punktum blir oppheva. 

(Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet.) 

 
Muligheten til å dispensere fra forbudet mot å bruke inntekter ved salg av anleggsmidler til 
driftsformål oppheves for å harmonisere IKS-loven med kommuneloven. 

 

§ 22 skal lyde: 

§ 22 Lån, garantier og finansiell risiko 

Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette er fastsatt i selskapsavtalen. Dersom 

selskapet skal kunne ta opp lån, skal avtalen inneholde et tak for selskapets samlede 

låneopptak. 

 

Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer i bygninger, anlegg og varige 

driftsmidler til eget bruk, og for å konvertere eldre lånegjeld. Det kan ikke tas opp lån 

etter første punktum for den delen av anskaffelseskost som tilsvarer rett til 

kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon 

av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Selskapet kan ta opp likviditetslån 

eller inngå avtale om likviditetstrekkrettighet. 

 

Dersom en av deltakerne er underlagt reglene i kommuneloven § 60, skal selskapets 

vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg 

og varige driftsmidler som kan påføre selskapet utgifter utover de fire neste budsjettår, 

godkjennes av departementet. 

 

Selskapets samlede lånegjeld etter andre ledd første punktum skal avdras med like årlige 

avdrag. Gjenstående løpetid for selskapets samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den 

veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte. 

 

Selskapets likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter andre ledd tredje punktum 

skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Foreligger det 

regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan løpetiden 

for likviditetslånet forlenges tilsvarende inndekningsperioden. 

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. 

 

Selskapet skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at 

det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at selskapet skal ha midler 

til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. 

 

Avtale i strid med bestemmelsene i første, tredje og sjette ledd er ugyldig. 

 
Bestemmelsene om låneopptak og avdrag på lån er i stor grad harmonisert med 
tilsvarende bestemmelser i kommuneloven § 50, med unntak av adgangen til bruk av 
lånefond. Lovgiver har likevel funnet grunn til at bestemmelsene om avdrag på 
likviditetslån skal videreføres for IKS. 
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§ 27 skal lyde: 

§ 27 Selskapets regnskap 

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det kan i selskapsavtalen bestemmes 

at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet 

har bokføringsplikt etter bokføringsloven. 

 

Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet. Styret fremlegger 

forslag til årsregnskap og årsberetning. 

 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om årsregnskapet for interkommunale 

selskaper. 

 
Lovendringene slår fast at IKS har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Det vil også 
omfatte bokføringsforskriften, herunder eventuelle relevante bransjekrav i forskriften 
kapittel 8. Videre slås det fast at det er selskapets styre som er ansvarlig for å avlegge 
årsregnskap og årsberetning. Endelig er forskriftshjemmelen endret til å omfatte både 
regnskapsavleggelse etter regnskapsloven og etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Det forventes at endringene i IKS-loven følges opp med endringer i forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper. 

 

1.6 Hvitvaskingsloven 

 
§ 4 andre ledd nr. 1 skal lyde: 

1. statsautoriserte og registrerte revisorer, samt revisor som er ansvarlig for revisjon av 

regnskapet for kommune eller fylkeskommune, samt for kommunalt og fylkeskommunalt 

foretak, i samsvar med nærmere bestemmelser fastsatt av departementet, jf. lov om 

kommuner og fylkeskommuner § 78 nr. 8, 

 
Endringen medfører at oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer etter kommuneloven får 
samme plikter etter hvitvaskingsloven (jf. §§ 17 og 18) som statsautoriserte og registrerte 
revisorer (jf. tilråding 82). NKRF fikk ikke gjennomslag for sitt syn om at dette også bør 
gjelde for oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer. 

 

2. Forskriftsendringer 
 

Alle forskriftsendringene ble fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 6. 

desember 2012 og trådte i kraft fra 1. januar 2013. 

 

2.1 Kontrollutvalgsforskriften 
 

§ 4 første ledd skal lyde: 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder 

påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, 

i forskrift eller for ett enkelt møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i 

lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget.  

 
Denne endringen medfører at kontrollutvalget som hovedregel har rett til å være til stede i 
kommunens folkevalgte organer.  

 

§ 13 annet ledd skal lyde: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 

kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 
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med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de 

ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 
For å sikre at planen for gjennomføring av selskapskontroll bygger på et faglig grunnlag 
medfører denne endringen at det, som for forvaltningsrevisjon, stilles krav om at planen 
skal baseres på en overordnet analyse.  
 

§ 20 tredje ledd skal lyde: 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon 

og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens 

administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller 

fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme 

gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den 

aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 
Ordlyden i den første setningen slår fast på prinsipielt grunnlag at sekretariatet skal være 
uavhengig. Den siste setningen slår fast at verken medlemmer i kontrollutvalget eller 
kommunestyret i den aktuelle kommunen kan utøve sekretariatsfunksjoner for 
kontrollutvalget (jf. tilråding 11). 

 

2.2 Revisjonsforskriften 

 
§ 4 fjerde ledd blir opphevet. 

(Kontrollutvalget skal ha kopi av brev med påpekninger etter annet ledd.) 

 
Endringen er begrunnet med at den sto i direkte motstrid til annet ledd i samme paragraf. 
Den inngikk for øvrig ikke i den foran nevnte høringen.  
 

§ 11 tredje ledd blir opphevet. 

(Departementet kan gi dispensasjon fra kravet i første og annet ledd.) 

 
Endringen medfører at departementet ikke lenger kan dispensere fra kravene til 
utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor (jf. tilråding 42). Underhånden har 
KRD opplyst at gyldigheten av dispensasjoner som gjaldt ved årsskiftet ikke påvirkes av 
endringen. 

 

 

 

Oslo/Lillehammer, 10. januar 2013 

Norges Kommunerevisorforbund 

 

 

Bjørn Bråthen         Knut Erik Lie 

Seniorrådgiver        Seniorrådgiver 
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Saksnr.: 2013/2040
Dokumentnr.: 1
Løpenr.: 11910/2013
Klassering: 510/118
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Kontrollutvalget Aremark 05.02.2013 13/5

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Rakkestad, 24.01.2013

Anita Rovedal
daglig leder
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