
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Aremark 
 
 
 
Møtested:      Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen 
Tidspunkt: 27.11.2018 kl. 09.00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
anirov@fredrikstad.kommune.no 
 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
Aremark, 21.11.18 
 
Harald Nilsen 
Leder 
(sign.) 
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Saksnr.: 2018/17756 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 233970/2018 
Klassering: 510/118 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Aremark 27.11.2018 18/27 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.09.18, ekstraordinært møte 21.09.18 og 
08.10.18 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.09.18 godkjennes 
2. Protokoll fra ekstraordinært møte 21.09.18 godkjennes  
3. Protokoll fra ekstraordinært møte 08.10.18 godkjennes 

 
Rakkestad, 20.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.09.18  
 Protokoll fra ekstraordinært møte 21.09.18   
 Protokoll fra ekstraordinært møte 08.10.18  

 

Vurdering 
Protokollene legges frem for formell godkjenning og signering 
 
 



    
Saksnr.: 2018/17756 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 209001/2018 
Klassering: 510/118 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Aremark 27.11.2018 18/29 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme på kr. 427 650,-, 

vedtas 
2. Budsjettet for kontroll- og tilsyn 2019 oversendes ordfører for videre politisk behandling 

etter § 18 i «Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner» med følgende 
innstilling: 

Budsjett for kontroll- og tilsyn for 2019 med en kostnadsramme 
på kr. 427 650,- vedtas 

 
Rakkestad, 19.10.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Forslag til detaljbudsjett for kontroll og tilsyn i Aremark kommune 2019  
 
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 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.  
 Utgifter til kjøp av revisjonstjenester.  
 Utgifter til kjøp av sekretærtjenester.  

 
Budsjettet for sekretariatet og revisjonen ble behandlet i de respektive representantskap 12. 
oktober 2018. Budsjett 2019 for revisjon og sekretariat ble vedtatt å være lik rammen for 
2018.  



Tall for regnskap og budsjett 2017 er hentet fra kommunen, funksjon 110 kontroll og 
revisjon.  

Vurdering 
Sekretariatet vurderer det slik at fremlagt forslag er et minimum for at kontrollutvalget skal 
kunne utføre sitt lovpålagte kontrollarbeid på en tilfredsstillende måte, det er lagt opp til 5- 6 
møter i året. Regnskap for 2017 på underkant av 2000,- i møtegodtgjørelse virker lite, men 
her kan det være ført møtegodtgjørelse på funksjon for øvrige politiske møter i kommunen. 
 
Budsjettall for IØKR IKS og IØKUS IKS vedtas i respektive representantskap, innbakt her 
ligger bla. ett forvaltningsrevisjonsprosjekt, en selskapskontroll og løpende 
regnskapsrevisjon, samt kostnader tilknyttet sekretariatets 
forarbeid/saksbehandling/gjennomføring/etterarbeid i forbindelse med kontrollutvalgets 
møtevirksomhet.  
 
Vi ser generelt at det er en økende interesse for at de av KUs medlemmer som ønsker det 
skal kunne dra på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar. Dette vurderer sekretariatet 
som hensiktsmessig og nyttig på bakgrunn av flere faktorer. Men de viktigste er at 
konferansen tar opp dagsaktuelle temaer knyttet til arbeidet med kontroll og tilsyn, samt gir 
utvalget påfyll og inspirasjon i sitt videre virke. 
Kontrollutvalgssekretariatet er medlem av Norges kommunerevisors forbund, NKRF, 
utvalgene får reduserte priser på f.eks. kontrollutvalgskonferansen gjennom sekretariatets 
medlemskap.  
Forum for kontroll og tilsyn, FKT, er et forum hvor både sekretariat og utvalgene selv kan 
være medlemmer, medlemspriser her er avhengige av innbyggertall og for 2019 er 
kontingentprisene som følger: 

Kommune 0 - 5 000 innb.:                          kr 3 500 
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:                kr 6 000 
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:              kr 8 000 

Om utvalget ønsker kan de melde seg inn her, det vil da medføre en økning på 3500,- i 
vedlagt forslag til budsjett. Sekretariatet er ikke medlemmer i FKT. 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets forslag til detaljbudsjett 2019 
 
Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 Aremark

47864 Art Tekst vedtatt 
budsjett 
2017

Regnskap 
2017

Forslag til 
budsjett 

2018

KUs 
innstilling til 
budsjett 2019

080 Møtegodtgjørelse 6 000 1 869,00 12 000 12 000
080 Ledergodtgjøring 11 000 11 155,00 12 000 12 000
11207 div tjenester/ovrenat - 1 136,00 - -
080 Tapt arbeidsfortjeneste - -
099 Arbeidsgiveravgift 2 468 1 836,38 6 000 3 500
115 Bevertning 500 500 500
150 Kurs/opplæring - 21 000 21 000
150 Konferanseutgifter 6 000 - -
050 Telefon/bredbånd 500 500 500
160 Kjøregodtgjørelse 1 000 1 000 1 000
170 Reiseutgifter 500 500 500

375
kjøp av revisjonstjenester 
fra IØKR IKS 294 791 293 832,00 299 013 299 013

375
Kjøp av sekretariat 
tjenester fra IØKUS IKS 76 836 76 624,00 77 607 77 607
Sum 399 595 386 452,38 430 120 427 620

 



    
Saksnr.: 2018/17756 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 233936/2018 
Klassering: 510/118 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Aremark 27.11.2018 18/30 

 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Helse og omsorg" 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
  
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» tas til orientering. 
  

 
Rakkestad, 20.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølging av rapport «Helse og omsorg», Aremark kommune 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyrevedtak 81/17 14.12.2017: Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Helse og 

omsorg» i Aremark kommune 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at vedtak om forvaltningsrevisjonsrapporter følges opp, og siden 
melde til kommunestyret om hvordan vedtaket og revisors anbefalinger har blitt fulgt opp av 
administrasjonen. Videre skal kontrollutvalget vurdere om vedtaket er fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte, jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12. 
 
 
I sammendraget til forvaltningsrevisjonsrapporten stå det: 
Regjeringen har, med virkning fra 1. januar 2017, vedtatt en ny forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I denne forskriften tydeliggjøres det ansvar 
som den kommunale toppledelsen har for at virksomheten planlegges, gjennomføres, 
evalueres og korrigeres. Forskriften vil være et viktig virkemiddel i det kontinuerlige 
forbedringsarbeidet kommunene skal gjøre, for å sørge for at de kommunale helse- og 
omsorgstjenester etterlever de krav som finnes i lovgivningen på dette området. 
Revisjonen har i dette forvaltningsrevisjons prosjektet arbeidet etter følgende overordnede 
problemstilling: 
 



Overholder Aremark kommune lovpålagte krav, sett opp mot forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten? 
 
For å besvare denne problemstillingen har revisjonen kontrollert om Aremark har etablert 
systemer for planlegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenestene i Aremark 
kommune. I tillegg til dette har revisjonen kontrollert om Aremark kommune har etablert 
systemer for evaluering av eksisterende praksis, samt hvorvidt kommunen har systemer for 
eventuell korreksjon av eksisterende praksis. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak om Forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» var at 
administrasjonen skulle følge opp 13 anbefalinger som ble fremmet av revisjonen i rapporten 
og iverksette anbefalte tiltak.  
 
Oppfølgingsrapporten vurderer etterlevelsen av kommunestyrets vedtak. Grunnlaget for 
revisjonens vurderinger i oppfølgingsrapporten er gjort på bakgrunn av rådmannens 
tilbakemelding om hvordan vedtaket er fulgt opp, samt kontroll av oversendt dokumentasjon.  
 
Problemstilling: Er alle anbefalinger og tiltak som ble vedtatt av kommunestyret ved 
behandlingen av rapporten iverksatt?  
 
Revisor konkluderer i rapporten med at anbefalingene er fulgt opp, under forutsetning om at 
anbefaling nr. 12 og 13 snart iverksettes.  
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at administrasjonen enten har fulgt opp, eller er i ferd med å følge opp 
kommunestyrets vedtak, jfr. funn og vurderinger i revisjonens oppfølgingsrapport.  
 
Følgende to anbefalinger er foreløpig ikke iverksatt i tråd med vedtaket: 
 
Revisjonen anbefaler at risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomføres så raskt det er praktisk 
mulig. Kunnskap om risiko og på hvilke områder virksomheten er sårbar, danner grunnlaget 
for et hvert planmessig forbedringsarbeid.  
 
Revisjonen anbefaler at det utarbeides rutiner og prosedyrer for hvordan informasjon fra 
pasienter, pårørende eller medarbeidere skal brukes for å korrigerer eksiterende praksis, 
samt hvordan denne informasjonen skal brukes i planleggingsarbeidet for øvrig.  
 
Rådmannen svarer i sin tilbakemelding at risiko og sårbarhetsanalyser for pleie- og omsorg 
skal gjennomføres i løpet av 2018 og at rutiner og prosedyrer for at informasjon fra 
pasienter, pårørende eller medarbeidere skal brukes for å korrigere praksis er under 
utarbeidelse. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten var til behandling i kommunestyret 14.12.2017. I vedtakets 
del B står det: Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra 
revisjonen et år etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan anse eget oppfølgingsansvar som overholdt 
ved at forvaltningsrevisjonsprosjektet er fulgt opp med oppfølgingsrapport.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta oppfølgingsrapporten til orientering. 
 
 
 
 







































































































































    
Saksnr.: 2018/17756 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 233407/2018 
Klassering: 510/118 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Aremark 27.11.2018 18/31 

 
 
Kontrollutvalgets møteplan for 1. halvår 2019 
 

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

virksomhet 1. halvår 2019: 
 
1. møte: tirsdag 22. januar kl. 09:00 
2. møte: tirsdag 21. mai kl. 09:00 
3. møte: tirsdag 18 juni kl. 09:00 
 

  
 
Rakkestad, 20.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen  
 

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



Vurdering 
Det er i innstillingen foreslått tre møter for første halvår 2019.  Årshjulet for kontrollutvalget, 
som går fram av strategidokumentet, legger føringer for hvor mange møter kontrollutvalget 
bør holde, samt innholdet i disse. 
 
Når det er foreslått konkrete dager så har dette sammenheng med sekretariatets praktiske 
muligheter til saksbehandling osv., samt forholdet til frister, ferieavvikling m.m. 
 
Utover møtene som er foreslått, er det opp til utvalget å endre tidspunkter, bestemme andre 
møter, eller å avlyse allerede berammede møter.



    
Saksnr.: 2018/17756 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 234442/2018 
Klassering: 510/118 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Aremark 27.11.2018 18/32 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

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

 
Rakkestad, 21.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
• Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 
• Plan for selskapskontroll 2017-2020 
• Status fremdrift, Fremdriftsplan forvaltningsrevisjon, lagt frem for utvalget i mai. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har følgende bestillinger liggende hos revisjonen som i henhold til planene 
har forventet levering innen 2018: 

- Forvaltningsrevisjonsprosjekt Internkontrollsystemer (2018), det er ikke vedtatt en 
prosjektbeskrivelse. 

- Selskapskontroll for 2017 og 2018: Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold, PPT-
samarbeidet med Halden.  

 
Vurdering 
Utvalget bør i dette møtet forvente å få en status på bestillinger av 
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll/oppfølgingsrapporter som ligger hos revisjonen. 
 
Vedr. PPT-samarbeidet fikk utvalget informasjon i møtet 11/9 om at samarbeidet ikke er en 
selskapsform som kan underlegges selskapskontroll og at den derfor utgikk fra planen. Det 
bør derfor et nytt selskap inn i planen. Sekretariatet har muntlig fått opplyst at revisjonen har 
gjort funn i forbindelse med PPT-samarbeidet som utvalget burde informeres om, 
sekretariatet har ikke pr. d.d. mottatt noe skriftlig i så henseende.  



    
Saksnr.: 2018/17756 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 232529/2018 
Klassering: 510/118 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Aremark 27.11.2018 18/33 

 
 
Eventuelt 

 

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

 
Rakkestad, 19.11.2018 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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