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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 158978/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/15 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19 godkjennes 
  

 
Rakkestad, 07.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen    
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19 
 

Vurdering 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19 legges frem for formell godkjenning og 
signering.  
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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 7 
Løpenr.: 172853/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/16 

 
 
Orientering fra rådmannen - forvaltningsrevisjonsrapport "Kjøp av tjenester" 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av tjenester» foreløpig til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget avbestiller oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av 
tjenester» fra Indre Østfold kommunerevisjon IKS 

 
Rakkestad, 28.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 
Sammendrag 
Ved en gjennomgang av tidligere saker er det funnet at sak om forvaltningsrevisjonsrapport 
«Kjøp av tjenester», som var til behandling i kommunestyret i Skiptvet 18.04.2017, ikke er 
fulgt opp med orientering til kontrollutvalget, slik vedtaket forutsetter. På bakgrunn av 
overnevnte har kontrollutvalgsleder invitert rådmannen til en orientering, i hovedtrekk om 
kommunens praksis på kjøp av tjenester slik det er i dag, i tillegg til å være innom 
oppfølgingspunktene i rapporten fra 2017. 
 
Rådmannen har takket ja til invitasjonen. Imidlertid kom invitasjonen noe sent og i en 
periode hvor administrasjonen er preget av stor arbeidsbelastning pga kommunevalget 
2019. Rådmannen har informert om at det vil gis en kortfattet gjennomgang, men at det er 
ønskelig å komme tilbake til kontrollutvalget med en grundigere redegjørelse i påfølgende 
møte.  
 
Da rapporten var til behandling vedtok kontrollutvalget følgende: 
 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av tjenester tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger 
3. Ved å påse at revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport vil kontrollutvalget følge opp at 
kommunestyrets vedtak blir gjennomført. Revisjonen fremlegger oppfølgingsrapport et 
år etter at rapporten Kjøp av tjenester er behandlet i kommunestyret. 
4. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret i Skiptvet: 
I. Forvaltningsrevisjonsrapport Kjøp av tjenester tas til orientering. 
II. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med gjennomføring av de 8 
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anbefalingene som er gitt i rapporten, og innen et år etter år etter at rapporten er behandlet i 
kommunestyret 
 
Normalt får kontrollutvalget en oppfølgingsrapport til behandling et år etter en 
forvaltningsrevisjon, og praksis er at bestillingen gjøres ved at kontrollutvalget fremmer 
innstilling om det til kommunestyret, som igjen vedtar kontrollutvalgets innstilling.  
 
I denne saken har kontrollutvalget bestilt en oppfølgingsrapport i sitt vedtak, men 
kommunestyrevedtaket er formulert uten bestilling av oppfølgingsrapport fra revisjonen. 
Revisjonen har gjort sekretariatet oppmerksom på uregelmessigheten, og avventer å levere 
oppfølgingsrapport til etter rådmannens orientering.  
 

Vedlegg 
 Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forvaltningsrevisjonsrapport «Kjøp av tjenester»  

 
Saksopplysninger 
Rapporten «Kjøp av tjenester» konkluderte med at kommunen i enkelte av innkjøpene 
syntes å ha brudd på lov om offentlige anskaffelser. Det forelå mangler når det gjaldt 
protokollføring og konkurranse ved anskaffelser, og kommunen stilte ikke miljøkrav i 
anskaffelsesprosessen. Det ble vurdert som positivt at kommunen har utarbeidet 
innkjøpsreglement, men at rutinene i større grad måtte etterleves for å handle i tråd med 
regelverket.  
 
Rapporten synliggjorde at Skiptvet kommune har utfordringer hva gjelder anbud og 
konkurranse ved kjøp av tjenester. Samtidig viste rådmannens tilbakemeldinger at det 
forelå planer for å revidere innkjøpsreglementet i virksomhetsplanen og at det i den 
sammenheng muligens ville utarbeides en innkjøpsstrategi. Sekretariatet vurderte den gang 
at om kommunen endret praksis og rutiner i tråd med revisjonens anbefalinger vil 
kommunen i større grad sikre likebehandling mellom både brukere og tilbydere samt i større 
grad overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser. 
 
Revisjonen fremmet 8 anbefalinger som kommunestyret vedtok at skulle bli 
implementert/gjennomført: 
 
1. Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å utarbeide et strategidokument for offentlige 
anskaffelser som sørger for at lov om offentlige anskaffelser blir overholdt. 
2. Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre kjøp av tjenester basert på konkurranse der 
det lar seg gjøre, jf. offanskl. § 5. 
3. Revisjonen anbefaler kommunen å gjennomføre anbudsrunder for anskaffelser med antatt 
verdi over 1.100.000 kroner ekskl. merverdiavgift. 
4. Revisjonen anbefaler kommunen å ha fokus på hvilke anskaffelser som kommer til å 
overstige de gitte terskelverdiene og legge disse ut på Norsk Lysningsblad Doffin og EUs 
TED-database. 
5. Revisjonen anbefaler Skiptvet kommune å overholde dokumentasjonsplikten i FOA «§7-1, 
samt føre protokoll for innkjøp som overstiger de gitte terskelverdiene. 
6. Revisjonen anbefaler kommunen å inngå rammeavtaler basert på konkurranse der dette er 
lovpålagt. 
7. Revisjonen anbefaler at miljøkrav og livssykluskostnader blir innlemmet i kommunens 
innkjøpsreglement, jf. offanskl. § 6. 
8. Revisjonen anbefaler kommunen å oppdatere innkjøpsreglementet i henhold til gjeldende 
lovverk, samt følge reglementet ved anskaffelser. 
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Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens foreløpige redegjørelse til 
orientering, og dersom utvalget finner behov for det; samtidig invitere til en grundigere 
gjennomgang i neste møte.  
 
Etter rådmannens orientering bes kontrollutvalget dessuten vurdere om det er behov for en 
ytterligere gjennomgang ved at revisjonen leverer oppfølgingsrapport. Med tanke på at 
rapporten er helt tilbake fra 2016, samt at rådmannen gir tilbakemelding direkte til utvalget 
vurderer sekretariatet at en slik oppfølgingsrapport sannsynligvis ikke vil tilføre utvalget noe 
som ikke allerede er kjent.  
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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 6 
Løpenr.: 169512/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/17 

 
 
Planlagte ressurser og tidsforbruk - IØKR IKS 

 
 

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

orientering. 
  

 
Rakkestad, 23.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019, Skiptvet kommune, 15.08.2019 

 

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

 

Saksopplysninger 
 
Revisjonen legger fram dokumentet «Planlagte ressurser og tidsforbruk 2019». Dokumentet 
gir en fremstilling over samlede ressurser, oppgaver og planlagt tidsbruk til 
tjenesteproduksjon i den enkelte eierkommune. Planlagte ressurser og tidsbruk i Skiptvet i 
2019 er tilsvarende som for 2018. Beregning av timer (og timespris) fremgår ikke av planen, 
men disse ble presentert for kontrollutvalget i møte høsten 2018. Sekretariatet forutsetter at 
denne beregningen fortsatt er lagt til grunn. Det vises forøvrig til planen med vedlegg som 
følger saken.  
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Påseansvaret overfor revisjonen er en sentral oppgave for kontrollutvalget, jfr. forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4. Utover at revisjonen rapporterer til 
kontrollutvalget i møtene i fast sak «Informasjon fra revisjonen», legges dokumentene 
Planlagte ressurser og tidsforbruk, Revisjonsstrategi, Oppdragsvurdering og 
Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring fram for kontrollutvalget slik at 
kontrollutvalgets påseerrolle kan utøves. 
 
I praksis vil det si at kontrollutvalget gjennom dialog og rapportering må danne seg 
en oppfatning av om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
  
Kontrollutvalgets påseansvar innebærer å påse at: 

 Revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal regnskapsskikk 
 At revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 
 At revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 
 At det årlig blir utført forvaltningsrevisjon  
 At forvaltningsrevisjon skjer i henhold til regelverkets krav  
 At det gjennomføres selskapskontroll 

 
Kontrollutvalget skal ha en oppfatning av om revisjonen utføres i tråd med lover, forskrifter, 
god revisjonsskikk og eventuelle instrukser eller avtaler mellom revisor og 
kontrollutvalget. Revisor bærer selv det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 
Det er også opp til revisor å definere innholdet i og omfanget av revisjonsarbeidet. 
 

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

Rita Elnes

Distriktsrevisor

Pavel Makarov
Konstituert fagansvarlig for 
regnskapsrevisjon fra 01.11.2018

Svend-Harald 
Klavestad

Fagansvarlig regnkapsrevisor til 
31.10.2018 / Regnskapsrevisor

Lene Eilertsen

Regnskapsrevisor

Inger Marie 
Karlsen Moum

Regnskapsrevisor

Sabri Mousa

Regnskapsrevisor

Jehona Rukiqi

Regnskapsrevisor

Unni Torp

Regnskapsrevisor 

Frank Willy 
Vindløv Larsen

Fagansvarlig forvaltningsrevisor   
fra 15.08.18

Casper Støten

Forvaltningsrevisor

Sten Morten 
Henningsmoen

Forvaltningsrevisor
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         Vedlegg 2 
 
Oversikt over tjenesteleveranse IØKR IKS: 
 

1. Regnskapsrevisjon - løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon  
a. Revisjonsstrategi, kartlegging/testing intern kontroll og 

regnskapsbekreftelse 
i. Lønnsområdet 

ii. Innkjøpsområdet 
iii. Driftsmiddelområdet (investeringer) 
iv. Finansområdet 
v. Overføringer 
vi. Salgsområdet 

vii. Likviditetsområdet 

b. Evaluering og oppfølging 
 

2. Forvaltningsrevisjon 
a. Overordnet analyse 
b. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelser 
c. Revisjonsplan 
d. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 
e. Oppfølgingsrapporter 
f. Spørreundersøkelser (Questback) 
g. Kurs/foredrag 

 

3. Revisors uttalelse, attestasjon av prosjektregnskap -
refusjonskrav 

a. Staten og andre instanser krever attestasjon av kommunens bruk 
av eksterne midler 

 

4. Attestasjon av moms. kompensasjon 
a. Kommuner 
b. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
c. Interkommunale selskaper 
d. Barnehager 

 

5. Gjennomføring av selskaps-/eierskapskontroller 
a. Offentlig heleide AS og IKS i eierkommunene 

 

6. Revisjon av andre regnskaper (egne retts-subjekter) 
a. Kirkelige fellesråd/menighetsråd 
b. Interkommunale selskaper 
c. Stiftelser 
d. Fond 
e. Legater 
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f. Foreninger 
g. UI-regnskaper 
h. Interreg prosjekter 

 

7. Rådgiving 
 

8. Kurs 
a. Interne og eksterne kurs  

 

9. Deltakelse i møter 
a. Den enkelte kommune – kontrollutvalg og kommune-/bystyre 
b. Samordningsforum – Fylkesmannen i Østfold 
c. Andre, på forespørsel 

i. Rådmannsforum, Regionrådet ol.  
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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 161806/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Ida Bremnes Haaby 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/18 

 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 

 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Overordnet revisjonsstrategi 2019 tas til orientering 
  

 
Rakkestad, 12.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 - Skiptvet kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv FOR -2004-06-15-904 
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner FOR – 06-15-905 
 Revisjonsstandard ISA 300 og Revisjonsstandard ISA 315  

Saksopplysninger 
Revisor skal planlegge revisjonsarbeidet slik at revisjonen blir utført på en effektiv og faglig 
sikker måte og i tråd med bestemmelser i lov, forskrift og anvendt revisjonsmetodikk  
Overordnet revisjonsstrategi skal bidra til å sikre at:  
 

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

 
Revisjonsstrategien beskriver type og omfang av revisjonshandlinger til de ulike 
revisjonsområdene. Handlingene utarbeides på grunnlag av revisors vurdering av risiko og 
vesentlighet.  
 
Planen (revisjonsåret) går fra 01.05.2019 til 30.04.2020. Totalt antall timer til 
regnskapsrevisjon i kommunen er for 2019 tilsvarende som for 2018.  
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Vurdering 
Det vises til innhold og vurderinger i Overordnet revisjonsstrategi 2019 Skiptvet kommune. 
Revisjonsstrategien anses å oppfylle kravene for sikre at obligatoriske oppgaver blir utført og 
for å kunne bekrefte regnskapet og avgi revisors beretning. 
 
Revisjonen vil være til stede i møte og kan svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. 
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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 163291/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/19 

 
 
Revisjonens oppdragsvurdering 

 
 

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

Rakkestad, 23.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Vedlegg 
 Oppdragsvurdering Skiptvet kommune 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen omfatter blant annet å vurdere revisors 
oppdragsvurdering og uavhengighetserklæring.   
 
Kontrollutvalget skal hvert år motta en skriftlig egenvurdering av revisors uavhengighet, jfr. 
revisjonsforskriften § 15. Oppdragsansvarlig revisor skal vurdere egen uavhengighet opp 
mot krav i kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 12 om krav til vandel. Denne ble 
behandlet i kontrollutvalgsmøte 15.05.2019. 
 
Videre legger IØKR IKS fram oppdragsvurdering for den enkelte kommune med en 
vurdering av uavhengighet, objektivitet, kapasitet og kompetanse. Revisjonen har vurdert at 
kapasitet og kompetanse er til stede for å utføre revisjonen i Skiptvet kommune på en god 
måte, både for regnskapsrevisjonen og forvaltningsrevisjonen. 
 
Oppdraget for eierkommunene beskrives slik:  
Det skal avgis en revisors beretning for regnskapets riktighet og at regnskapet er i 
overenstemmelse med lover og god regnskapsskikk. Det skal også utarbeides 
forvaltningsrevisjonsrapporter som bygger på, og måles opp mot bestemmelser i lover og 
forskrifter samt standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 
 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar revisors oppdragsvurdering til orientering.
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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 163276/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/20 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 
 

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

 
Rakkestad, 14.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen 

Saksopplysninger 
Revisjonen orienterer kontrollutvalget om revisjonens arbeid og status for 

- forvaltningsrevisjon 
- selskapskontroll 
- løpende regnskapsrevisjon. 

 

Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.  
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Saksnr.: 2019/9253 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 158970/2019 
Klassering: 510/127 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Skiptvet 11.09.2019 19/21 

 
 
Eventuelt 

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

 
Rakkestad, 07.08.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

30


	Forside 
	Saksliste 
	PS 19/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.19
	Saksfremlegg

	PS 19/16 Orientering fra rådmannen - forvaltningsrevisjonsrapport "Kjøp av tjenester"
	Saksfremlegg

	PS 19/17 Planlagte ressurser og tidsforbruk - IØKR IKS
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Ressurser og tidsforbruk 2019 - Skiptvet
	VEDLEGG 1 - Organisasjonskart 2019
	VEDLEGG 2 - Tjenesteleveranser 2019


	PS 19/18 Overordnet revisjonsstrategi 2019
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Overordnet rev.strategi 2019 - Skiptvet


	PS 19/19 Revisjonens oppdragsvurdering
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Oppdragsvurdering 2019 - Skiptvet


	PS 19/20 Informasjon fra revisjonen
	Saksfremlegg

	PS 19/21 Eventuelt
	Saksfremlegg


