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Konstituering

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Sekretariatet anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:
1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes.
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen.

Rakkestad, 09.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder
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Årsregnskap 2013 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges for representantskapet i 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:
1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2013

fastsettes
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2013 på kr. 56.571,09

Overskuddet, kr. 56.571,09 forslås avsatt til disposisjonsfond

Rakkestad, 25.03.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 02.04.2014:

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak 02.04.2014 som fremlegges til 
behandling for representantskapet i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2013 
fastsettes

2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2013 på kr. 56.571,09. Overskuddet, kr. 
56.571,09 forslås avsatt til disposisjonsfond

Vedlegg

 Regnskap m/vedlegg for 2013
 Revisjonsberetning for 2013



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Årsberetning 2013 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saksopplysninger

I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 
heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai.
Evt. spørsmål besvares av daglig leder og styreleder.

Vurdering

Daglig leder mener at det avlagte regnskap gir et korrekt bilde av sekretariatet i driftsåret 
2013. Det er et regnskap preget av nøkternhet.
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Årsberetning 2013 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret i sekretariatet å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling 
for representantskapet i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS:
1. Utarbeidet årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2013, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Rakkestad, 25.03.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 02.04.2014:

Årsberetningen ble vedtatt etter at det var gjort noen små justeringer, som ble rettet i møtet.

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak 02.04.2014 som 
fremlegges til behandling for representantskapet i Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS:

1. Utarbeidet årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2013, vedtas
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering

Vedlegg

Årsberetning 2013 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen

Saksopplysninger

I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 
heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai.



Vurdering

Årsberetningen er et nødvendig og viktig dokument for våre eiere og Sekretariatets selv.
Sammen med det tallmessige årsregnskapet med vedlegg og noter, gir den etter daglig 
leders mening en helhetlig oppsummering av Kontrollutvalgssekretariatet for året 2013. 
Det vises for øvrig til selve beretningen.
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1. Innledning 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal sørge for sekretærbistand til 
eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til kommunelovens § 77 pkt. 10, og forskrift 
for kontrollutvalg med hjemmel i nevnte § 77.
Iren Madsen sa opp sin stilling som daglig leder med virkning fra 14.05.2013.
Stillingen ble utlyst eksternt og Anita Rovedal ble ansatt som ny daglig leder 
01.07.2013.

2.  Organisering

2.1 Organisering

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ble opprettet fra 01.01.05, og er 
organisert som en interkommunal virksomhet. Sekretariatet er opprettet med 
hjemmel i lov av 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

Kontrollutvalgssekretariatet består av disse 11 kommunene:
Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad og Våler.

2.2 Representantskapet:

Representantskapet består av politisk valgte representanter fra hver av kommunene. 
Representantskapet har fra valget 2011 hatt følgende sammensetning:

Ann Kristin Jansson Aremark
Ordfører Thor Hals Askim
Ordfører Erik Unaas Eidsberg
Ordfører Håvard Osflaten Hobøl
Amund Rakkestad Marker
Ordfører Ellen Solbrække Rakkestad
Ordfører Kari Pettersen Rømskog
Ordfører Svein Olav Agnalt Skiptvet
Ordfører Knut Espeland, Leder Spydeberg
Ordfører Ole Andre Myhrvold Trøgstad
Ordfører Reidar Kaabbel Våler

Fra Hobøl kommune har sekretariatet fått tilsendt feil vedtak etter valget i 2011, slik 
at Siri Johansen har blitt kaldt inn i 2013. Sissel Jøssang har møtt som vara. Dette er 
nå rettet opp.

2.3 Aktivitet i representantskapet 2013:

Representantskapet har avholdt 3 møter i 2013, og det er behandlet 12 saker.
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2.4 Styret

I representantskapets møte den 23.04.2012 ble det valgt nytt styre, og det ble vedtatt 
å ha 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge samt at 1. vara skulle innkalles til 
samtlige møter.
Daglig leder har i ettertid sett at dette vedtaket ikke er i tråd med selskapsavtalen for 
IØKUS IKS, der det står at varaer skal være personlige og at eventuelle endringer i 
selskapsavtalen krever tilslutning fra eierne gjennom beslutning i de respektive 
kommunestyrer/bystyrer.

Styret består av:

Berith Bredholt leder
Kjell Ove Tangen nestleder
Harald Berg medlem

Kjetil Igletjern 1.vara 
Andre Bjerke 2. vara
Sissel Jøssang 3. vara

De styrende organers oppgaver framkommer av vedtektene til Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.

2.5 Aktivitet i styret 2013:

Det er i 2013 avholdt 12 møter i styret, og det er behandlet 48 saker. Styret har også 
hatt ett dialogmøte med repskapsleder og prosjektleder for prosjekt eierskap.

3. Finansiering
Av vedtektene framgår også hvordan utgiftene til drift av Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS skal fordeles mellom de 11 eierkommunene. 
Det ble i 2010 vedtatt en endring i fordeling av utgiftene for sekretariatet, - ref. sak 
10/6 fra representantskapets møte 12.11.2010, med følgende enstemmige vedtak:

“Representantskapet innstiller på å fremme forslag på ny fordelingsnøkkel med 
grunnbeløp kr. 20.000,- til de respektive kommunestyrene.”

Alle de 11 respektive kommunestyrene vedtok forslaget til ny fordelingsnøkkel i løpet 
av 2011, og denne er da blitt gjort gjeldende fra 01.01.2012.

4. Ansettelsesutvalg, Forhandlingsutvalg, og arbeidsmiljøutvalg
Da Sekretariatet kun har en ansatt, - daglig leder, - er ingen av de ovenstående 
utvalg opprettet.
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5. Personalet
I Sekretariatet er det 1 fast stillingshjemmel. 
Fra medio november og ut året hadde vi en praktikant fra NAV to dager i uka.

6. Lokaliteter
Kontrollutvalgssekretariatet leier lokaler i Industriveien 6 i Rakkestad kommune. 
Lokalene er meget funksjonelle.

Sekretariatet har en avtale om IKT med Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, som 
igjen kjøper IKT-tjenestene av Fredrikstad kommune. Vi har her tilgang på de 
tjenester vi ønsker, og datakommunikasjonen fungerer i all hovedsak godt.
I tillegg benytter sekretariatet seg av bærbart datautstyr i kontrollutvalgsmøtene. Det 
er tilrettelagt for mobilt kontor, samt innkjøpt en smart tlf. på selskapet.

7. Aktiviteter 2013
Av viktige aktiviteter bør disse nevnes:

 Ansettelse av ny daglig leder.
 Videreført arbeidet med å opprette rutiner for hvordan et kontrollutvalgssekretariat 

bør fungere for å betjene eierne best mulig
 Gjennomført 62 kontrollutvalgsmøter i 11 kontrollutvalg 
 Behandlet 356 saker i kontrollutvalgsmøtene
 Utarbeidet «plan for kontrollutvalget i xx kommune» for 4 kommuner. (jmf. 

Kontrollutvalgsboken kap.4)
 Deltatt på NKRFs kontrollutvalgskonferanse for 2013
 Deltatt på NKRFs samling for kontrollutvalgssekretærer 2013
 ØKRFs fagsamling 2013
 Deltatt på en lokal samling med andre kontrollutvalgssekretariat

8. Kontrollutvalg
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS fungerer som sekretariat i våre 11 
kommuners kontrollutvalg. Sekretariatet har opparbeidet et nært samarbeid med 
disse utvalgene. Det er innarbeidet gode rutiner for kontakt og saksbehandling.
Daglig leder er tilgjengelig på tlf og mail i teorien 24/7, fordelen er at 
kontrollutvalgene kan nå sekretariatet ved behov. Sekretariatet opplever ikke at dette 
tilbudet misbrukes, og ser på det som en nødvendighet for å kunne yte god service, 
da politikerne har ordinært arbeid på dagtid. 
I tillegg har sekretariatet faste møter i forkant av hver ”møterunde” med Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS - slik at våre tjenester blir best mulig.
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9. Arbeidsmiljø
Sekretariatet deler fellesareal med IØKR IKS, dette fungerer godt og sørger for at 
den sosiale biten er god selv om det kun er én ansatt i selskapet. 
Sekretariatet har knyttet kontakter med nærliggende sekretariat som kun er en tlf/mail 
unna, og deltar på ulike fagsamlinger, dette bidrar til faglig felleskap/utvikling.

Styret ønsker å påpeke at den «uro» som har vært rundt ansettelse av ny daglig 
leder, selskapets fremtid og eventuelle sammenslåinger med andre sekretariat, har
skapt unødig stress og usikkerhet i en allerede krevende arbeidssituasjon.

10. Etiske retningslinjer
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS er medlem av NKRF, og vi er dermed 
underlagt «Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer» fastsatt av NKRFs årsmøte 
11.06.2012. Styret vedtok 18.04.2013 følgende:

1. Ansatte og medlemmer av styret i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 
skal ha «Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer» som rettesnor for sin 
virksomhet.

2. Etisk reglement for IØKUS IKS evalueres en gang hvert år.

11. Status likestilling

11.1 Styret

Lovkrav om kvinnerepresentasjon er oppfylt i styrende organ, inneværende års styre 
har bestått av 2 menn og 1 kvinne.

11.2 Administrasjonen

Det er 1 fast opprettet stillingshjemmel i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

12. Økonomi 2013

12.1 Budsjett og regnskap

Regnskapet, herunder lønningsregnskapet, føres av Aremark kommune. 

Årets budsjett var på kr. 868.000,- på inntekter / brukerbetalinger, og kr. 868.000,- på 
utgifter. 
Resultatet viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på kr. 56.571,-
Hovedårsaken til dette er innsparinger på flere av budsjettpostene, bla at det ikke er 
benyttet/ansatt ekstrahjelp slik det er budsjettert med. 

Representantskapet vedtok i møte 15.11.2013 nye styrerhonorar for IKSer i Indre 
Østfold. For IØKUS IKS utgjør styrehonorarene dette:

- Styremedlemmer: kroner 1.200,- per styremøte
- Styreleders tilleggs honorar: 10.000,- per år
- Styreleders deltakelse på eiermøter er godtgjort gjennom styreleders tilleggs 

honorar
- Styremedlemmenes deltakelse på eiermøter er valgfri og honoreres ikke. 
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Grunnet økende oppdragsmengde og god økonomisk situasjon, samt stabilitet blant 
eierne, mener styret at forutsetningen om fortsatt drift til stede.

12.2 Kommentarer til regnskapsresultatet

Årets regnskap er avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kr. 56.571,09
Overskuddet foreslås avsatt til:

 Kr 56.571,09 til disposisjonsfond

Rakkestad, 02.04.2014

Berith Bredholt Kjell Ove Tangen Harald Berg Anita Rovedal
Aremark              Askim                                  Eidsberg Daglig leder
Styreleder            Nestleder      Medlem    
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Organisering av kontrollutvalgssekretariats tjenester i Indre Østfold og Våler

Styrets innstilling

Styrets vedtak og innstilling 04.02.2014 som fremlegges til behandling for 
representantskapet i IØKUS IKS:

1. Sekretariatet bør bestå i den form det har i dag
2. Sekretariatet bør styrkes med inntil en stilling

Rakkestad, 08.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Sammendrag
- Styret har hatt «Fremtidig organisering av IØKUS IKS» på dagsorden siden Iren 

Madsen leverte sin søknad om permisjon 09.02.2012. Madsen fikk innvilget 1 års 
permisjon fra 09.05.2012- 09.05.2013. 

- Representantskapets vedtak 20.03.2012, sak PS 12/2, «Representantskapet gir 
sekretariatets styre fullmakt til å snarest ta kontakt med de tre nærliggende 
kontrollutvalgssekretariatene for å undersøke om noen av dem har anledning til å ta 
på oppdraget med å betjene de 11 kontrollutvalgene til og med juni 2013. forslag til 
avtale presenteres på det berammede representantskapsmøtet 23.04.2012.» 

- Representantskapets vedtak 23.04.2012, sak PS 12/9, «Representantskapet hadde 
ingen motforestillinger mot styrets innstilling som var som følger: Etter avholdte 
intervjuer 18.04.2012, vil styret gå inn for at stillingen besettes av en vikar under 
nåværende daglig leders permisjon. (..)»

- I møtet 21.11.2012 ber representantskapet om en redegjørelse for status av 
prosessen rundt en eventuell sammenslåing/samarbeid med andre sekretariat. 
Styreleder redegjorde for saken. Uten at det blir vedtatt at saken skal behandles som 
en tilleggssak på møtet, blir følgende vedtak fattet under «eventuelt»: 
«Representantskapet gir sekretariatets styre i oppdrag å ta kontakt med nærliggende 
kontrollutvalgssekretariat og deres eiere, for å se på muligheten for om noen av dem 
er interessert i et samarbeide/sammenslåing med IØKUS IKS» 



- Iren Madsen sier opp sin stilling, og stillingen utlyses på ordinær måte. 25.06.2013 
fatter representantskapet vedtak om å ansette Anita Rovedal som ny daglig leder i 
IØKUS IKS.

- 02.04.2014 avholdes det et eiermøte i IØKUS IKS hvor Organiseringen av IKS’et er 
tema.

Vedlegg

 Utskrift av protokoll fra styrets møte 04.02.2014, sak PS 14/2.
 Referat fra eiermøtet 02.04.2012, med styrets presentasjon som vedlegg.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

 Protokoller fra representantskapets møter i 2012 og 2013
 Kommuneloven kapittel 12, §§ 76 – 80.
 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.
 Lov om interkommunale selskaper
 Selskapsavtale for IØKUS IKS
 Interkommunal eierskapsmelding for IØ.
 Kontrollutvalgsboken (veileder utgitt av kommunal- og regionaldepartementet)

Saksopplysninger

Kommuneloven § 77. Kontrollutvalget, punkt 10. sier: «Kommunestyret og fylkestinget skal 
sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget», videre sier forskrift om kontrollutvalg § 20. 
Sekretariat:
«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet 
og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
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.
Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons-
eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.»

IØKUS IKS har i dag et årsverk fordelt på 11 kommuner og hadde i 2013 et budsjett på 
868 000,-. Det ble i snitt 79 000,- pr kommune. Til sammenligning har de to nærmeste 
sekretariatene FIKS (Follo) og ØKUS (Ytre Østfold) henholdsvis 1,6 og 2,0 årsverk på 7 
kommuner. Snittprisen pr. kommune var der i 2013, 233 429,- (inkl selskapskontroll) og 
216 428,- (eksl s.k.) 

Økonomiske konsekvenser

Avhengig av stillingsstørrelse og kompetanse.
IØKUS har i dag realkompetanse på sitt fagområde, daglig leder har 3-årig 
høyskoleutdanning. Generelt har de øvrige kontrollutvalgssekretariat lagt vekt på revisjon, 



statsvitenskap, økonomi eller juss som formalkompetanse. Men det finnes pr i dag ikke en 
egen utdanning ifht kontrollutvalgssekretariat. Daglig leder i IØKUS ligger i dag betydelig 
under i lønnssnitt ifht både daglig ledere i tilsvarende stillinger og ansatte i sekretariat. 
Lønnsnivået er avgjørende for hvilken fagkompetanse man ønsker å knytte til seg.

Vurdering

Styrets innstilling er at dagens ordning bør videreføres, og at selskapet bør utvides med 
inntil en stilling. 
Eiermøtet ga klare signaler på at man var fornøyd med dagens ordning og ønsket å 
videreføre den, men at man så behov for å styrke sekretariatet både ifht sårbarhet og 
arbeidsmengde. Eiermøtet støttet styrets innstilling i saken.
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Sak fra «Prosjekt eierskap»  

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Rakkestad, 11.10.2013 
 
Anita Rovedal 
daglig leder 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 18.10.2013: 

Styret drøftet saken og notatet fra Kobbevik. 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak 18.10.2013: 

1. Styret jobber videre med saken.  
2. Notatet fra Kobbevik er ikke i tråd med styrets innstilling, derimot ønsker styret å 

styrke nåværende selskap. 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 09.12.2013: 

Kobbervik redegjorde for notatet og svarte på spørsmål fra styret. 
Styret drøftet saken. 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak 09.12.2013: 

Det jobbes videre med saken med mål om å legge saken frem som en eierskapssak på et 
eiermøte i forkant av neste representantskapsmøte. 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres behandling 04.02.2014: 

Styret drøftet saken og de innspill som er kommet fra Kobbevik. Styret har sett på hvordan 
selskapet fungerer i dag og styret har sett på selskapets sårbarhet og behov for fremtiden. 
 



 

 

Kobbervik har på vegne av Representantskapsleder Espeland, innkalt styret til et dialogmøte 
i februar. 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 04.02.2014: 

1. Sekretariatet bør bestå i den form det har i dag. 
2. Sekretariatet bør styrkes med inntil en stilling.  
3. Styret møter til et dialogmøte med Representantskapsleder og Kobbevik 27.02.2014 

kl 13:00.. 
 
 

Vedlegg 

 Dokument fra Åsmund Kobbevik, Prosjekt eierskap – sendes direkte fra Kobbevik 

 Mail fra Kobbevik 20.01.2014 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Ingen  
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Referat fra eiermøte i IØKUS IKS 02.04.2014. 

Møtet ble avholdt i Spydeberg kommune, kommunestyresalen, kl. 12:00-14:00

Fremmøtte:   
Eierkommunene og/eller representantskapsmedlemmer: 
Ordfører og representantskaps leder,  Knut  Espeland,  
Spydeberg 
Ordfører Thor Hals, Askim  
Ordfører Geir Aarbu, Aremark  
Ordfører Håvard Wennevold Osflaten, Hobøl  
Ordfører Kjersti Nilsen, Marker  
Ordfører Kari Pettersen, Rømskog 
Varaordfører Christian Granli, Trøgstad  
Ordfører Reidar Kaabbel, Våler  
Representantmedlem Amund Rakkestad, Marker  
 
Prosjekt eierskap: 
Åsmund Kobbevik, prosjektleder  

Styret: 
Berith Bredholt, leder 
Kjell Ove Tangen, nestleder 
Harald Berg 
 
Kontrollutvalgsledere: 
Iver Halvorsrud, Marker 
Inger Kaatorp, Rakkestad 
Pål Simensen, Skiptvet 
Helge Kolstad, Trøgstad 
Bjørn Mindrebøe, Våler 
 
IØKUS IKS: 
 Anita Rovedal, Daglig leder 
 
 
 
 

Tema for møtet:  

Organisering av kontrollutvalgssekretariats tjenester i Indre Østfold 

 

 Representantskaps leder Knut Espeland ønsket velkommen, og informerte 
kort om bakgrunn for møte og dagsorden. 

 Styreleder Berith Bredholt orienterte om bakgrunn for vedtaket, prosessen i 
styret og styrets vedtak i saken. 

 Daglig leder orienterte om selskapets utvikling, samt oppgavene i både 
kontrollutvalg og sekretariat. 

 Forvaltningsrevisor Anita Rønningen var invitert, og redegjorde for 
bestiller/utførerrollen i fht. forvaltningsrevisjon. 

 Espeland åpnet for at kontrollutvalgslederne kunne komme med innspill, 
deretter ble det en kort debatt rundt saken og veien videre. 

 

Konklusjon: 
Eierne ga klare signaler til styret og representantskapet på at bemanningen i 
selskapet burde økes, samt at dagens organisering av selskapet burde 
videreføres. Dette i tråd med styrets vedtak i saken. 
 

mailto:iokus@fredrikstad.kommune.no
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 Espeland takket for fremmøte og innspill i saken og avsluttet møtet. 
 
 
Vedlegg: 
- IØKUS IKS,s powerpoint fremvisning (ble også utdelt i møtet) 
- Bestiller/utførerrollen ifht. Forvaltningsrevisjon, powerpoint fremvisning ved 

A. Rønningen IØKR IKS.(ble også utdelt i møtet) 
 

  
 

02.04.2014 

Anita Rovedal  
Referent  
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Organisering av 
kontrollutvalgssekretariats 

tjenester i Indre Østfold 
 

 

Eiermøte i IØKUS IKS 02.04.2014 

Spydeberg kommune  



 Bakgrunn for møtet 

 Bakgrunn for vedtaket 

 Prosessen i styret 

 IØKUS IKS 2005-2014, utvikling og oppgaver 

 Forvaltningsrevisjon  

 Styrets vedtak 

 Veien videre 

Dagsorden  



   

 

 Vedtak 21.11.2012, sak 12/12 Eventuelt 

« Representantskapet gir sekretariatets styre i oppdrag å ta kontakt 
med nærliggende kontrollutvalgssekretariat og deres eiere, for å se på 
muligheten for om noen av dem er interessert i et 
samarbeid/sammenslåing med Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat» 

Bakgrunn for vedtaket: 

  Kom som følge av at representantskapet ønsket en redegjørelse 
av prosessen ifht vedtak fattet 20.03.2012: 

«Representantskapet gir sekretariatets styre fullmakt til å snarest ta 
kontakt med  de tre nærliggende kontrollutvalgssekretariatene for å 
undersøke om noen av dem har anledning til å ta på oppdraget med å 
betjene de 11 kontrollutvalgene til og med juni 2013. forslag til avtale 
presenteres på det berammede representantskapsmøtet 23.04.2012.» 

 

 
 
 
 
     

    Bakgrunn for møtet: 
 
 
 
 



   

 

Vedtak 23.04.2012: 

«….Stillingen besettes av vikar under nåværende daglig leders 
permisjon….» 

  30.04.2013 fatter Rep.skapet to vedtak  

1. Sak 13/4: «Representantskapet mener at stillingen på 
prinsipielt grunnlag skal utlyses på ordinær måte»  

2. Sak 13/5: «styret fikk i oppdrag av representantskapet på 
møte 21.11.2012 (….) Bakgrunnen for dette er å gjøre 
selskapet mer robust og evt. økonomisk vinning.» 

  25.06.2013 fatter rep skapet vedtak om å ansette Rovedal som 
ny daglig leder. 

 
Bakgrunn for vedtak fortsetter: 



 

Styret sendte ut forespørsel til de tre nærliggende sekretariatene, 
ØKUS, Follo og sekretariatet for Østfold og Akershus 
fylkeskommune. Kun ØKUS kunne påta seg 5 kommuner. Dermed 
ble VIKS kontaktet men de avslo også. 

Det ble fattet vedtak om å ansette en vikar som drev IØKUS 
videre under Madsens permisjon. Da Madsen sa opp ble stillingen 
utlyst eksternt og Rovedal ble fast ansatt. 

Styret har etterlyst et klarere mandat fra representantskapet, da 
det opprinnelige vedtaket innebar en løsning i perioden frem tom 
juni 2013. 

 I selskapsavtalen til IØKUS IKS står det: § 13 «Selskapet kan bare 
utvides ved enstemmig beslutning av eierne etter at 
fylkesmannen har avgitt uttalelse. Det samme gjelder for 
sammenslutning med annet selskap». 

 
Prosessen i styret 



Kommunestyret  

Kontrollutvalget  

Politisk utvalg  

Administrasjonssjef 

Tjenester 

Planlegging 

Myndighetsutøvelse 

 

Kommunale foretak 

Aksjeselskap 

IKS 

 

Den kommunale egenkontrollen 

sekretariat 

Revisjon  

bestilling rapportering 

mandat rapportering 
Intern kontroll 



Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen.  

 
KU skal:  
  gi uttalelse om kommunens årsregnskap  
  utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  
  rapportere til kommunestyret om gjennomførte  

forvaltningsrevisjoner og  selskapskontroller 
KU skal påse at: 
 kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det 

gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon  
 revisjonsmerknader blir fulgt opp  
 det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i 

samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak  
 det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  
 kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt 

opp  
 

Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet 



Sekretariatet skal : 
 påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og forberedt 
 lage og sende ut møteinnkalling  
 påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for 

behandling  
 sørge for praktisk tilrettelegging av møter  
 skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om 

vedtakene  
 sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert  
 følge opp vedtakene i kontrollutvalget  
 Sørge for arkivering og journalføring 
 
Sekretariatet kan : 
 utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll, samt gjennomføre selskapskontroll, dersom 
dette ikke omfatter forvaltningsrevisjon. 
 

Kontrollutvalgssekretariatet 
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Utvikling av IØKUS IKS 2005-2014 
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1. Sekretariatet bør bestå i den form det har i dag 

2. Sekretariatet bør styrkes med inntil en stilling 

 
Styrets vedtak av 04.02.2014 

sak PS 14/2 
 



Veien videre 

«Langsiktighet, samfunnsansvar og 
åpenhet» 



Anita Rønningen 

Fagansvarlig forvaltningsrevisor 

 



Lovverk: Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommuner: 
 § 9. Forvaltningsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i 
dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre 
enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens 
eller fylkeskommunens årsregnskap. 



 § 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere 
til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra 
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike 
sektorer og virksomheter. 



Vedtak 
 

• 10 år tilbake ble det et skille mellom kontrollutvalgssekretariat og 
kommunerevisjon, i henhold til endringer i kommuneloven. 
Dette i hovedsak for å sikre habilitet i sekretariatet, eksempelvis 
hvis kontrollutvalgene/ kommunene ønsket å 
konkurranseutsette revisjonsoppgaver. 

• Dette medførte at det måtte være klare retningslinjer på hvilke 
arbeidsoppgaver revisjonen skulle gjennomføre, og hvilke 
ansvarsområder kontrollutvalgssekretariatet hadde. 

 I 2004 vedtok samtlige kommuner i Indre Østfold, pluss Våler, at 
det var IØKR IKS som skulle gjennomføre overordnet analyse, og 
utarbeide forslag til prosjektbeskrivelser. 



Praksis i Indre Østfold  
 1.FR gjennomfører overordnet analyse, og legger frem 

risikoområder, og vesentlighet. 

 2. Kontrollutvalget velger risiko- og vesentlighetsområde(r) 
og bestiller prosjektbeskrivelser. 

 3. Fr utarbeider forslag til prosjektbeskrivelser. 

 4. Kontrollutvalget og kommunestyret vedtar 
prosjektbeskrivelser og forvaltningsrevisjonsplan. 

 5. a) Prosjekt startes opp. 

 5. b) Tilleggsprosjekt som bestilles særskilt. 

 6. Prosjekt gjennomføres. 

 



Praksis i Indre Østfold forts… 
 7. Rapport ferdigstilles, med verifisering av 

kontaktperson. 

 8. Rådmann svarer skriftlig på anbefalinger. 

 9. Kontrollutvalg behandler rapport med anbefalinger, 
inkl administrasjonens tilbakemelding. 

 10. Rapport oversendes kommunestyret til behandling. 

 11. Oppfølgingsrapport utarbeides av revisjon ca 1 år 
etter kommunestyrebehandling. 

 12. Oppfølgingsrapport behandles i kontrollutvalg og 
kommunestyret. 

 



RSK 001 –standard for 
forvaltningsrevisjon 
Punkt 7: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må sørge for 
at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig 
kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og med 
tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. 

Bestilling: 

Punkt 10. Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i 
samsvar med kontrollutvalgets bestilling. 

Punkt 11. Revisor må vurdere om kontrollutvalgets bestilling 
lar seg gjennomføre, og om revisor er faglig uavhengig. 



RSK 001 
 11 forts… Dersom revisor finner det påkrevd, må revisor 

avklare bestillingen med kontrollutvalget, eventuelt 
vurdere å si fra seg forvaltningsrevisjonsprosjektet 

 Punkt 21: Med utgangspunkt i bestillingen fra 
kontrollutvalget må revisor operasjonalisere 
problemstillingen(e) slik at de blir tilstrekkelig 
konkretisert og avgrenset til å kunne besvares. 

 Dette medfører krav til dokumentasjon, så sant ikke 
FR utarbeider prosjektbeskrivelsene selv. 

 



Avslutning 
 Eventuelt spørsmål  
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Valg av styre, styrets leder og styrets nestleder i IØKUS IKS

Valgkomiteens innstilling til representantskapet

Valgkomiteen anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:

Faste medlemmer i styret: Personlige vara:
Tore Johansen, Leder Sissel Jøssang
Kjell Ove Tangen, Nestleder Arne Bjerke
Rita Sletner Kjetil Igletjern

Rakkestad, 09.04.2014

Anita Rovedal
daglig leder

Vedlegg

 Valgkomiteens innstilling til styre for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Av selskapsavtalen § 7 fremgår følgende:
Styret skal ha 3 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av 
representantskapet. Minst 3 av de samarbeidende kommuner skal være representert i 
styret. Styremedlemmer velges for 2 år, og kan gjenvelges.

Valgkomiteens innstilling tilfredsstiller kravene om representasjon av begge kjønn (jamf. Lov 
om IKS)

Valgkomiteen for IØKUS IKS består av ordførerne i eierkommunene.



Valgkomiteens innstilling til styre for 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekreteriat IKS

Valgkomiteen for Indre Østfold Kontrollutvalgssekreteriat IKS består av ordførerne i eierkommunene. 

For å sikre at styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva 

gjelder nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse innstiller valgkomiteen som følger:

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Faste medlemmer Personlige vara

Tore Johansen Leder Sissel Jøssang

Kjell Ove Tangen Nestleder Arne Bjerke

Rita Sletner Kjetil Igletjern

Valgperioden gjelder for de kommende to årene fram til nytt styre er valgt. 

Knut Espeland

Leder (Sign.) 

Espen Jaavall

Sekretær
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