
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Rakkestad 
 
 
 
Møtested:      Rakkestad kommune, møterom Grupperom 2 
Tidspunkt: 16.01.2019 kl. 08.30 
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Saksnr.: 2019/176 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 4711/2019 
Klassering: 510/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 16.01.2019 19/1 

 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018 godkjennes 
  

 
Rakkestad, 08.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018 
 

Vurdering 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.2018, legges frem for formell godkjenning og 
signering. 
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Saksnr.: 2019/176 
Dokumentnr.: 2 
Løpenr.: 3991/2019 
Klassering: 510/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 16.01.2019 19/2 

 
 
Orienteringssak - Budsjett 2019 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 tas til orientering 

 
Rakkestad, 08.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
Ingen  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Rakkestad kommunes forslag til budsjett 2019 (pr d.d. lå ikke vedtatt budsjett 2019 på 
kommunens nettside) - 
http://www.rakkestad.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-06-12-
2018.288237.92675off12a6.eom.html 
 

Saksopplysninger 
I tråd med tidligere praksis inviteres rådmannen til kontrollutvalgets møte for å orientere om 
årets budsjett. Utvalget skal ikke behandle selve budsjettet, men budsjettet kan likevel gi 
nyttig informasjon som kontrollutvalget kan ta med seg videre i sitt arbeid. 
 
I invitasjonen til rådmannen står det blant annet: 
«Aktuelle temaer for orienteringen kan være: 

o budsjettets hovedtrekk 
o særskilte utfordringer 
o områder kontrollutvalget bør ha ekstra fokus på det kommende året, eksempelvis om 

det er gjort økonomiske prioriteringer som kan påvirke tjenestetilbudet 
 
Utvalget trenger ikke en oppramsing av budsjettdokumentet, men ønsker å ha mulighet til å 
stille spørsmål.» 
 

4

http://www.rakkestad.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-06-12-2018.288237.92675off12a6.eom.html
http://www.rakkestad.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-06-12-2018.288237.92675off12a6.eom.html


Vurdering 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse om årsbudsjett 2019 
til orientering. 
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Saksnr.: 2019/187 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 1424/2019 
Klassering: 515/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 16.01.2019 19/3 

 
 
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 

1. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune, vedtas 
2. Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune oversendes 

kommunestyret til orientering 
  

 
Rakkestad, 03.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Rakkestad kommune (utkast) 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018  
 Plan for selskapskontroll 2017-2020 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver er beskrevet i kommunelovens §77, forskrift om 
kontrollutvalg og veilederen «Kontrollutvalgsboken». I henhold til forskrift om kontrollutvalg 
skal kontrollutvalget informere kommunestyret om sitt arbeid. Årsmeldingen er i tillegg til 
plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll utvalgets bidrag til å synliggjøre 
kontrollutvalgets rolle og arbeid for kommunestyret og allmenheten i året som har gått.   

Vurdering 
Årsmeldingen er ment å gi et riktig bilde av den aktivitet som har funnet sted i 2018. 
Sekretariatet har laget et utkast på bakgrunn av kommunelovens §77, forskrift om 
kontrollutvalg og kontrollutvalgets protokoller. Det er rom for 
at utvalget kan komme med egne innspill/ord til årsmeldingen om ønskelig. Det vises 
førøvrig til utkastet til årsmelding. 
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Side 1 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

 
 

 
 

ÅRSMELDING 2018 
 

FRA  
 

KONTROLLUTVALGET 
 
 I 
 

 RAKKESTAD KOMMUNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=rakkestad+kommune&source=images&cd=&cad=rja&docid=eY_YvfOlq4L4FM&tbnid=e6I91HMEfY9J_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Rakkestad-kommunev%C3%A5pen-farger.rgb.gif&ei=XyIVUeyQNpOThge1rICYBw&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNELWFId9DrTN42Fj-UYGr-zIrfu4A&ust=1360425949780467


Side 2 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

 
1. INNLEDNING 

Kontrollutvalgets årsmelding er en orientering til kommunestyret om utvalgets 
virksomhet og hvilke saker og oppgaver som er behandlet i 2018. 
 
 

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).  
 
Kommunal- og regionaldepartementet har utgitt veilederen 
“Kontrollutvalgsboken” – Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. Her tas opp 
forhold som kommunestyrets kontrollansvar, kontrollutvalgets arbeid og rolle i 
forhold til kommunestyret, kontrollutvalgssekretariatet og revisjonen.  
(Hele veilederen finnes her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf ) 
 
 

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). 
 
Ved valget i september 2015 ble følgende valgt inn i kontrollutvalget for 
perioden 2015-2019: 
 
Navn  Funksjon           Varamedlem  Nr. 
Vidar Storeheier Leder   Stein Bruland 1. vara 
Svein Iver Gjøby Nestleder   Eli Uttakleiv 2. vara 
Elin Gjerberg Medlem   Tove Tjerbo 3. vara 
Marit Torp Medlem   Inger Kaatorp 4. vara 
Øyvind Kjeve Medlem   Knut Olav 

Brekklund Sæves 
5. vara 
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Side 3 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEIDSFORM 
Kontrollutvalget i Rakkestad kommune har i 2018 hatt 4 møter og behandlet 
30 saker. 
Kontrollutvalgets møter er offentlige jf. Kommuneloven § 31. 
Kontrollutvalgets møter, innkallinger og protokoller blir lagt ut på kommunens 
hjemmeside. 
 
Utvalget har utarbeidet et strategidokument for sin virksomhet i valgperioden 
og vedtar en møteplan for hvert halvår.  
Utvalget har tilbud om å delta på Norges Kommunerevisorforbund sin årlige 
kontrollutvalgskonferanse, som er et viktig forum for faglig påfyll til 
kontrollutvalgsmedlemmene.  
 
Utover utvalgets medlemmer har Ordfører, sekretariat og revisor møte- og 
talerett i utvalget. Ordfører har vært tilstede i ett møte. 
Administrasjonen inviteres av utvalget ved behov.  
 
Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget blir dekket av Indre Østfold 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Sekretariatets primæroppgave er 
saksbehandling, rådgiving og tilrettelegging. I det løpende arbeidet er 
sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører 
oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
 

1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av kommunelovens § 77 og forskrift om 
kontrollutvalg.  
 
 TILSYN MED DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN  

Kontrollutvalget har på grunnlag av revisjonens rapportering og annen 
informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltningen. Herunder 
ligger oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon, 
regnskapsrevisjon, selskapskontroll og budsjettbehandling. 
  
 Kontrollutvalget har i tråd med forskriftenes § 7 avgitt uttalelse til 

kommunestyret for Rakkestad kommunes årsregnskap 2017 
(sak 18/9). 

 Kontrollutvalget har innstilt på budsjett for kontroll og tilsyn 
2019, jf. forskriftenes § 18 (sak 18/27). 

 Følgende rapporter fra forvaltningsrevisjon er behandlet i 
utvalget:  

o Selskapskontroll – «RAUSE AS» (sak 18/3) 
o Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Oppfølging 

av politiske vedtak generelt og spesielt innen teknisk» 
(sak 18/4) 

Rapportene er oversendt kommunestyret for videre behandling. 
 
Utvalget har ikke fått fremlagt planlagt 
forvaltningsrevisjonsrapport på offentlige anskaffelser, i møte 
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Side 4 av 4 
Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2018

14.11.18 ga revisjonen informasjon om at de fortsatt avventet 
tilbakemelding fra rådmannen. 
 

 Utvalget har behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 
(sak 18/22) 
 

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

Rådmann orienterte om følgende saker i 2018: 
 Rakkestad kommunes budsjett for 2017 (sak 18/2). 
 Rakkestad kommunes årsregnskap for 2018 (sak 18/9)  

 
 

 TILSYN MED REVISJONEN  
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er revisor for Rakkestad 
kommune. Kontrollutvalget har holdt seg løpende underrettet om 
revisjonens virksomhet og arbeid. Oppfølgingen av revisjonens 
løpende arbeid foregår ved muntlige og skriftlige orienteringer fra 
oppdragsrevisor i kontrollutvalgsmøtene. Kontrollutvalget har fått seg 
forelagt følgende saker skriftlig i forbindelse med sitt «påseer» ansvar:  
 Oppdragsvurdering og vurdering av revisors uavhengighet 
 Planlagte ressurser og tidsforbruk 2018 
 Overordnet revisjonsstrategi 2018 
 Framdriftsplan forvaltningsrevisjon for 2018 
 Kvalitetskontroll gjennomført av NKRF 

 
 

2. ØVRIG 
Kontrollutvalget har ikke fått henvendelser utover de ordinære og lovpålagte 
sakene dette året.  
 

 
 
 

Rakkestad xx.2019 
 

xx 
Kontrollutvalgets leder 

(sign.)  
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Saksnr.: 2019/176 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 3651/2019 
Klassering: 510/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 16.01.2019 19/4 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapport "Offentlige anskaffelser - utbyggingsprosjekter" 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak og innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - 

utbyggingsprosjekter» til orientering.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
 

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - 
utbyggingsprosjekter» til orientering. Kommunestyret merker seg revisjonens 
konklusjoner og ser at administrasjonen har etablerte, interne regelverk og 
rutiner som sikrer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt, samt og 
sikrer at nødvendige budsjettmessige endringer gjennomføres og rapporteres til 
politisk nivå. 
 

B. Kontrollutvalget følger opp revisjonsrapporten ved at administrasjonen legger 
frem en skriftlig orientering om rutinene som benyttes ved offentlige 
anskaffelser i byggeprosjekter, herunder rutiner for rapportering til politisk nivå 
og ved budsjettjusteringer. Orienteringen skal, utover generell informasjon, 
konkret gi informasjon om hvor ofte rutinene revideres/evalueres.  
 

C. Orienteringen legges fram for kontrollutvalget et år etter at revisjonsprosjektet 
er behandlet i kommunestyret.   

  
Rakkestad, 07.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
 

Vedlegg 
 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter, 

Rakkestad kommune 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, vedtatt i kommunestyret 09.02.2017. 
 Prosjektbeskrivelse «Offentlige anskaffelser – utbyggingsprosjekter» vedtatt i 

kontrollutvalget 31.05.2017. 
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Saksopplysninger 
 
Rapporten har følgende problemstillinger: 
 

1. Er anskaffelsen av rådgivningstjenester, entreprise og andre leveranser i tilknytning 
til utbyggingsprosjekter i Rakkestad kommune gjennomført i samsvar med lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser. 

2. Er det enkelte prosjekt gjennomført innenfor den vedtatte økonomiske rammen, og er 
om nødvendig budsjettet justert som følge av endringer. 

 
Beskrivelse og vurdering av funnene sett opp mot problemstillingene går frem av rapporten.  
 
Revisjonen finner som hovedkonklusjon at Rakkestad kommune har etablert internt 
regelverk og rutiner som skal sikre at regelverket om offentlige anskaffelser blir fulgt og at 
(...) nødvendige budsjettmessige endringer er gjennomført og rapportert til politisk nivå.  
 
Imidlertid påpeker revisjonen at det har vært mangler når det gjelder etterlevelse av rutiner, 
og fremmer på bakgrunn av dette følgende anbefaling: 
  
Revisjonen anbefaler Rakkestad kommune å vurdere om det er behov for tiltak for å sikre at 
saksbehandlingen fortsatt ivaretar hensynene til en god anskaffelsesprosess i henhold til 
regelverket, slik at kontrakt blir tildelt på bakgrunn av lovlige, og for leverandørene, kjente 
tildelingskriterier. Videre anbefales at man viderefører etablerte rutiner, slik at man sikrer at 
prosessene blir etterprøvbare.  
 
Sekretariatet ber kontrollutvalget særlig merke seg at rådmannen ikke stiller seg bak 
revisjonens påstand om at det er en svært høy terskel for å saksøke kommuner i saker som 
gjelder utbyggingsprosjekter og større offentlige anskaffelser. Rådmannen er ikke enig i at 
IØKR har dekning for sin påstand på dette området. Videre har rådmannen bemerkning til 
forholdet rundt foreldet skatteattest og den oppmerksomhet dette har fått i rapporten.  
 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
  
Sekretariatet har vurdert om rapporten er skrevet i henhold til standardkravene til 
forvaltningsrevisjon (RSK 001), og finner at rapporten gir svar på problemstillingen.  
 
Rapporten anses å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling (valg av 
prosjektbeskrivelse) fra møte 31.05.2017. 
 
Slik sekretariatet ser det viser rapporten at kommunen har praksis for å følge etablerte og 
gode rutiner for sine byggeprosjekter. Det er ikke er avdekket at rutinene i dag ikke følges. 
For sakene som har vært til rettslig behandling kan man anta at kommunen har tatt lærdom 
av disse og vil være ekstra aktsom for å unngå at tilsvarende feil vil gjenta seg.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til 
orientering. Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger 
og anbefalinger til grunn i sitt forslag til innstilling til kommunestyret, og på den bakgrunn 
fremmer følgende innstilling til kommunestyret:  
 

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlige anskaffelser - 
utbyggingsprosjekter» til orientering. Kommunestyret merker seg revisjonens 
konklusjoner og ser at administrasjonen har etablerte, interne regelverk og rutiner 
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som sikrer at lov og forskrift om offentlige anskaffelser blir fulgt, samt og sikrer at 
nødvendige budsjettmessige endringer gjennomføres og rapporteres til politisk nivå. 
 

B. Kontrollutvalget følger opp revisjonsrapporten ved at administrasjonen legger frem 
en skriftlig orientering om rutinene som benyttes ved offentlige anskaffelser i 
byggeprosjekter, herunder rutiner for rapportering til politisk nivå og ved 
budsjettjusteringer. Orienteringen skal, utover generell informasjon, konkret gi 
informasjon om hvor ofte rutinene revideres/evalueres.  
 

C. Orienteringen legges fram for kontrollutvalget et år etter at revisjonsprosjektet er 
behandlet i kommunestyret.   

  
 

Revisjonen vil være til stede og tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget når saken 
behandles. 
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Saksnr.: 2019/176 
Dokumentnr.: 3 
Løpenr.: 4030/2019 
Klassering: 510/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 16.01.2019 19/5 

 
 
Informasjon fra revisjonen 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Informasjonen fra revisjonen tas til orientering 
2. Kontrollutvalget ber om å bli holdt løpende orientert vedr. kvalitetskontrollen. 
  

 
Rakkestad, 08.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 

Vedlegg 
 Epost fra revisjonen av 07.01.19 med vedlegg – Notat kvalitetskontroll 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Notat fra revisjonen 04.01.2018 ang. kvalitetskontrollen gjennomført av NKRF i 2017, 

lagt frem for KU i møte 24.01.2018. 
 

Vurdering 
Kontrollutvalget bør kunne vente å få informasjon om bla. følgende områder: 

- Status forvaltningsrevisjon på område Sykefravær (2018), revisjonen opplyste i 
forrige møte at forslag til prosjektbeskrivelse ville bli lagt frem i dagens møte. 

- Status selskapskontroll Delta AS (2018). 
- Løpende regnskapskontroll. 

 
Revisjonen har på forespørsel fra sekretariatet oversendt notat vedr. kvalitetskontrollen 
gjennomført av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) i 2018. 
Kontrollen er en oppfølging av den forbundsbasert kvalitetskontrollen som ble utført av 
NKRF i 2017. I 2017 fikk regnskapsrevisjonen mangler og forvaltningsrevisjonen ble 
godkjent med merknader. I notat til kontrollutvalgene av 04.01.2018 redegjorde revisjonen 
for resultatet, og opplyste at de ville bli gjenstand for en oppfølgingskontroll på 
regnskapsrevisjon i 2018. 
Som det fremgår av revisjonens notat av 07.01.2019, så ble resultatet nok en gang «ikke 
godkjent» og ny oppfølging vil bli gjort i 2019. Det vises forøvrig til notatet, med vedlagt 
vedtak fra NKRF og revisjonens handlingsplan. 
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Fra: Makarov Pavel (pavmak@fredrikstad.kommune.no)
Sendt: 07.01.2019 11:01:10
Til: Rovedal Anita
Kopi: Elnes Rita

Emne: notat vedr. kvalitetskontroll til KU
Vedlegg: notat kvalitetskontroll.pdf
Hei,
Vedlagt følger notat vedr. kvalitetskontroll til KU, vedtak, brev og handlingsplan.
 
Mvh
 
Pavel Makarov
Revisor
_____________________________________

 
Telefon: 69 22 31 10
Mobil: 98 90 22 10
E‐mail: pavmak@fredrikstad.kommune.no 
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Saksnr.: 2019/176 
Dokumentnr.: 4 
Løpenr.: 4676/2019 
Klassering: 510/128 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Rakkestad 16.01.2019 19/6 

 
 
Eventuelt 
 

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

 
Rakkestad, 08.01.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
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