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Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 
 
 
 
Møtested:      Trøgstad kommune, møterom  
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Saksnr.: 2019/166 
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Løpenr.: 197694/2019 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 11.10.2019 19/5 

 
 
Konstituering 
 

Styrets innstilling 
Styret 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, 30.09.2019 
Tore Johansen/s 
Styreleder  
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Saksnr.: 2019/167 
Dokumentnr.: 183 
Løpenr.: 197331/2019 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 07.10.2019 19/16 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 11.10.2019 19/6 

 
 
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 - IØKUS IKS 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling i 
representantskapet for IØKUS IKS:  
  
 Budsjettrammen for IØKUS IKS 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med utgifter 

og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger 
  

 
Rakkestad, 30.09.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 07.10.2019: 
Daglig leder redegjorde for forslag til budsjett 2020 med tilhørende økonomiplan fram til 
2023.  
Styreleder redegjorde for følgende: 

- Møte i regi av fellesnemdas leder Thor Hals vedr. anskaffelse av 
kontrollutvalgssekretariat 29.08.2019, hvor styreleder var invitert som observatør. 

- Dialogmøte i regi av Østfold kontrollutvalgssekretariat 27.09.2019, vedr. invitasjonen 
fra ØKUS til Aremark, Marker, Rakkestad, Skiptvet og Våler kommuner om å inntre 
som eiere i ØKUS. 

- I etterkant av møtet den 27.09.2019 ble det enighet om danne en arbeidsgruppe 
bestående av rådmennene i Aremark og Rakkestad samt styreleder for å se på 
mulige løsninger for kontrollutvalgssekretariat. 

 
Vedtak som innstilt.  
 

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak og innstilling til 
representantskapet 07.10.2019: 
Budsjettrammen for IØKUS IKS 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 vedtas med utgifter og 
inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger 
 
 

Vedlegg 
 Forslag til rammebudsjett 2020 for IØKUS IKS  
 Forslag til økonomiplan 2020-2023 for IØKUS IKS 
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 Svar fra departementet vedr. fellesnemdas vedtak av 23.05.19. Datert 05.09.19 
 Mail av 24.06.2019 fra Åsmund Kobbevik 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Vedtatt økonomiplan 2019-2022 
 

Saksopplysninger 
I fjor ble det vedtatt at rammen for 2019 skulle være som rammen for 2018. Vedtaket hadde 
bakgrunn i en intensjonsavtale mellom Skiptvet kommune og nye Indre Østfold kommune. 
Eierkommunene la til grunn at budsjettet for IKS’er i 2019 skulle bygge på de samme 
nominelle økonomiske rammene som i 2018.  
IØKUS IKS var ikke nevnt i intensjonsavtalen, men det var gitt signaler om at selskapet 
likevel skulle følge de samme betingelsene ved fremleggelse av budsjett 2019 og 
økonomiplan 2019-2022. 
 
I år har det ikke kommet noen signaler fra eierkommunene vedr. økonomiske rammer. 
Budsjettforslaget er av den grunn tuftet på vedtatt økonomiplan for 2019-2023.  
Økonomiplanen tar utgangspunkt i rammen for 2019 med en lønns- og prisjustering på 3% 
økning.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Daglig leder har etter beste evne satt opp et realistisk forslag til budsjett ut fra de tall som 
kommer frem av regnskap for 2018 og så langt i 2019. 
 
Selskapets budsjett har siden 2015 og frem til 2019 økt med ca 8% fra 1.700.000 kr. til 
1.840.000 kr.  dvs. drøye 2 prosent pr. år. Dette er ikke tilstrekkelig for å holde tritt med 
lønns og prisvekst ellers i samfunnet.  
 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune. 
En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk 
av ressursene. Sekretariatet er en avgjørende ressurs for at kontrollutvalget skal kunne fylle 
sin tiltenkte rolle i kommunenes egenkontroll. Sekretariatets oppgaver er mange, bla. 
saksbehandling, utredning, administrasjon, rådgiving samt være bindeleddet mellom 
kontrollutvalg/revisjon/administrasjon/kommunestyret.  
Noen sentrale momenter i vurderingen vedr.  sekretariatets kapasitet og kompetanse kan 
være: 

- Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker år for år. Dette har 
bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer proaktive for å følge opp sitt 
mandat. Innbyggernes økte bevissthet om sine rettigheter fører til flere henvendelser. 
Dessuten bidrar utvalgenes økte status i kommunene også til at flere saker 
forelegges kontrollutvalget. 

- Den nye kommuneloven oppstiller et krav om økt egenkontroll i kommunene. Dette 
innebærer flere og mer omfattende oppgaver for kontrollutvalgene. 

- Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter. For å kunne rekruttere og holde 
på dyktige medarbeidere kreves det at de får faglige utfordringer og et godt fagmiljø 
av en viss størrelse. Få ansatte gir økt sårbarhet ved sykdom og begrenset 
kompetanse. 

- Kommunesammenslåinger vil i overgangsfasen gi kontrollutvalget en viktig rolle i å 
påse at kontroll- og tilsynsperspektivet blir ivaretatt. Kommunesammenslåing gir 
færre kontrollutvalg, men trolig vil saksmengde øke, i tillegg til nye oppgaver. 

Vurdering 
Selskapet har vært i en prosess med Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) om en mulig 
fusjon mellom selskapene, styret i ØKUS vedtok å ikke gå i videre med 
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prosessen/forhandlingene. På bakgrunn av styrets vedtak ble det sendt ut en invitasjon fra 
ordførerne i nedre Glomma regionen til våre eierkommuner før sommeren med svarfrist 10. 
august. Invitasjonen omhandlet et tilbud til våre eierkommuner om å tre inn i ØKUS. Den 27. 
september ble det avholdt et møte i sakens anledning hvor rådmenn og ordførere var 
invitert, daglig leder har fått følgende tilbakemelding fra daglig leder i ØKUS: 

«For så vidt skjedde det ikke så mye på møtet, og min opplevelse er at prosessen ikke går 
noe særlig fremover. Kommunene fra Indre stilte i hovedsak med rådmenn. De var ikke 
samkjørt. Aremark og Skiptvet uttrykte at de ikke likte kostnadsfordelingen i vår 
kostnadsberegning. Jeg oppfattet det som at de ville se an hva som skjedde i nye Indre 
Østfold nå før de gikk videre med saken. Slik sett gjør ikke vi i ØKUS, hverken styret eller 
daglig leder, noe mer nå før vi eventuelt får noen ny tilbakemelding fra kommunene deres». 
Utdrag fra mail av 27.09.19 

 
 
På vegne av kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommune, 
sendte sekretariatet en forespørsel vedr. fellesnemdas i Indre Østfold kommune vedtak av 
23.05.19.  Fellesnemda vedtak var som følger: 

1. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 
2020 gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

2. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 
ved kjøp av tjenesten i markedet. Kontrollutvalget evaluerer ordningen etter 2 år og 
legger frem sak for kommunestyret. 

3. Kontrollutvalget i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad iverksetter prosessen 
med å gjennomføre anskaffelsen i henhold til regler om offentlige anskaffelser, med 
bistand fra prosjektrådmannen. Sekretariatet skal være operativt fra 1. juli 2020. 

4. Kontrollutvalget i Indre Østfold fremmer innstilling til kommunestyret som foretar endelig 
valg av kontrollutvalgssekretariat på bakgrunn av anbudsprosessen. 

 
Den 05.09.19 mottok sekretariatet svar1 fra departementet, departementet slår fast at 
fellesnemda ikke har fullmakt til å vedta konkurranseutsetting av sekretariatet.  

«[...] På bakgrunn av den klare ordlyden i bestemmelsen, om at fellesnemnda kan få fullmakt 
til å "vidareføre" deltaking i interkommunalt samarbeid eller vidareføre avtale om sekretariat 
for kontrollutvalget, mener departementet på generelt grunnlag at bestemmelsen ikke åpner 
for at fellesnemda kan få delegert kompetanse til å fatte vedtak om en ny, fremtidig 
organisering av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen [....]». 

 
Det er forventet at Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Rømskog kommune 
sier opp sitt eierskap på nyåret med et halvt års oppsigelsestid fra oppsigelsesdato. I mail av 
24.06.2019, mottok vi et varsel om at også Indre Østfold kommune kom til å melde seg ut 
med virkning fra 01.07.2020. 
 
På bakgrunn av uttalelsen fra departementet og det faktum at kommunene må ha et 
sekretariat til sitt kontrollutvalg, tar daglig leder utgangspunkt i at fra høsten 2020 har IØKUS 
IKS følgende eiere: Aremark, Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Skiptvet og Våler 
kommuner.  
 
Representantskapet vedtok i april at IØKUS IKS fakturerer eierkommunene etter nåværende 
selskapsavtale frem til 01.07.2020, eller frem til en avklaring finner sted.  
 
Det ligger i sakens natur at det i løpet av 2020 vil bli nødvendig å få på plass en ny 
fordelingsnøkkel, dette innebærer også en avklaring av hvilken forventninger/krav eierne 
stiller i forhold til selskapets kompetanse og kapasitet. 
Daglig leder vurderer situasjonen som ytterst krevende og uholdbar for selskapets ansatte. 
Selskapets rådgiver har sagt opp sin stilling og slutter medio desember 2019.  
Selskapets eksistens og antall eiere er usikker.  
 

 
1 Svaret i sin helhet følger i vedlegg til saken. 
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Daglig leder legger frem et budsjett som tar utgangspunkt i to stillinger/ansatte, også etter 
01.017.2020, dette fordi få ansatte gir økt sårbarhet ved sykdom og begrenset kompetanse. 
Man kan tenke seg at dette kan løses ved å kjøpe tjenester ved behov, men erfaringsmessig 
har vi sett at dette er krevende og skal også organiseres. Videre viser erfaringen at andre 
sekretariat gjerne har lite kapasitet utover egne oppgaver. Daglig leder vil således fraråde en 
slik løsning.  
 
Saken legges frem til behandling i styret, styret skal legge frem sitt 
budsjettforslag/økonomiplan i representantskapets møte 11. oktober 2019. 
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INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Driftsbudsjett og økonomiplan - ramme -revidert i tråd   med vedtak i rep.skapet

Tekst

Regnskap 

2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Eierbetalinger 770 -1 840 000,00 (1 840 000)        (1 895 000)        (1 950 000)        (2 009 000)        (2 069 300)        

Generelle statstilskudd

Sum disponible inntekter -1 840 000,00 (1 840 000)        (1 895 000)        (1 950 000)        (2 009 000)        (2 069 300)        

Renteinntekter og utbytte 900 -815,02 -                    -                    -                    -                    

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 500 -                   -                    -                    -                    -                    

Avdrag på lån -                   -                    -                    -                    -                    

Netto finansinntekter/-utgifter -815,02 -                    -                    -                    -                    

Til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforb. -                   -                    -                    -                    -                    

Til ubundne avsetninger 540 275 040,01 -                    -                    -                    -                    

Til bundne avsetninger 550 -                    -                    -                    -                    

Bruk av tidl.årsregnskapsmess.mindreforbruk 930 -375 040,01 -                    -                    -                    -                    

Bruk av ubundne avsetninger 940 -                   -                    -                    -                    -                    

Bruk av bundne avsetninger 950 -                   -                    -                    -                    -                    

Netto avsetninger -100 000,00     -                    -                    -                    -                    

Overført til investeringsbudsjettet -                   -                    2 500                -                    -                    

Til styrets disponering - drift -1 940 815,02 (1 840 000)        (1 892 500)        (1 950 000)        (2 009 000)        (2 069 300)        

Sum fra skjema fordelt av styret 1 585 043,97   1 840 000          1 892 500          (1 950 000)        (2 009 000)        (2 069 300)        

Merforbruk/mindreforbruk=0 -355 771,05 -                    -                    -                    -                    

Kapitalbudsjett

Tekst

Regnskap 

2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

Investeringer i varige driftsmidler -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Utlån, kjøp av aksjer og andeler 2 050               -                    2 500                -                    -                    -                    

Sum investeringer 2 050               -                    2 500                -                    -                    -                    

Bruk av lån -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Salg av fast eiendom -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Tilskudd og refusjoner vedrørende investeinger -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv. -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Overført fra driftsbudsjettet -                   -                    2 500                -                    -                    -                    

Netto avsetninger -                   -                    -                    -                    -                    -                    

Sum finansiering -                   -                    2 500                -                    -                    -                    

Udekket/udisponert 2 050,00          -                    -                    -                    -                    -                    
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INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Styrets fullmakt - budsjett 2017

Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Lønn i faste stillinger 1 100 000                  1 040 000     1 098 688,88 

Vikarlønn                         -                          -                       -   

Overtid                         -                          -                       -   

Lønnsjustering               75 000                75 000 

Telefon/bredbånd ansatte               14 000                15 000          10 392,00 

Andel sk.pl.km-godtgjørelse                 3 000                  3 000            3 213,35 

Møtegodtgjørelse folkevalgte               30 000                30 000          24 187,00 

Godtgjørelse styreleder               12 000                12 000          10 609,00 

Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte                 1 000                  1 000                       -   

Pensjon             160 000              160 000        130 648,70 

Pensjon sikringsordningen                 2 000                  2 000               739,00 

Gruppeliv/ulykkesforsikring                 4 000                  4 000            2 830,99 

Premieavvik                         -                          -        (28 710,00)

Arbeidsgiveravgift             190 000              190 000        156 889,29 

Sum lønn inkl. sosiale utgifter 1 591 000        1 532 000          1 409 488,21   

Kontorrekvisita                 5 000                  5 000            5 463,28 

Faglitteratur                 1 000                  2 000               750,00 

Aviser og tidsskrifter                 5 000                  6 000            3 649,00 

Bevertning                 4 000                  4 000            1 032,00 

Velferdstiltak ansatte                 5 000                  5 000            3 691,10 

Andre utgifter               10 000                10 000            1 386,44 

Porto                 1 000                  2 500            3 268,00 

Telefon                 1 000                          -             (866,64)

Banktjenester                    500                     500               204,00 

Bredbånd                 1 000                  1 000                       -   

Annonse, reklame og informasjon                         -                          -                       -   

Kursutgifter/konferanseutgifter               50 000                50 000          45 933,81 

Kjøregodtgjørelse ansatte               30 000                30 000          27 004,23 

Passasjertillegg                 2 000                  3 000            1 365,30 

Kjøregodtgjørelse folkevalgte                 6 000                  5 000            5 674,52 

Diettgodtgjørelse                         -                          -                       -   

Reiseutgifter (tog, fly, etc.)                 8 000                10 000            5 374,93 

Energi                 9 000                  9 000                       -   

Forsikringer                 4 000                  3 000            4 125,84 

Adm.tilskudd sikringsordn og tilskudd pensjon                        -                          -                   7,20 

Husleie               40 000                40 000          25 924,00 

Avgifter, gebyrer, lisenser               20 000                25 000          16 605,38 

Kontingenter               45 000                40 000          48 743,96 

Inventar og utstyr                 5 000                  5 000          31 157,92 

Edb-utstyr                 5 000                  5 000            4 588,00 

Leie av utstyr (operasjonell) av maskiner               21 500                25 000          11 938,49 

Andre tjenester som inngår i egenproduksjon                        -                          -                       -   

Kjøp av tjenester fra andre kommuner                         -          28 050,00 

Revisjon                 7 500                  7 000            5 720,00 

Kjøp av tjenester fra private                         -                          -                       -   

Kjøp av tjenester fra egne kommuner               15 000                15 000          15 000,00 

Sum kjøp av varer og tjenester             301 500              308 000        295 790,76 

Momskompensasjon                         -                          -          26 087,74 

Reserverte tilleggsbevilgninger, lønn                          -                       -   

Sum overføringer                          -          26 087,74 

Driftsutgifter 1 892 500        1 840 000          1 731 366,71   

Momskompenskajon        (26 087,74)

Refusjon sykepenger                          -      (120 235,00)

Refusjon fra andre                       -   

Driftsinntekter -                       -                        (146 322,74)     

Sum utgifter 1 892 500        1 840 000          1 731 366,71   

Sum inntekter -                       -                        (146 322,74)     

Sum nettoramme 1 892 500        1 840 000          1 585 043,97   

Til styrets disposisjon 1 892 500        1 840 000          1 940 815,02   

Resultat av styrets fullmakt -                       -                        (355 771,05)     
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INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Detaljert årsbudsjett (minimum etter vedlegg)

Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Driftsinntekter

Salgsinntekter -                     -                   

Refusjoner -                     (120 235,00)     

Overføring (1 895 000)       (1 840 000)         (1 840 000,00)  

Momskompensasjon -                   -                     (26 087,74)       

Andre driftsinntekter -                   -                   

Sum driftsinntekter (1 895 000)       (1 840 000)         (1 986 322,74)  

Driftsutgifter

Lønn inkl sosiale utg. 1 591 000        1 532 000          1 409 488,21   

Kjøp av varer og tjenester 279 500           286 000             247 020,76      

Kommunal tjenesteproduksjon 22 000             22 000               48 770,00        

Overføringer -                   -                     26 087,74        

Kalkulatoriske avskrivninger -                     -                   

Andre driftsutgifter -                     -                   

Sum driftsutgifter 1 892 500        1 840 000          1 731 366,71   

Driftsresultat (2 500)              -                     (254 956,03)     

Finansposter

Renteinntekter -                   -                     (815,02)            

Renteutgifter -                   -                     -                   

Avdrag på lån -                   -                     -                   

Mottatt avdrag på lån -                   -                     -                   

Motpost kalkulatoriske avskrivninger -                   -                     -                   

Ordinært resultat (2 500)              -                     (255 771,05)     

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger -                     275 040,01      

Dekning av tidligere års merforbruk -                     -                   

Bruk av tidligere avsetninger -                   -                     -                   

Disp.av tidl.års mindreforbruk -                     (375 040,01)     

Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 2 500               -                     -                   

Regnskapsmessig resultat -                   -                     (355 771,05)     

Kapitalbudsjett

Tekst Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018

Investeringer i varige driftsmidler -                   -                     -                   

Utlån, kjøp av aksjer og andeler 2 500               -                     2 050               

Sum investeringer 2 500               -                     2 050               

Bruk av lån -                   -                     -                   

Salg av fast eiendom -                   -                     -                   

Tilskudd og refusjoner vedrørende investeinger -                   -                     -                   

Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv. -                   -                     -                   

Overført fra driftsbudsjettet 2 500               -                     -                   

Netto avsetninger -                   -                     -                   

Sum finansiering 2 500               -                     -                   

Udekket/udisponert -                   -                     2 050,00          
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Tonje Areng 
Skaara 
22 24 72 58 

Spørsmål om inndelingsloven og fellesnemndas fullmakter 

 

Det vises til e-post 24.06.19 fra Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS ved daglig leder 

Anita Rovedal, med spørsmål om tolkning av inndelingsloven mv.i relasjon til følgende 

vedtak fra fellesnemnda for Indre Østfold kommune: 

  
1. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 

2020 gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
2. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 

2020 ved kjøp av tjenesten i markedet. Kontrollutvalget evaluerer ordningen etter 2 år 
og legger frem sak for kommunestyret. 

3. Kontrollutvalget i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad iverksetter 
prosessen med å gjennomføre anskaffelsen i henhold til regler om offentlige 
anskaffelser, med bistand fra prosjektrådmannen. Sekretariatet skal være operativt 
fra 1. juli 2020.  

4. Kontrollutvalget i Indre Østfold fremmer innstilling til kommunestyret som foretar 
endelig valg av kontrollutvalgssekretariat på bakgrunn av anbudsprosessen. 

 

1. Åpner indelingslova for at fellesnemda også kan vedta en fremtidig ordning frem i 

tid? Vil ikke det bli å binde nytt kommunestyre og nytt kontrollutvalg? Jf vedtakets pkt 

2 og 4 

 

Det følger av inndelingsloven § 26 femte ledd at "Nemnda kan óg få fullmakt til å vidareføre 

deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 

Tilsvarande gjeld for sekretariat for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 

kontrollutvala". Denne bestemmelsen ble tatt inn i loven fra 2014, og det fremgår av 

lovforslaget (Prop. 109 L (2012–2013)) at en viktig grunn for forslaget var at "den nye 

kommunen kan ha organiseringa av revisjonen og kontrollutvalssekretariatet klarlagd frå dag 

éin", se pkt. 7.4.  

 

Indre Østfold kontrolutvalgssekretariat v/dalig 

leder Anita Rovedal 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3552-2 

Dato 

5. september 2019 
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Side 2 
 

På bakgrunn av den klare ordlyden i bestemmelsen, om at fellesnemnda kan få fullmakt til å 

"vidareføre" deltaking i interkommunalt samarbeid eller vidareføre avtale om sekretariat for 

kontrollutvalget, mener departementet på generelt grunnlag at bestemmelsen ikke åpner for 

at fellesnemda kan få delegert kompetanse til å fatte vedtak om en ny, fremtidig organisering 

av sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen.  

 

2. Vedtakets pkt 3 sier at en anbudsprosess skal gjennomføres med bistand fra 

prosjektrådmann som også er ansatt som rådmann i ny kommune. Strider ikke dette 

mot bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 20 (§ 23-7 i ny kommunelov)? 

 

Ordlyden i kontrollutvalgsforskriften § 20 inneholder ikke et eksplisitt forbud mot at 

administrasjonen er involvert i saksbehandlingen av en anskaffelsesprosess hvor det er 

sekretariatstjenester som skal anskaffes. Forskriften § 20 tredje ledd sier imidlertid at 

"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."  

 

Selv om departementet med dette ikke tar konkret stilling til lovligheten av vedtaket truffet av 

fellesnemnda i Indre Østfold kommune, kan mye tyde på at forskriftsbestemmelsen er til 

hinder for at administrasjonen er involvert i saksbehandlingen på denne måten. Dette må 

imidlertid sammenslåingskommunene selv vurdere. 

 

Siden denne uttalelsen også vil være av interesse for de fem kommunene som slås sammen 

til Indre Østfold, sendes svaret også i kopi til dem.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Tonje Areng Skaara 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi 

 

Askim kommune 

Eidsberg kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Hobøl kommune 

Spydeberg kommune 

Trøgstad kommune 
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Åsmund Kobbevik
Rådgiver
Indre Østfold kommune 2020
t 69 68 10 00 | m +47 456 056 02

Fra: Åsmund Kobbevik (asmund.kobbevik@io.kommune.no)
Sendt: 24.06.2019 14:38:27
Til: Rovedal Anita; Haaby Ida Bremnes
Kopi: 

Emne: VS: Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Vedlegg: 
 
 

Fra: Åsmund Kobbevik 
Sendt: fredag 21. juni 2019 14:57
Til: Torfinn strengen <torfinnstrengen@gmail.com>; Jan Terje Kristiansen <jtk1000@gmail.com>;
turid.fluge@svenneby.no; Knut Herland <kjherlan@online.no>; Aksel Reeno Simenstad <a‐reeno@online.no>
Kopi: Georg Smedhus <georg.smedhus@io.kommune.no>
Emne: Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
 
Til kontrollutvalgslederne i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad
 
Fellesnemnda for Indre Østfold kommune 2020 har 18. juni 2019 behandlet sak om «Valg av
kontrollutvalgssekretariatordning for Indre Østfold kommune».
Fellesnemnda gjorde følgende vedtak

1. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 2020 gjennom Indre
Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

2. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 ved kjøp av
tjenesten i markedet. Kontrollutvalget evaluerer ordningen etter 2 år og legger frem sak for
kommunestyret.

3. Kontrollutvalget i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad iverksetter prosessen med å gjennomføre
anskaffelsen i henhold til regler om offentlige anskaffelser, med bistand fra prosjektrådmannen.
Sekretariatet skal være operativt fra 1. juli 2020.

4. Kontrollutvalget i Indre Østfold fremmer innstilling til kommunestyret som foretar endelig valg av
kontrollutvalgssekretariat på bakgrunn av anbudsprosessen.

 
Iverksettelse av prosessen med å gjennomføre anskaffelsen
Som bistand til prosessen med anskaffelsen ønsker prosjektrådmannen å benytte seg av tilbudet fra Nordre Follo
om deltakelse i felles anbudsprosess. Dette vil være effektivt og bør gi muligheter for et godt pristilbud. Arbeidet
med å utarbeide en kravspesifikasjon ledes av Stein Erik Drevdal, som er en av fagsjefene i Nordre Follo.
 
Jeg har vært i kontakt med Drevdal. Så langt har Nordre Follo innledet arbeidet med å koble på intern kompetanse
innen anskaffelsesområdet mv., men regner ikke med å levere et anbudsutkast før sommeren. Dette betyr at vi
har mulighet til å spille inn under forarbeidet. Vi er også invitert til å ta et møte med dem, der vi kan drøfte
anbudsbeskrivelsen nærmere. Nordre Follo anbefaler at de kjører anbudsprosessen, der vi får en opsjon om kjøp
under samme vilkår.
 
Jeg kontakter dere nærmere for å snakke om prosess og samarbeid.
 
Utmelding av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
Som en følge av vedtaket vil administrasjonen forberede sak om utmelding av Indre Østfold
Kontrollutvalgssekretariat IKS med virkning fra 01.07.2020, jf. Inndelingslova § 16.
 
 
Med vennlig hilsen
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e asmund.kobbevik@io.kommune.no
   Hjemmesider | Facebook | Twitter

Tips oss ‐ kom med innspill til prosjektet Indre Østfold kommune 2020
Kommune‐app  ‐ last ned og velg Indre Østfold kommune 2020 som kategori
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