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vedtak ved å få forelagt oppfølgingsrapport et år etter at revisjonsprosjektet er
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Saksopplysninger
Formålet med forvaltningsrapporten var å undersøke i hvilken grad kommunen utfører en
tilfredsstillende avviksoppfølging og dokumenthåndtering i det elektroniske kvalitetssystemet
Compilo.
Følgende problemstillinger ble vedtatt av kontrollutvalget:
 I hvilken grad gjennomfører kommunen en tilfredsstillende avviksoppfølging?
 I hvilken grad fungerer systemets dokumentmodul som et oppslagsverk for
alle ansatte?
Revisjonen har benyttet intervju med administrasjonen, kontrollhandlinger og
spørreundersøkelser blant ansatte som metode for å få svar på problemstillingene.
Revisjonen har konkludert med at Trøgstad kommune i liten grad utfører en tilfredsstillende
avviksoppfølging og at dokumentmodulen i liten grad fungerer optimalt som et oppslagsverk
for alle ansatte.
Konklusjonen baserer seg blant annet på følgende funn:
- Trøgstad kommune har i for liten grad har sørget for at alle kommunes ansatte har
fått tilstrekkelig opplæring i Compilo, undersøkelsen avdekker at Compilo brukes i for
liten grad av de ansatte i det daglig, bruken varierer mellom virksomhetene og
enkelte grupper av ansatte bruker ikke systemet i det hele tatt.
- De ansatte i kommunen benytter i for liten grad Compilo for å melde avvik, grunnen
oppgis å være at man foretrekker å melde avvik muntlig. Avviksbehandlingen tar for
lang tid fra avvik blir meldt inn til de lukkes, enkelte ansatte opplever derfor nytten av
å melde avvik som begrenset.
- Kommunen har i liten grad har sørget for at alle relevante dokumenter er
overført/opprettet i dokumentmodulen. Dokumentene som ligger i modulen blir i liten
grad oppdatert i tråd med systemets frister.
Revisjonen har på bakgrunn av sine funn, vurderinger og konklusjoner fremmet følgende
fem anbefalinger:
Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å sørge for tilstrekkelig
opplæring og veiledning av kommunens ansatte, med mål om at Compilo skal brukes
av alle kommunens ansatte i så stor grad som mulig.
Anbefaling 2: Revisjonen vil anbefale Trøgstad kommune å sette av tilstrekkelige
personalressurser, som får tildelt ansvaret for implementering og drift av
kvalitetssystemet i kommunen.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å iverksette tiltak for å sikre
at avviksmodulen blir et helhetlig system for avviksregistrering og oppfølging av
avvik. Herunder sørge for at samtlige avvik meldes i Compilo, og at disse blir
behandlet innen rimelig tid. Dette for å oppnå en forbedring av tjenestene, og ta
læring av feil og uønskede hendelser.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å opprette rutiner som
beskriver forventninger til hvordan avvik skal meldes, behandles og følges opp i
kommunen.
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å sørge for at Compilo
inneholder rutiner og prosedyrer fra samtlige fagområder i kommunen, og at disse
oppdateres i tråd med satte frister.
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Overstående anbefalinger må også følges opp i det videre arbeidet med å utvikle
kvalitetssystemet for Indre Østfold kommune.
Rådmannen slutter seg til rapportens vurderinger og konklusjoner. Videre gjør rådmannen
rede for hvordan de enkelte anbefalinger i rapporten vil følges opp videre innad i kommunen,
samt tas med i det videre arbeidet med implementeringen av kvalitetssystemet i Indre
Østfold kommune.
Vurdering
Sekretariatet opplever at kontrollutvalget er opptatt av at forvaltningsrevisjoner skal være
nyttige. Kommunen er bare måneder unna kommunesammenslåing, og kontrollutvalget
antar at funn gjort i forvaltningsrevisjonen kan tas med inn i arbeidet i den nye kommunen
når den skal vedta nye rutiner og kvalitetssystem som skal gjelde den nye organisasjonen.
Sekretariatet har vurdert om rapporten er skrevet i henhold til standardkravene til
forvaltningsrevisjon (RSK 001), og finner at rapporten gir svar på problemstillingen.
Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors
selvstendige, faglige ansvar.
Rapporten anses å være i samsvar med kontrollutvalgets bestilling gjennom vedtatt
prosjektbeskrivelse.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og rådmannens tilbakemeldinger til
orientering. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret og at rapportens anbefalinger
skal tas til følge og gjennomføres i ny kommune. Revisjonen vil være til stede og
tilgjengelige for å besvare spørsmål fra utvalget når saken behandles.
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Sammendrag
I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen kontrollert i hvilken grad kommunen utfører en tilfredsstillende avviksoppfølging og dokumenthåndtering i det elektroniske kvalitetssystemet Compilo (tidligere kalt Kvalitetslosen). Kommunen er pålagt å sørge for internkontroll i kommunen, noe som innebærer
at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Trøgstad har valgt Compilo som en løsning for å håndtere rutiner/prosedyrer og lignende dokumentasjon, samt for å melde/behandle avvik i kommunen. Compilo er dermed et
viktig verktøy som skal bidra til å sikre kommunens internkontroll.
For å besvare problemstillingen har revisjonen kontrollert om ansatte i kommunen får opplæring i bruk av
Compilo og om ansatte benytter systemet på jevnlig basis. Revisjonen har videre kontrollert om avvik blir
meldt og fulgt opp i avviksmodulen. Revisjonen har også kontrollert om dokumentmodulen i Compilo
fungerer som en hoveddatabase for opprettelse og lesing av rutiner/prosedyrer på tvers av kommunens
virksomheter, og om dokumentasjonen blir oppdatert i tråd med gjeldene frister.
Revisjonen har benyttet seg av flere metoder for å innhente informasjon om kommunens rutiner og praksis, herunder intervju, spørreundersøkelse og kontroll av dokumentasjon og avviksbehandling i systemet.
Revisjonen konkluderer med at Trøgstad i for liten grad har sørget for at alle kommunens ansatte har fått
tilstrekkelig opplæring i Compilo. Enkelte grupper av ansatte har ikke mottatt opplæring, og opplæringens
form og innhold har ikke i tilstrekkelig grad sikret et godt nok kunnskapsgrunnlag hos ansatte. Compilo
brukes i for liten grad av ansatte i det daglige arbeidet, og bruken er svært varierende mellom virksomhetene. Det er også avdekket at enkelte grupper av ansatte ikke bruker systemet overhodet.
Trøgstad kommune sørger i for liten grad for at ansatte melder avvik i Compilo. Det forekommer en betydelig underrapportering som fører til at systemets nytteverdi reduseres. Bakgrunnen for dette er blant
annet at en del ansatte foretrekker å melde avvik muntlig.
Avviksbehandlingen tar for lang tid fra avvik er meldt til det er lukket/sluttbehandlet. Selv om enkelte av
de kontrollerte avvikene var utilstrekkelig behandlet, var de fleste tilbakemeldinger og tiltak som fremkom
i avviksbehandlingen hensiktsmessige og nyttige. Dessverre overskygges dette i en del tilfeller av det
revisor vurderer som en urimelig lang behandlingstid. Noen ansatte opplever også at nytten av å melde
avvik er begrenset, fordi de har erfart at avvik ikke følges opp av ledelsen.
Revisjonen konkluderer med at kommunen i liten grad har sørget for at alle relevante dokumenter har blitt
overført/opprettet i dokumentmodulen. Omfanget av dokumentasjonen er svært varierende fra en virksomhet til en annen, og ansattes bruk og tillit til dokumentmodulen i Compilo som hoveddatabase for
rutiner, prosedyrer og lignende dokumentasjon, har blitt betydelig svekket på grunn av manglende dokumentasjon. Dette har blant annet ført til at ansatte har benyttet seg av andre kilder for skaffe til veie
dokumenter for bruk i sitt arbeid. Dokumentene som ligger i modulen er også i for liten grad oppdatert i
tråd med fristene som er satt i systemet. Manglende oppdatering av dokumenter har etter revisors vurdering svekket påliteligheten til modulens innhold ytterligere.
Revisjonen har med bakgrunn i sine funn og vurderinger, konkludert med at kommunen i liten grad utfører
en tilfredsstillende avviksoppfølging og at dokumentmodulen i liten grad fungerer optimalt som et oppslagsverk for alle ansatte.
Basert på revisjonens vurderinger og konklusjoner fremmer revisjonen følgende anbefalinger:
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2.1. Anbefalinger

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å sørge for tilstrekkelig opplæring og
veiledning av kommunens ansatte, med mål om at Compilo skal brukes av alle kommunens
ansatte i så stor grad som mulig.
Anbefaling 2: Revisjonen vil anbefale Trøgstad kommune å sette av tilstrekkelige personalressurser, som får tildelt ansvaret for implementering og drift av kvalitetssystemet i kommunen.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å iverksette tiltak for å sikre at avviksmodulen blir et helhetlig system for avviksregistrering og oppfølging av avvik. Herunder
sørge for at samtlige avvik meldes i Compilo, og at disse blir behandlet innen rimelig tid. Dette
for å oppnå en forbedring av tjenestene, og ta læring av feil og uønskede hendelser.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å opprette rutiner som beskriver forventninger til hvordan avvik skal meldes, behandles og følges opp i kommunen.
Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å sørge for at Compilo inneholder rutiner og prosedyrer fra samtlige fagområder i kommunen, og at disse oppdateres i tråd med
satte frister.
Overstående anbefalinger må også følges opp i det videre arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet for Indre Østfold kommune.
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Innledning
3.1. Problemstillinger

3.4. Revisjonsmetoder

Problemstilling 1: I hvilken grad gjennomfører
kommunen en tilfredsstillende avviksoppfølging?
Problemstilling 2: I hvilken grad fungerer systemets dokumentmodul som et oppslagsverk for
alle ansatte?

Dette prosjektet er utarbeidet etter standard for
forvaltningsrevisjon – RSK001. Revisjonen har
innhentet informasjon til prosjektet gjennom å
benytte seg av ulike metoder, slik at problemstillingene blir belyst fra flere sider (metodetriangulering). Følgende metoder er brukt i dette prosjektet:
• Intervju med administrasjonen i kommunen, der kommunens arbeid og utfordringer
knyttet til temaet ble kartlagt.

3.2. Avgrensning av prosjektet
Revisjonen vil med bakgrunn i problemstillingene avgrense prosjektet til å omhandle avviksmodulen og dokumentmodulen i Compilo. Prosjektets hensikt er å kontrollere at oppfølgingen/behandlingen av avvik og ansattes bruk
av dokumentmodul/avviksmodul er i tråd med revisjonskriteriene. Med bakgrunn i at Trøgstad
kommune skal inn i ny kommune, og at den nye
kommunen også vil bruke Compilo som en del
av sin internkontroll, vil rapportens anbefalinger
også være relevante for Indre Østfold kommune.

• Kontrollhandlinger basert på informasjonen
som er tilgjengelig i Compilo, herunder kontroll av avviksbehandling og dokumenthåndtering.
• Spørreundersøkelse blant kommunens ansatte som har avdekket funn innen opplæring, bruk og resultater i forbindelse med
innføringen av Compilo. Undersøkelsen
fikk 139 svar. Revisor har tatt utgangspunkt
i at kommunen har cirka 462 ansatte (tall
per 31.12.17), dette gir da en svarandel på
30%. 2 av 3 respondenter er ansatt på heltid i kommunen, mens 1 av 3 er deltidsansatte. Revisjonen har slått sammen noen
virksomheter for å unngå store utslag basert på få respondenter i den enkelte virksomhet.

3.3. Revisjonskriterier
I henhold til standard for forvaltningsrevisjon må
revisor fastsette revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonen.
Revisjonskriterier, ofte kalt «foretrukket praksis», er uttrykk for krav eller forventninger til en
funksjon, aktivitet, prosedyre, resultat eller lignende. Revisjonskriterier fastsettes vanligvis
med basis i en eller flere av følgende kilder: lovverk, politiske vedtak og føringer, kommunens
egne retningslinjer, anerkjent teori på området
og andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater.

Revisjonen hadde ideelt sett ønsket seg en høyere svarprosent i spørreundersøkelsen. Likevel
vurderer revisor at 139 svar fra ansatte der alle
virksomheter i kommunen er representert (med
unntak av Nav), gir verdifull innsikt i ansattes erfaringer om og oppfatninger av Compilo. Funnene fra spørreundersøkelsen vil naturligvis
også sees i sammenheng med funn fra de øvrige
kontrollhandlingene. Med bakgrunn i dette vurderer revisor at funnene i rapporten har en tilstrekkelig gyldighet for å kunne konkludere på
prosjektets problemstillinger.

Revisjonskriterier for dette prosjektet er blitt utledet fra:
• Lov om kommuner og fylkeskommuner.
• Idehefte fra KS «Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus».
• Kommunens årsmelding for 2014.
En nærmere utledning av revisjonskriterier fremkommer i rapporten.
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Problemstilling 1:
I hvilken grad gjennomfører kommunen en tilfredsstillende avviksoppfølging?
Utover dette har kommunen betydelig frihet til å
selv velge hvilket omfang internkontrollen skal
ha, og hvilke metoder som skal brukes.

4.1. Revisjonskriterier
Av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr.2 fremgår følgende:
(...) Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll».

KS fremhever i sitt hefte «Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus» at internkontrollaktiviteter i praksis ofte oppfattes som et
uttrykk for en fornuftsbasert styring som har sitt
utspring i erfaringer om hva som fungerer/ikke
fungerer på arbeidsplassen. For eksempel vil
bruk av hensiktsmessig arbeidsdeling, bruk og
opprettholdelse av faglige baserte normer og arbeidsformer være eksempler på internkontrollaktiviteter som utføres i det daglige.

Bestemmelsen om rådmannens ansvar for betryggende kontroll ble tillagt paragrafen etter
endringer foreslått i Odelstingsproposisjon nr.70
(2002-2003). Av forarbeidene til proposisjonen
fremkommer det følgende formulering som begrunnelse for endringen:

Til tross for at styringen på en arbeidsplass på
mange måter kan oppleves som god for ansatte,
ledere og tjenestemottakere, kan prosessene
som styrer virksomheten også oppleves som
fragmenterte og uoversiktlige. Dette kan skyldes
at internkontrollen i liten grad er formalisert, og
at den varierer i type og omfang fra et fagområde
til et annet. Derfor vil det være en viktig oppgave
for kommunen å utvikle et helhetlig system for
internkontroll, som gir kommunens ledelse den
informasjonen som er nødvendig for å planlegge
og styre kommunen fremover på en best mulig
måte.

(...) Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å føre
kontroll med virksomheten. Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i
dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll
regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i
tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål
som er satt (...)»

I ny kommunelov som trer i kraft i 2020 er
internkontrollkravene til kommunen betydelig skjerpet. I lovens § 25-1 fremgår det
blant annet at rådmannen plikter å:

Bestemmelsen i kommuneloven om rådmannens internkontroll innebærer et ansvar for å ha
tilstrekkelig kontroll, samt at det er et krav om
prosess for å sikre kontroll. I tillegg finnes det
særlovgivning (internkontrollforskrifter) som i
større detalj regulerer de ulike delene av kommunens virksomhet, deriblant barnevern, helseog omsorg, HMS med flere.

«(...) c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig.

/7

KVALITETSSYSTEMET COMPILO

13

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

For at Compilo skal kunne bidra positivt til internkontrollen er det viktig at systemet blir benyttet i
det daglige. Det er derfor viktig at brukerne har
fått opplæring og har tilstrekkelig kunnskap om
systemet. Opplæring er også viktig for å skape
en felles forståelse blant medarbeiderne om hva
et avvik er på deres arbeidsplass. Revisor vil under denne problemstillingen presentere funn
vedrørende omfanget av ansattes bruk av Compilo, og i hvilken grad det er gjennomført opplæring. Dette er funn som også vil være relevante i
forbindelse med problemstilling 2.

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»
Når denne loven iverksettes vil altså oppfølging av avvik, dokumentering av for eksempel avvik, rutiner og prosedyrer, samt
evaluering av rutiner og prosedyrer, bli
eksplisitte lovkrav. Dette understreker viktigheten av å ha på plass et helhetlig internkontrollsystem i den nye kommunen i
2020.

For at systemet skal bli brukt og ha en nytteverdi
er det viktig å sikre at avvik blir meldt. Det bør
oppleves som nyttig for ansatte å melde avvik.
For at dette skal realiseres bør det forventes at
avviksbehandlere ved behandling av avvik foretar en grundig behandling som også vurderer ansattes innspill/forbedringsforslag. Avvikene bør
brukes systematisk, enkeltvis og samlet, for å
lære av feil og uønskede hendelser, og forbedre
tjenestene i kommunen. Passende tiltak bør vurderes og iverksettes som følge av at avvik er
meldt. Meldte avvik bør også behandles innen rimelig tid. Hva som er «rimelig» i denne sammenheng vil avhenge av hvor alvorlig avviket er. Revisjonen har tatt utgangspunkt i en behandlingsfrist på 3 uker som et minimumskrav, dette er
sammenfallende med fristen kommunen har
satt, før avviket automatisk videresendes til
neste leder i systemet.

Flere kommuner har implementert et eller flere
kvalitetssystemer i sin kommune, blant annet for
å sikre dokumentasjon av praksis, løpende forbedre sine arbeidsmetoder, sikre måloppnåelse,
samt unngå lovbrudd og uønskede hendelser. I
Trøgstad kommune er kvalitetssystemet Compilo blitt innført som en sentral del av kommunens internkontroll.
Et system som Compilo har som mål å blant annet skape muligheter for fokus på forbedring, utvikling og økt kvalitet på arbeidet som utføres.
Kvalitetssystemer som Compilo har mindre fokus på tradisjonelle kontrollaktiviteter og målstyring, til fordel for å ta sikte på å forbedre arbeidsprosessene fortløpende gjennom erfaringsbasert læring.

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Revisjonskriterium 1: Trøgstad kommune bør sørge for at alle ansatte i kommunen gis tilstrekkelig opplæring i bruken av Compilo.

•

Revisjonskriterium 2: Trøgstad kommune bør sørge for at ansatte benytter seg jevnlig av
Compilo i det daglige arbeidet.

•

Revisjonskriterium 3: Trøgstad kommune bør sørge for at ansatte melder avvik i Compilo.

•

Revisjonskriterium 4: Trøgstad kommune bør sørge for at avvik meldt i Compilo behandles innen rimelig tid, og at nødvendige tiltak iverksettes.
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4.2. Revisors undersøkelse og innhentede data

fragmentert og plassert mange steder i organisasjonen, og at dette har ført til en ansvarspulverisering og for lite systematikk i arbeidet.

Opplæring

Videre ble det presisert at virksomhetene innen
helsesektoren har satt i stand et system i forbindelse med nyansatte der den enkelte får opplæring en-til-en og må kvittere for at opplæring er
mottatt og at innholdet er forstått. Det har imidlertid festet seg et inntrykk av at øvrige virksomheter ikke følger en slik rutine. Det finnes også
eksempler på at ansatte som tidligere har fått
opplæring, i senere tid har uttrykt en opplevelse
av å ikke ha fått opplæring/tilstrekkelig opplæring.

I oppstartsintervjuet ble det bemerket at opplæringstilbudet som gis i forbindelse med Compilo,
per i dag oppleves som utilstrekkelig, og at
dette skaper en manglende forståelse for systemet blant ansatte.
Opplæringstilbudet i kommunen har i store
trekk bestått av en-til-en opplæring. En gruppe
superbrukere har hatt ansvar for å lære opp og
veilede ansatte ute i virksomhetene. Det har
ikke blitt gjennomført større samlinger for å
lære opp ansatte i bruken av Compilo, og det
ble pekt på i intervjuet at det er lite systematikk i
opplæringen. Kontaktperson oppga som eksempel at hun selv ikke har blitt gitt noen opplæring i systemet.

I revisjonens spørreundersøkelse ble ansatte
spurt om i hvilken grad de opplevde å ha fått tilstrekkelig opplæring i Compilo. Som man kan
se av figur 1 svarer omtrent 45% av respondentene at de opplever at opplæringen i liten grad
eller svært liten grad har vært tilstrekkelig for
dem. 35,5% opplever opplæringen som middels
tilstrekkelig. Helse og omsorg 2 skiller seg positivt ut med en høyere andel som er godt fornøyd med opplæringen sammenlignet med
gjennomsnittet for alle virksomheter. Likevel er

Et gjennomgående element som ble pekt på i
oppstartsintervjuet var mangelen på en dedikert
kvalitetsansvarlig med overordnet ansvar for å
holde oversikt, drive opplæring og sørge for at
systemet ble brukt på riktig måte. Det ble sagt
at ansvaret for systemet i stor grad har vært

FIGUR 1: I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU Å HA FÅTT TILSTREKKELIG OPPLÆRING I COMPILO?
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24.6%

35.5%

20.3%

Ledelse, administrasjon og teknisk

45.5%

17.4%

12.1%

2.2%

3.0% 3.0%

36.4%

1 - Svært liten grad
2 - Liten grad
3 - Middels grad
4 - Stor grad
5 - Svært stor grad
Helse- og omsorg

15.3%

Oppvekst

33.9%

22.0%

20.9%

0%

10%

23.3%

20%

30%

18.6%

37.2%

40%

50%

3.4%

25.4%

60%

70%

80%

90%

100%

Prosent

2 Består av Pleie og omsorg,

Helse og barnevern

og Bodaf.
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det en betydelig andel også her som anser opplæringen som svært lite eller lite tilstrekkelig
(37,3%).

tillit til systemet da det ikke innehar klare rutiner for håndtering. I min rolle kunne jeg ha
brukt dette systemet til å fange opp hvor jeg
med ansvar for fag og fagutvikling kunne ha
sett hvor skoen "trykker" ifht statistikker. I tillegg ligger VAR - Nordens største prosedyrebibliotek i Compilo. Det er helsepersonells
oppslagsverk som er kunnskapsbasert og til
enhver tid oppdatert på siste forskning.
Mange ansatte vet ikke at det er integrert i
Compilo eller hvordan det brukes. Her er det
en jobb å gjøre! Etterlyser blant annet en felles prosedyre for avvikssystemet slik at man
kan ha en forventning på hvordan et avvik
skal håndteres.»

De respondentene som svarte alternativ 1-3,
fikk mulighet til å komme med en redegjørelse
for sitt svar. Revisjonen mottok kommentarer
fra 80 respondenter. 28 av disse oppga at de
ikke hadde mottatt opplæring, noen oppga også
at de ikke kjente til systemet. Andre gjentagende kommentarer dreide seg om at den opplæringen som ble mottatt opplevdes som utilstrekkelig, og at begrenset bruk av systemet
førte til at kunnskapene opparbeidet under opplæringen ble svekket over tid.

– Medarbeider ved pleie og omsorg

I spørreundersøkelsen ble også respondentene
spurt om de opplevde å få tilstrekkelig hjelp når
de hadde behov for hjelp med Compilo. Her var
en større andel ansatte i stor eller svært stor
grad fornøyd med hjelpen underveis (52%).
31% opplevde i middels grad å få tilstrekkelig
hjelp underveis. 17% var i svært liten/liten grad
fornøyd.

Ansattes bruk av Compilo
Det ble sagt i oppstartsintervjuet at systemets
tilgjengelighet anses som god. Ansatte har tilgang til systemet gjennom kommunens intranett-løsning. Denne løsningen er tilgjengelig
både på pc og mobil. Dette sikrer at alle ansatte, uavhengig av arbeidsplass, har tilgang til
løsningen. Denne påstanden bekreftes lang på
vei også i revisjonens spørreundersøkelse der
kun 0,7% oppgir å ikke ha tilgang til Compilo.
12,2% oppgir at de er usikre på om de har tilgang, mens 87,1% oppgir å ha tilgang.

«Jeg har ikke fått opplærings i kvalitetssystemet. Men er opptatt av at det er ett kvalitetssystem som har tillit da det er det eneste verktøyet/systemet hvor ansatte skriftlig kan
melde inn avvik. Opplever at ansatte ikke har

FIGUR 2: HVOR OFTE BENYTTER DU DEG AV COMPILO?
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I spørreundersøkelsen ble ansatte også spurt
om hvor ofte de benyttet Compilo i arbeidshverdagen. Som det fremgår av figur 2, oppgir
22,3% at de aldri tar i bruk Compilo. 36,7% bruker Compilo noen ganger i året. 24,5% benytter
Compilo månedlig mens 15,8% benytter systemet ukentlig. 0,7% benytter systemet daglig,
dette tilsvarer én ansatt.

nedadgående trend i meldte avvik den siste tiden, og det antas at dette kan ha sammenheng
med manglende avviksbehandling.
Det ble videre pekt på at kommunen også har
en utfordring med å skape en felles forståelse
av hva et avvik er og hva som er høy og lav alvorlighetsgrad. Det ble vist til et eksempel vedrørende temperatursvikt i kjøleskap i forbindelse med matvaretrygghet, der det var ulik forståelse mellom ledelse og avviksmelder om i
hvilken grad dette var vesentlig nok til å melde
som et avvik.

Det er innen Ledelse, administrasjon og teknisk 3 at flest ansatte oppgir å ikke benytte seg
av systemet overhodet. Her er det særlig virksomhetene Service, personal og samfunn og
Teknikk og næring som rapporterer at systemet
brukes i liten grad eller aldri. Til motsetning er
systemet mest hyppig brukt av virksomhetene
innen Helse og omsorg. Imidlertid er det også
her en stor andel (42,4%) som kun bruker systemet noen ganger i året.

I spørreundersøkelsen ble ansatte spurt om erfaringer de har med avviksmodulen i Compilo.
Som man kan se av figur 3 oppga litt under halvparten av respondentene (48,5%) at de hadde
meldt avvik i løpet av de to siste årene. Grafen
viser også at det er store variasjoner mellom de
ulike sektorene i kommunen. Ledelse, administrasjon og teknisk har færrest antall respondenter som oppgir å ha meldt avvik, mens Helse og
omsorg har størst antall respondenter som oppgir å ha meldt avvik. Dette samsvarer med informasjonen revisjonen fikk i oppstartintervjuet om
at virksomhetene innen helsesektoren i større
grad er aktive brukere av avvikssystemet sammenlignet med andre virksomheter.

Ansattes bruk av avviksmodulen
I oppstartsintervjuet kom det frem at det er ansatte innen helse og omsorg som i størst grad
melder avvik i kommunen. I enkelte andre av
kommunens virksomheter kan avviksfrekvensen være svært lav ned til noen få avvik i året,
evt. ingen avvik. Det viser seg også at det er en

FIGUR 3: HAR DU MELDT AVVIK I COMPILO I LØPET AV DE TO SISTE ÅRENE?
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Respondentene som oppga å ikke ha meldt avvik de siste to årene (51,5% / 70 respondenter),
fikk anledning til å begrunne sitt svar ved å velge
ett eller flere ulike svaralternativer. Halvparten av
respondentene som oppga å ikke ha meldt avvik,
begrunnet dette med at de ikke har opplevd avvik. Også halvparten av respondentene oppga at
de heller foretrakk å ta opp avviket direkte med
leder eller kollegaer, istedenfor å benytte avvikssystemet. Utover dette var det et mindretall av
respondenter som oppga andre grunner, blant
annet ble manglende opplæring og tidsmangel
oppgitt som hindringer for å melde avvik.

Det ble også uttrykt at mange avvik og mangler
blir utbedret gjennom muntlig kontakt i det daglige arbeidet, og at disse avvikene ikke blir dokumentert. Det ble pekt på at det ideelt sett
hadde vært best om også disse ble dokumentert i Compilo.
Som nevnt under forrige overskrift var bakgrunnen for at mange ansatte ikke meldte avvik, at
de heller foretrakk å melde avviket til ledere eller kollegaer.
I arbeidet med forvaltningsrevisjon av sykefraværsarbeidet i kommunen i 2018, informerte
kommunen revisor om at avvik ofte ble løst
muntlig og på lavest mulig nivå, og at det til
tross for at dette kunne fungere godt i det enkelte tilfelle, også førte til at statistikkene i avvikssystemet fikk begrenset verdi som et styringsverktøy for kommunen.

Avviksbehandling
I oppstartsintervjuet ble det sagt at kommunen
hadde utfordringer med avviksbehandlingen,
særlig i forbindelse med å sikre at avvik ble behandlet innenfor gjeldende frist, og at gode tilbakemeldinger ble gitt til avviksmelder i det enkelte avvik. Det ble pekt på at manglende eller
forsinket avviksoppfølging kunne ha en negativ
effekt på systemets nytteverdi som et forbedringsverktøy.
Det ble videre opplyst om at tidsfristen for å behandle avvik er satt til 3 uker. Behandler ikke
avdelingsleder avviket innen denne fristen, går
avviket automatisk videre til virksomhetsleder,
og deretter til rådmannen. Det ble videre sagt at
det var varierende kvalitet på behandlingen av
avvik i kommunen. En del avvik ble sendt videre i systemet unødig, fordi de ikke ble behandlet i tide på et lavere ledernivå. Her har det
imidlertid også oppstått teknisk svikt som har
forårsaket at avvik i noen tilfeller har gått til feil
leder. Likevel har disse avvikene blitt liggende,
og ingen har sørget for at disse videresendes til
rette leder for behandling.
I oppstartintervjuet kom det også frem at rådmannen før nyttår hadde et stort antall avvik liggende hos seg (cirka 540 avvik), noen av disse
avvikene har ligget i systemet i opptil tre år. Det
ble gjort en jobb med dette før nyttår for å behandle og tilbakesende avvik til rette behandler,
det er per i dag uvisst om samtlige avvik er lukket.

Ansattes opplevelse av avviksbehandlingen
Som figur 4 illustrerer, opplever omtrent halvparten av respondentene at deres avvik har blitt
behandlet innen rimelig tid. Denne grafen sier
noe om ansattes opplevelse ut fra hva den enkelte oppfatter som rimelig behandlingstid, og
denne kan både være kortere eller lengre enn
kommunens behandlingsfrist på 3 uker. Rundt
en tredjedel av respondentene opplever delvis
at avvikene har blitt behandlet innen rimelig tid.
FIGUR 4: OPPLEVER DU AT DINE MELDTE AVVIK HAR BLITT
BEHANDLET INNEN RIMELIG TID?
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De resterende respondentene oppgir at de ikke
opplever at avviket har blitt behandlet innen rimelig tid (10,6%) eller at de ikke vet / er usikre
på dette (9.1%).

Når jeg melder avvik, blir avviket lukket av avdelingsleder, uten at det blir gjort noe konstruktivt for å forbedre rutinene. Opplever
også at det ikke blir lest "oppover i systemet".
Da har det ingen hensikt å melde avvik, og
det forbedringspotensialet som måtte finnes,
blir ikke brukt.
– Medarbeider ved Bodaf

På spørsmål om det opplevdes som nyttig å
melde avvik (figur 5), svarte over halvparten av
respondentene at de i stor eller svært stor grad
opplevde dette. Resterende respondenter fordelte seg nedover den nedre delen av skalaen
(1-3). Kun de som svarte ja på at de hadde
meldt avvik i løpet av de to siste årene, fikk
spørsmålene i figur 4 og 5 (66 respondenter per
spørsmål).

Som kommentaren fra en ansatt sitert ovenfor
peker på, er det viktig at hvert avvik fører til passende tiltak/endringer, samtidig som avviket blir
tatt med «oppover i systemet», det vil si vurdert
av ledelsen som en del av det helhetlige risikobildet kommunen står overfor.

FIGUR 5: I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU DET SOM NYTTIG Å
MELDE INN AVVIK?
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De som valgte svaralternativ 1-3 i figur 5, fikk
anledning til å begrunne sitt svar med kort kommentar. Revisjonen fikk inn totalt 26 kommentarer, 19 av disse pekte på at manglende
oppfølging av avvik var årsaken til at respondentene anså det som mindre nyttig å melde
avvik. Her ble både manglende tilbakemeldinger på det enkelte avvik, samt manglende
opplevelse av at avvikene førte til endringer i
praksis, gjennomgående nevnt av respondentene som en direkte årsak til at de anså nytteverdien av å melde avvik som middelmådig
eller lav.

FIGUR 6: BENYTTER DU AVVIKSDATA (F.EKS. STATISTIKK) I
PLANLEGGINGSARBEIDET FOR DIN VIRKSOMHET?
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Ledere som oppgir at de ikke har mottatt avvik
eller fått svært få avvik, er jevnt fordelt utover de
ulike virksomhetene i kommunen.

tillegg er 5 avvik fra administrasjon/teknisk/renhold kontrollert. Revisor har kontrollert behandlingstid, planlegging av tiltak, og kvaliteten på tilbakemeldingene som gis avviksmelder, opp mot
revisjonskriteriet.

I undersøkelsen ble samtlige respondenter spurt
om i hvilken grad de hadde inntrykk av at det var
utviklet en felles forståelse for hvilke hendelser
som skulle meldes som avvik. Svarene var noe
blandet som man kan se presentert i figur 7.

Revisjonen vil presisere at det ikke ble funnet
noen sentral rutine for melding/behandling av avvik i dokumentmodulen, utover en brukermanual
som beskrev det praktiske rundt å melde/behandle avvik. Imidlertid finnes det rutiner for avviksmeldinger på virksomhetsnivå, med noe varierende innhold. Revisor har heller ikke blitt opplyst om at en sentral rutine eksisterer i kommunen, og ser samtidig at slik rutine blir etterspurt
blant enkelte respondenter i spørreundersøkelsen. Revisor anser det dermed slik at kommunen
per i dag ikke har rutine for å beskrive forventninger opp mot ansatte som melder avvik, samt
forventninger til avviksbehandlere for hele kommunen.

Den største andelen respondenter opplevde at
det i middels grad hadde blitt utviklet en forståelse for hva som skulle meldes (36,5%). Nesten
1 av 3 respondenter opplevde at forståelsen var
utviklet i stor eller svært stor grad (31,4%). Cirka
1 av 5 opplevde i svært liten eller liten grad at det
var utviklet en slik forståelse (21,9%). 10,2%
svarte «vet ikke». Revisor ble som tidligere nevnt
i oppstartintervjuet opplyst om at kommunen
opplevde det som en utfordring å skape en slik
enhetlig forståelse blant ansatte. Grafen bekrefter langt på vei at dette er en reell utfordring.

Behandlingstid
Ved utregning av behandlingstid har revisor tatt
utgangspunkt i antall dager mellom avviket ble
meldt til det ble lukket i systemet. Noen av avvikene som ble kontrollert ble ikke lukket på
samme dato som avviket ble løst/sluttbehandlet
(for eksempel på grunn av teknisk svikt eller forglemmelse), i disse tilfellene har revisor tatt utgangspunkt i den datoen avviket ble løst/sluttbehandlet.

FIGUR 7: I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU AT DET ER UTVIKLET
EN FELLES FORSTÅELSE PÅ DIN ARBEIDSPLASS AV HVILKE
TYPER HENDELSER SOM SKAL MELDES SOM AVVIK?
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Gjennomsnittlig behandlingstid for de avvikene
revisor plukket ut er 118,8 dager. Det er imidlertid noen enkeltavvik som drar opp gjennomsnittet betydelig. Av de 20 avvikene, har 11 avvik
hatt en behandlingstid som overgår behandlingsfristen på tre uker. 2 av avvikene hadde en
behandlingstid på over 100 dager. 2 av avvikene
hadde en behandlingstid på over 200 dager, og
ytterligere 2 avvik hadde en behandlingstid på
over 300 dager. Et enkelt avvik hadde en behandlingstid på nesten to år (700 dager).

Kontroll av avviksbehandlingen
Revisjonen har gjennomført en kontroll av 20 avvik fra avviksmodulen i Compilo. Avvikene er tilfeldig plukket ut fordelt på noen utvalgte virksomheter. 15 av avvikene er valgt fra virksomheter
som hører innunder helse- og skolesektoren. I

Revisor har utregnet medianen for alle kontrollerte avvik. Medianen gir en bedre beskrivelse av
den sentrale tendensen i tallmaterialet uten å gi
ekstreme verdier stor vekt, slik som ved utreg-
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4.3. Revisors vurderinger og konklusjoner

ning av gjennomsnitt. Medianen for behandlingstid er 26,5 dager for de kontrollerte avvikene.
Dette er et betydelig lavere tall enn gjennomsnittet, men overskrider likevel behandlingsfristen
på tre uker (21 dager) som er blitt lagt til grunn.

Opplæring og jevnlig bruk
For at Compilo skal fungere som et helhetlig
kvalitetssystem for hele kommunen bør det
ligge som premiss at alle ansatte får tilstrekkelig
opplæring i hvordan systemet brukes. Tilstrekkelig opplæring er et relativt begrep og behovene for opplæring/oppfølging vil variere mellom ansatte. Det bør derfor også sikres at ansatte får tilpasset hjelp og assistanse i bruken
av systemet underveis.
Revisjonen vurderer med bakgrunn i funnene at
kommunen i for liten grad har sikret tilstrekkelig
opplæring av ansatte i implementeringsfasen
og underveis i tiden etter at systemet ble innført. Et titalls ansatte oppgir å ikke ha fått opplæring overhodet. Videre har oppfølgingen av
nyansatte vært fragmentert og variert mye mellom ulike virksomheter i kommunen. Funnene i
denne rapporten indikerer at ansatte er mer fornøyd med den hjelpen de har fått underveis i
forbindelse med bruk av Compilo, enn den øvrige opplæringen som har blitt gjennomført.

Tiltak og tilbakemeldinger i avviksbehandlingen
Blant de 20 avvikene var det totalt 4 avvik som
ikke inneholdt konkrete tiltak for å lukke avviket.
Ytterligere 3 avvik hadde ingen vurdering av melders forbedringsforslag.
Tiltakene som etableres/nevnes i avvikene er av
ulik karakter og omfang, for eksempel går et tiltak ut på å etablere nye rutiner som en konsekvens av manglene avviket har avdekket. I et annet avvik foreslås det at allerede etablerte rutiner
bør informeres om og understrekes overfor ansatte i et personalmøte. Forebyggende tiltak slik
som kurs for ansatte er også noe som settes opp
som tiltak i et av avvikene. I et av avvikene ble
avviket også lagt til grunn for et tiltak i kommunens handlingsplan for HMS.
I de tiltakene der det ikke foreligger konkrete tiltak for å løse avviket, er ofte tilbakemeldingen fra
avviksbehandler at avviket er notert og tatt til orientering, eller at avviket skal følges opp løpende
uten at det er presisert på hvilken måte. I et avvik
uttrykker avviksbehandleren «håp om at situasjonen løser seg».

Revisjonen vurderer at ansatte i hovedsak har
god tilgang på systemet, gjennom både stasjonære pc-er og mobile løsninger. Dette vurderes
som positivt.
Revisjonen vurderer at Compilo i for liten grad
brukes i hele kommunen. Revisor ser det som
uheldig at over 1 av 5 ansatte i spørreundersøkelsen oppgir å aldri benytte Compilo. Det er
virksomhetene innen ledelse, administrasjon og
teknikk som bruker Compilo minst. At systemet
ikke brukes jevnlig blant ansatte, kan føre til at
kunnskapene som er opparbeidet gjennom opplæring ikke blir brukt, og dermed reduseres over
tid. Kunnskapen om systemet må vedlikeholdes
blant annet ved at systemet brukes jevnlig i
hele organisasjonen.

En god del av avvikene har blitt videresendt til
rådmannen, og har ligget hos rådmannen i lang
tid før avviket har blitt sendt tilbake og avklart i
aktuell virksomhet. Samtlige avvik som revisjonen kontrollerte med en behandlingstid på 73 dager eller mer har på et tidspunkt blitt tilsendt rådmannen og blitt liggende der over tid. Dette utgjør 8 av de 20 avvikene som ble kontrollert. De
fleste av disse avvikene har blitt liggende i perioder som strekker seg fra noen måneder til nesten
et helt år. Unntaket er det tidligere nevnte avviket
med 700 dagers behandlingstid, dette avviket
ble liggende hos rådmannen fra 3/3/17 til 9/1/19
(677 dager).

Virksomhetene innen Helse og omsorg bruker
Compilo hyppigere enn andre virksomheter. Det
kan være flere forklaringer på hvorfor det er
slik; for eksempel har helse- og omsorgsområ-
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det tradisjonelt fokusert i stor grad på avviksproblematikk og opprettholdelse/vedlikehold av
rutiner og prosedyrer, dette har sin opprinnelse
i fagområdets høye kompleksitet og at arbeidet
i høy grad er regulert i lov og forskrift. Et annet
element kan være at opplæring har hatt et
større fokus i disse virksomhetene, og at det løpende vedlikeholdet av kunnskapen og videreføringen til nyansatte har vært utført mer systematisk.

tydelig antall avvik meldes muntlig mellom kollegaer eller til leder. Dette er en av flere faktorer
som fører til en underrapportering av avvik i
Compilo. Det at en del av avvikene meldes
utenom avvikssystemet kan medføre en svekkelse av Compilo som styringsverktøy, der blant
annet statistikk over registrerte avvik er ment å
kunne legges til grunn for vurderinger av risikobildet i kommunen.
Av de ansatte som meldte avvik var det mange
som opplevde det som nyttig å melde avvik,
men her finnes det også et forbedringspotensial
slik revisjonen vurderer det. Både gjennom intervju og spørreundersøkelse har det blitt konstatert at det er en sammenheng mellom kvaliteten på avviksbehandlingen, og nytteverdien
systemet bidrar med i kommunen. Funnene viser også at det er viktig for systemets legitimitet
blant ansatte, at avvik faktisk fører til endringer i
praksis der det er rimelig å forvente.

Revisjonen vurderer at kommunen på et tidlig
tidspunkt burde ha satt av personalressurser for
å ivareta ansvaret for å holde oversikt over systemet, sørge for opplæring og sørge for at
Compilo ble brukt på korrekt måte. Revisjonen
er av den oppfatning at ansvaret for systemet i
stor grad har vært fragmentert og plassert for
mange steder i organisasjonen, og at dette har
ført til lite og/eller varierende systematikk i arbeidet. Revisjonen henviser til erfaringer fra
Spydeberg kommune, der tilsettelse av en kvalitetsansvarlig har gitt gode resultater i forbindelse med driften av Compilo.

Kommunen har selv oppgitt at det er utfordrende å skape en felles forståelse for hva som
skal meldes som avvik. Funnene i spørreundersøkelsen indikerer at det er stor variasjon i hvilken grad ansatte opplever at det er utviklet en
slik felles forståelse. Det er derfor revisjonens
vurdering at det eksisterer et betydelig forbedringspotensial også her.

Revisjonen vil med bakgrunn i overstående vurdering, anbefale Trøgstad kommune å sørge for
tilstrekkelig opplæring og veiledning av kommunens ansatte, med mål om at Compilo skal brukes av alle kommunens ansatte i så stor grad
som mulig.
Revisjonen vil også anbefale Trøgstad kommune å sette av tilstrekkelige personalressurser, som får tildelt ansvaret for implementering
og drift av systemet i kommunen. Disse anbefalingene må også følges opp i det videre arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet for Indre
Østfold kommune.

Funnene peker i retning av at den systematiske
vurderingen av avvik og avviksstatistikk hos
den øverste ledelsen og ledelsen ved den enkelte virksomhet, er noe begrenset. Revisjonen
vurderer at dette arbeidet burde få mer fokus i
den enkelte virksomhet, hos øverste ledelse og
i arbeidsmiljøutvalget. Imidlertid må det ligge
som premiss for slike overordnede vurderinger,
at de baseres på et pålitelig datagrunnlag som
er representativt for hele kommunen. Basert på
at det forekommer en underrapportering av avvik i kommunen, vil verdien av slike overordnede vurderinger være begrenset, frem til kommunen får på plass en mer helhetlig kultur for å
melde avvik blant ansatte.

Avviksmodulen
Ut fra funnene vurderer revisjonen at kommunens ansatte ikke melder avvik i den utstrekning som bør kunne forventes sett opp mot revisjonskriteriet. At over halvparten av respondentene i spørreundersøkelsen svarer at de ikke
har meldt avvik de to siste årene, er etter revisjonens vurdering en indikator på at ansatte i
for liten grad tar i bruk muligheten for å melde
avvik i Compilo. Det er videre avdekket at et be-

Revisor vil også bemerke at det vil være viktig å
få på plass sentrale rutiner som beskrive forventninger for avviksmeldere og avviksbehandlere.
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Etter revisjonens vurdering har ikke Trøgstad
kommune sørget for å opprette slike rutiner, og
dermed har ikke ansatte og ledere hatt klare
skriftlige instrukser å forholde seg til.

eller setter opp konkrete tiltak for å løse avviket,
noe som etter revisjonens oppfatning i seg selv
er uheldig. Dette forekom imidlertid i et mindretall av avvikene som ble kontrollert.

Et avvikssystem bør kunne legge til rette for læring av feil og uønskede hendelser, og brukes til
å forbedre tjenestene. For at dette skal realiseres må avviksbehandlingen fungere på en tilfredsstillende måte. Revisor vurderer at kommunen i for liten grad har sørget for en smidig behandlingsprosess for avvik. Revisor vil spesielt
peke på den lange behandlingstiden som strekker seg ut over behandlingsfristen i mange tilfeller, og som i enkelte tilfeller strekker seg over
flere måneder eller år. Lang behandlingstid kan
føre til at alvorlige avvik ikke følges opp innenfor
en tidsramme som oppfattes som rimelig for avviksmelder og andre berørte. Dette kan føre til at
kommunens avvikssystem ikke oppleves som
nyttig for ansatte, som igjen vil påvirke ansattes
bruk av systemet på en negativ måte. Funnene
viser at det er en sammenheng mellom ansattes
erfaringer av at avvik ikke følges opp av ledelsen, og at de opplever liten eller middelmådig
nytte av å melde avvik. Dette vurderer revisor
som uheldig.

Revisor bemerker også at det har vært betydelige tekniske problemer med avvikssystemet,
som blant annet har medført at avvik har havnet
hos feil behandler. Revisor vurderer det som
kommunens ansvar å sørge for at løsningen
fungerer tilfredsstillende til enhver tid, og at det
bør ligge en forventning om at kommunen følger opp avtaler med berørte systemleverandører, slik at tekniske utfordringer blir løst løpende. Revisor vurderer det som uheldig dersom manglende oppfølging har ført til at avvik
har ligget hos feil enhet over lengre tid.
Med bakgrunn i overstående vurdering vil revisjonen anbefale Trøgstad kommune å iverksette tiltak for å sikre at avviksmodulen blir et
helhetlig system for avviksregistrering og oppfølging av avvik. Herunder sørge for at samtlige
avvik meldes i Compilo, og at disse blir behandlet innen rimelig tid. Dette for å oppnå en forbedring av tjenestene, og ta læring av feil og
uønskede hendelser.
Revisjonen vil også anbefale Trøgstad kommune å opprette rutiner som beskriver forventninger til hvordan avvik skal meldes, behandles
og følges opp i kommunen.
Disse anbefalingene må også følges opp i det
videre arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet
for Indre Østfold kommune.

På det tidspunktet avvikene først behandles,
fremkommer det mange nyttige tiltak og tilbakemeldinger fra avviksbehandlere. Dette viser at
meldte avvik fører til nødvendige endringer/tiltak i en del av tilfellene. Revisjonen finner likevel eksempler på avvik der behandler verken
tar stilling til avviksmelders forbedringsforslag,

Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier:
Revisjonen konkluderer med bakgrunn i ovennevnte funn og vurderinger at Trøgstad kommune i for liten
grad har sørget for at alle kommunens ansatte har fått tilstrekkelig opplæring i Compilo. Revisjonen konkluderer videre at Compilo i for liten grad brukes ansatte i det daglige arbeidet. Bruken er svært varierende
mellom virksomhetene, og blant enkelte ansattgrupper er bruk av systemet fraværende.
Det er revisjonens konklusjon at Trøgstad kommune i for liten grad sørger for at ansatte melder avvik i
Compilo. Det forekommer en betydelig underrapportering som fører til at systemets nytteverdi reduseres.
Videre konkluderer revisjonen med at avviksbehandlingen tar for lang tid fra avvik er meldt til det er lukket/sluttbehandlet. Selv om enkelte kontrollerte avvik var utilstrekkelig behandlet, er de fleste tilbakemeldinger og tiltak som benyttes i avviksbehandlingen hensiktsmessige og nyttige. Dessverre overskygges
dette av at det i en del tilfeller tar urimelig lang tid å behandle avvik i kommunen. Samlet sett konkluderer
revisjonen at avviksoppfølgingen i liten grad er tilfredsstillende, sett opp mot revisjonskriteriene.
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4.4. Anbefalinger

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å sørge for tilstrekkelig opplæring og
veiledning av kommunens ansatte, med mål om at Compilo skal brukes av alle kommunens
ansatte i så stor grad som mulig.
Anbefaling 2: Revisjonen vil anbefale Trøgstad kommune å sette av tilstrekkelige personalressurser, som får tildelt ansvaret for implementering og drift av kvalitetssystemet i kommunen.
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å iverksette tiltak for å sikre at avviksmodulen blir et helhetlig system for avviksregistrering og oppfølging av avvik. Herunder
sørge for at samtlige avvik meldes i Compilo, og at disse blir behandlet innen rimelig tid. Dette
for å oppnå en forbedring av tjenestene, og ta læring av feil og uønskede hendelser.
Anbefaling 4: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å opprette rutiner som beskriver forventninger til hvordan avvik skal meldes, behandles og følges opp i kommunen.
Overstående anbefalinger må også følges opp i det videre arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet for Indre Østfold kommune.
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Problemstilling 2:
I hvilken grad fungerer systemets dokumentmodul som et oppslagsverk for
alle ansatte?

5.1. Revisjonskriterier

For at ansatte skal kunne stole på at man finner
informasjonen man er ute etter og at informasjonen er korrekt til enhver tid, må dokumentasjonen være oppdatert innen frist.

Revisjonen har lagt til grunn at kommunens målsetning med dokumentmodulen i Compilo, er at
den skal fungere som en hoveddatabase for rutiner, prosedyrer og lignende dokumentasjon.
Dokumentmodulen bør derfor oppleves av ansatte som et førstevalg for å opprette og hente ut
slik dokumentasjon i arbeidshverdagen. Modulens innhold bør også være dekkende for alle
kommunens fagområder.

Graden av nytte dokumentmodulen vil skape for
kommunen, vil i stor grad avhenge av faktorene
nevnt ovenfor.
Ved implementering av Compilo i 2014 var kommunens ambisjon ifølge årsmeldingen at kvalitetssystemet blant annet skulle føre til arbeidsbesparelser i etterkant av implementeringen. Revisjonen har i lys av funnene vurdert eventuelle
effektiviseringsgevinster dokumentmodulen har
bidratt med.

Opplæring, tilgjengelighet og jevnlig bruk blant
ansatte er viktige forutsetninger som må ligge til
grunn slik at kommunen får tilstrekkelig utbytte
av dokumentmodulen. Dette blir også vurdert under problemstilling 1.

Revisjonen har utledet følgende revisjonskriterier:
•

Revisjonskriterium 5: Trøgstad kommune bør sørge for at Compilo fungerer som hoveddatabase for opprettelse og lesing av rutiner og prosedyrer, herunder må innholdet i dokumentmodulen dekke alle kommunens fagområder.

•

Revisjonskriterium 6: Trøgstad kommune bør sørge for at dokumenter i Compilo revideres
innen frist.

5.2. Revisors undersøkelse og innhentede data
usikkert i hvilket omfang dokumentasjonen blir
revidert i de forskjellige virksomhetene. Noe av
dokumentasjonen er synkronisert med andre
systemer, og oppdateres automatisk i sammenheng med dette. Revisor ble også informert om
at omfanget av dokumentasjon som er lagt inn i
Compilo varierer mellom virksomhetene.

I oppstartsintervjuet var et av temaene oppdateringen av dokumentasjonen i Compilo. Der ble
revisjonen informert om at det på helse- og omsorgsområdet avholdes årlige revisjoner av de
viktigste rutinene og at det også i andre virksomheter er årlige revisjoner av dokumentasjon. Det
ble likevel uttrykt fra kommunens side at det er
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Kontroll av dokumentmodulen

har mange rutiner/dokumenter i Compilo, det
totale antallet på kontrolltidspunktet var 204 dokumenter. Av disse var 100 dokumenter overskredet revisjonsfristen.

Revisjonen har gjort kontrollhandlinger i dokumentmodulen i Compilo, der revisor har sett på
innholdet i dokumentmodulen og i hvilken grad
innholdet oppdateres.

I mappen Barnevern finnes det rutiner for meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak, vedtak og
fosterhjem, samt generelle saksbehandlingsrutiner. Det totale antallet rutiner på kontrolltidspunktet var 41 dokumenter, samtlige av disse
dokumentene hadde overskredet sin revisjonsfrist.

Dokumentmodulen i Compilo er delt opp i 10
ulike fagområder som vist i skjermbildet nedenfor:

Mappen Tiltak funksjonshemmede inneholder
diverse rutiner, maler og lignede hovedsakelig
for ansatte ved virksomhet Bodaf 4. Her er det
HMS-rutiner, organisasjonsrutiner, saksbehandlingsrutiner og rutiner tilknyttet selve utøvelsen
av tjenesten. Dette kan eksempelvis være rutiner for samarbeid med pårørende eller rutiner
for å sikre god hygiene og godt kosthold hos
pasienten. Det totale antallet dokumenter på
kontrolltidspunktet var 56 dokumenter, 18 av
disse hadde overskredet revisjonsfristen.

Revisjonen har valgt å kontrollere to av disse
områdene, henholdsvis «07 Helse, pleie, omsorg og velferd» og «09 Oppvekst». Områdene
er valgt på bakgrunn av at disse fagområdene er
knyttet til to store ansvarsområder der kommunen yter tjenester til innbyggerne.
Helse, pleie, omsorg og velferd
Området «Helse, pleie, omsorg og velferd» inneholder en rekke mapper relatert til helsesektoren
i kommunen. Revisor har kontrollert innholdet i
tre mapper fra dette området, henholdsvis Pleie
og omsorg, Barnevern og Tiltak funksjonshemmede.
Revisor har ikke kontrollert innholdet i hvert enkelt dokument i modulen, men har i hovedsak
kontrollert om det foreligger dokumentasjon relevant for arbeidet, og om dokumentasjonen er
oppdatert i tråd med revisjonsfristen (det vil si årlig).

Oppvekst
Området «Oppvekst» inneholder dokumentasjon for barnehager og skoler i Trøgstad kommune. Det er etablert et fellesområde for felles
prosedyrer for barnehage og skole, samt fellesområder for henholdsvis barnehagene og skolene hver for seg. Her er det relevante rutiner
om blant annet spesialundervisning, skolebasert vurdering, tiltak mot mobbing med mer. I tillegg til dette er det opprettet egne mapper for
den enkelte barnehage og skole. Imidlertid er
det ingen dokumenter i disse mappene, det er
således en del tomme mapper som ligger i systemet uten å bli brukt.

I mappen Pleie og omsorg finnes det rutiner/prosedyrer som dekker virksomhetens mest
sentrale oppgaver, slik som rutiner for sykehjem
og for hjemmetjenesten. Det finnes også interne rutiner for HMS, rutiner for nyansatte, rutiner relatert til demens, rutiner relatert til kjøkkentjenesten, herunder hygienerutiner, og rutiner relatert til aktuelt lovverk. Pleie og omsorg

I rutinen «Elevens psykososiale miljø(...)» som
ligger i skolenes fellesmappe står det at det
skal utarbeides en mobbeplan for den enkelte
skole som skal revideres årlig, men slike mobbeplaner var ikke tilgjengelig i Compilo på kontrolltidspunktet. At denne hadde ligget under
mappene for den enkelte skole hadde i så måte
vært hensiktsmessig.

4

Bo og dagtilbud for funksjonshemmede.
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Revisjonen har talt opp antall dokumenter på
området «Oppvekst» og hvor mange dokumenter som har overskredet revisjonsfristen. Totalt
54 dokumenter var lagret her på kontrolltidspunktet, og samtlige av disse dokumentene
hadde overskredet revisjonsfristen.

Compilo fra tidligere, og senere er lagt inn som
Word-dokumenter eller andre typer vedlegg.
Det ble sagt i oppstartsintervjuet at det hadde
vært overlapping mellom det gamle, nå nedlagte intranettet og Compilo. Det er uvisst om
alt som lå på det gamle intranettet er overført til
Compilo, som skal være hoveddatabase for slik
dokumentasjon.

Gjennom kontrollen av mappene innen helse og
oppvekst har revisor dannet seg et inntrykk av
at mange rutiner har overskredet revisjonsfristen med flere år. Revisor har i enkelte tilfeller
kontrollert dokumenter som sist var oppdatert i
2015.

Funksjon for leselister
Det ble sagt i oppstartsintervjuet at det er mulig
gjennom leseliste-funksjonen i Compilo å tildele
dokumenter til ansatte for gjennomlesning. Dersom dokumentene ikke blir lest innen 10 dager
får ansatte varsel på SMS om at de har uleste
dokumenter i Compilo. Det ble videre opplyst om
at funksjonen for leseliste dessverre ble lite brukt
i kommunen som helhet. På helse- og omsorgsområdet ble funksjonen imidlertid hyppig brukt,
men dette fremsto som unntaket. Smittevernplan
ble vist til som et konkret eksempel på et dokument som burde ha blitt lagt inn i dokumentmodulen og ut på leseliste, noe som ikke har blitt
gjort til nå.

Som vist til over var alle dokumenter innen
«Oppvekst» overgått revisjonsfristen. Innen
«Helse, pleie, omsorg og velferd» var det imidlertid større variasjoner. Revisor foretok en
stikkprøve av 9 dokumenter som hadde overskredet revisjonsfristen innen dette området, 3
av disse var sist oppdatert i 2015, 3 i 2016 og
ytterligere 3 i 2017.
En annen observasjon revisor har gjort er at de
fleste dokumenter per i dag er lagt inn i systemet som dokumenter man må laste ned/åpne i
eksternt vindu, rutinene er dermed ikke produsert direkte i Compilo. Dette kan ha sammenheng med at de fleste rutinene som ligger i dokumentmodulen allerede er produsert utenfor

Spørreundersøkelsen
I figur 8 kan man se av grafen at det er betydelige
variasjoner mellom virksomhetene hva angår
bruk av dokumentmodulen i Compilo. 1 av 3 oppgir at de ikke bruker dokumentmodulen i sitt arbeid. Helse og omsorg har en høy andel ansatte

FIGUR 8: BENYTTER DU RUTINER, PROSEDYRER ELLER ANNEN TYPE DOKUMENTASJON FRA
COMPILO I DITT ARBEID?
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som bruker dokumentmodulen, mens Oppvekst 5
har den laveste andelen. Ledelse, administrasjon og teknisk ligger litt under snittet for alle
virksomheter.

FIGUR 9: BENYTTER DU RUTINER, PROSEDYRER OG LIGNENDE FRA
ANDRE KILDER I DITT ARBEID?
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mål om hvilke kilder som ble brukt utenom Compilo, trakk de fleste respondentene frem fagsystemer, fysiske permer, fellesområder på pc, samt
intranett. Flere av respondentene oppga at de
hadde dokumentasjonen både i fysiske permer
og i Compilo, og at de da som oftest endte opp
med å bruke permer.

På spørsmål om respondentene benyttet seg av
andre kilder for å hente ut dokumenter, svarte 2
av 3 at de gjorde dette, jamfør figur 9. På spørs-

Figur 10 viser i hvilken grad respondentene opplever dokumentmodulen som et bidrag til en mer

FIGUR 10: I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU AT TILGANGEN TIL DOKUMENTER I COMPILO BIDRAR
TIL AT DU JOBBER MER EFFEKTIVT?
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effektiv arbeidshverdag. Grafen viser at en stor
andel av ansatte (40%), opplever at dokumentmodulen i middels grad bidrar til å effektivisere
deres arbeidet. Videre svarer 35,5% at modulen
i liten eller svært liten grad bidrar til at de jobber
mer effektivt. Innen Oppvekst er det en vesentlig
større andel som oppgir at dokumentmodulen i
liten grad bidrar til effektivisering, sammenlignet
med de andre virksomhetene. Samlet gir grafen
et inntrykk av at dokumentmodulen effektiviseringsgevinst er noe begrenset.

1 av 3 respondenter i spørreundersøkelsen
oppga at de ikke benyttet dokumenter fra dokumentmodulen i sitt arbeid. Innen oppvekstsektoren svarte over halvparten av respondentene
det samme. Lav bruk av dokumentmodulen er
etter revisjonens vurdering nært knyttet til ansattes oppfatning av dokumentmodulen som lite
relevant for dem, at modulen inneholder ufullstendig dokumentasjon og at den er vanskelig/ulogisk å navigere i. En betydelig andel ansatte oppgir også at de ikke har kunnskap om
hvordan Compilo skal brukes. Revisjonen vurderer med bakgrunn i dette at utilstrekkelig opplæring kan ha hatt en negativ effekt på ansattes
totale bruk av dokumentmodulen. Revisor viser
for øvrig til vurdering av opplæring i foregående
kapittel.

«Prosedyrer kunne vært lettere å finne
frem i ved bedre søkefunksjon. For at jeg
skal bruke Compilo mer må absolutt alle
prosedyrer ligge der, vanskelig når noen
prosedyrer ligger i perm, noen på VAR,
noen på Compilo, noen henger på oppslagstavle osv. En må i dag lære seg å vite
hvor den enkelte prosedyren finnes før du
kan ta den i bruk.»

Revisjonens funn viser at det finnes en betydelig andel dokumenter som ikke har blitt oppdatert i tråd med revisjonsfristen. Blant annet var
det innen oppvekstområdet ikke et eneste dokument som var oppdatert det siste året. Gjennom stikkprøver ble det konstatert at enkelte
dokumenter fra helse- og omsorgsområdet ikke
var oppdatert siden 2015. Revisjonen vurderer
at jevnlig oppdatering av dokumentene i Compilo, er en forutsetning for å sikre påliteligheten/gyldigheten til den dokumentasjonen som
foreligger. Dette betyr ikke nødvendigvis at dokumenter skal endres årlig, men endring skal
vurderes på bakgrunn av endrede interne eller
eksterne forutsetninger. Endres for eksempel
lover eller retningslinjer, blir ikke dette endret i
rutinene uten at kommunen legger ned et arbeid for å sørge for dette. Revisjonen vurderer
at dokumentasjonen i Compilo i for liten grad
har blitt holdt oppdatert, og at dette svekker påliteligheten til innholdet i dokumentmodulen

- Medarbeider ved Helse og barnevern

5.3. Revisors vurderinger og konklusjoner
Sitatet fra en ansatt under forrige overskrift er et
godt eksempel på hva som kan være konsekvensen av at dokumentmodulen i Compilo ikke
benyttes fullt ut etter intensjonen. I Trøgstad
kommune eksisterer det flere systemer/kilder
parallelt med Compilo, som inneholder like eller
ulike former for rutiner, prosedyrer og annen
dokumentasjon. Dette fører til at det blir vanskelig for ansatte å orientere seg om hvor man
kan/bør hente informasjonen fra.

Dokumentmodulen må være enkel å bruke og
ansatte må kunne stole på at dokumentet de er
ute etter kan hentes fra systemet. Funnene som
presenteres i denne rapporten gir etter revisjonens vurdering, grunn til å anta at kommunen i
for liten grad har sikret at all relevant dokumentasjon har blitt overført/opprettet i Compilo, i et
slikt omfang at det er dekkende for kommunens
virksomheter. Funnene viser store variasjoner
mellom virksomhetene i kommunen, og det er

Revisjonen vurderer at dokumentmodulen i
Compilo ikke benyttes på en optimal måte per i
dag. Det finnes etter revisjonens oppfatning en
rekke årsaker til dette, som både knytter seg til
mangler i selve implementeringen og vedlikeholdet av systemet, og mangler knyttet til opplæringen av ansatte.
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liten tvil om at virksomhetene innen helse- og
omsorg i kommunen har kommet lengst hva
angår å ta i bruk Compilos dokumentmodul og
sørge for dokumentasjonen har et visst omfang,
og at den er oppdatert. Likevel er det betydelige
utfordringer også i disse virksomhetene, blant
annet knyttet til manglende oppdatering av dokumentasjon på en del områder.

helse- og omsorgsområdet. Denne funksjonen
er etter revisjonens vurdering en viktig del av
dokumentmodulen, som skal sikre at ansatte
kvitterer for at de har lest igjennom viktig dokumentasjon relatert til sitt fagområde og sin arbeidsutførelse. Revisjonen anser både opprettelse og oppdatering av dokumentasjon, samt
bruk av leseliste, som et ledelsesansvar i den
enkelte virksomhet. Administrasjonen må se til
at dette ansvaret ivaretas og at tilstrekkelig ressurser blir tilført dette arbeidet.

Spørreundersøkelsen viser at 2 av 3 respondenter henter rutiner, prosedyrer og lignende
fra andre kilder enn Compilo. Siden det er kommunens målsetning at Compilo skal være hoveddatabase for slik dokumentasjon, er dette
etter revisjonens vurdering uheldig. Revisor vurderer at dette til dels undergraver hensikten bak
kommunens anskaffelse av et kvalitetssystem,
og at potensielle effektiviseringsgevinster forringes som følge av dokumentmodulen ikke
brukes konsekvent blant ansatte. Bruk av andre
kilder/systemer for å hente ut dokumentasjon,
fører til et fragmentert internkontrollsystem der
ulike arbeidsplasser i kommunen er preget av
ulik praksis hva gjelder oppbevaring og bruk av
rutiner, prosedyrer og lignende. Dersom en ansatt må lete etter dokumentasjon på flere steder, før vedkommende finner det man er ute etter, begrenser dette også verdien av dokumentmodulen som et arbeidsbesparende verktøy.

Av de som benyttet seg av dokumentmodulen,
opplevde et betydelig antall ansatte at tilgangen
til dokumenter i Compilo ikke bidro til å effektivisere deres arbeidshverdag. Kommunen la til
grunn ved innføringen av Compilo at systemet
blant annet skulle føre til arbeidsbesparelser.
Revisjonen vurderer ut fra funnene i rapporten
at eventuelle arbeidsbesparelser for kommunen
er betydelig mindre enn de kunne ha vært, dersom kommunen hadde sørget for tilstrekkelig
opplæring i Compilo, samt tilstrekkelig utforming og oppdatering av dokumentmodulens
innhold.
Med bakgrunn i vurderingene ovenfor anbefaler
revisjonen Trøgstad kommune å sørge for at
Compilo inneholder rutiner og prosedyrer fra
samtlige fagområder i kommunen og at disse
oppdateres i tråd med satte frister. Denne anbefalingen må også følges opp i det videre arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet for Indre
Østfold kommune.

I oppstartsintervjuet ble det presisert at funksjon
for leseliste i liten grad ble brukt i hele organisasjonen, selv om den ble brukt en del innen

Konklusjon på problemstilling opp mot revisjonskriterier:
Revisjonen har lagt til grunn at kommunens målsetning med dokumentmodulen var at den skulle fungere som en hoveddatabase for rutiner, prosedyrer og lignende dokumentasjon på tvers av kommunens
virksomheter. Revisjonen har derfor kontrollert om dokumentmodulen inneholder et sett av rutiner og
prosedyrer som dekker kommunens virksomheter. Revisjonen har også kontrollert om dokumentene er
oppdatert. Revisjonen viser også til sin vurdering av opplæring, tilgjengelighet og ansattes bruk av Compilo under problemstilling 1.
Revisjonen konkluderer med at kommunen i liten grad har sørget for at alle relevante dokumenter har
blitt overført/opprettet i dokumentmodulen. Omfanget av dokumentasjonen er svært varierende fra en
virksomhet til en annen, og ansattes bruk av og tillit til dokumentmodulen i Compilo som hoveddatabase
for rutiner, prosedyrer og lignende dokumentasjon, har blitt betydelig svekket på grunn av manglende
dokumentasjon. Dette har blant annet ført til at ansatte har benyttet seg av andre kilder for skaffe til veie
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dokumenter for bruk i sitt arbeid. Dokumentene som ligger i modulen er i for liten grad oppdatert i tråd
med revisjonsfristen som er satt i systemet, imidlertid er det her også variasjon mellom virksomheter.
Revisjonen vurderer at manglende oppdatering av dokumenter svekker påliteligheten til modulens innhold ytterligere. På bakgrunn av revisjonens funn og vurderinger, konkluderer revisjonen med at kommunen i liten grad har sørget for at dokumentmodulen fungerer optimalt som et oppslagsverk for alle
ansatte.

5.4. Anbefaling

Anbefaling 5: Revisjonen anbefaler Trøgstad kommune å sørge for at Compilo inneholder rutiner og prosedyrer fra samtlige fagområder i kommunen, og at disse oppdateres i tråd med
satte frister.
Overstående anbefaling må også følges opp i det videre arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet for Indre Østfold kommune.
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Rådmannens bemerkninger
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitetssystemet Compilo» har vært på høring hos rådmannen i Trøgstad kommune. Rådmann Betty Hvalsengen har gitt sine bemerkninger til revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger i brev datert 29.05.2019. Bemerkningene ligger som vedlegg 1 til rapporten.
Revisjonen vurderer at rådmannen slutter seg til rapportens vurderinger og konklusjoner. Rådmannen
meddeler at Trøgstad kommune vil prioritere følgende tiltak fremover: Rutine for melding, behandling og
oppfølging av avvik, rutine for tilbakemelding til rådmannen på bruk og antall innkomne og behandlede
avvik i virksomheten, samt å gå ut med tilbud om tilpasset opplæring til grupper og ledere som melder
behov for dette. Rådmannen meddeler videre at revisjonens rapport og anbefalinger vil jobbes med inn
mot implementeringen av kvalitetssystemet i Indre Østfold kommune.
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Vedlegg
1. Rådmannens bemerkninger til forvaltningsrevisjonsrapporten, datert 29.05.2019.
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Vedlegg 1

Trøgstad kommune


Indre Østfold Kommunerevisjon IKS





Dato:
Deres ref:
Vår ref:

29.5.2019



RÅDMANNENS BEMERKNINGER TIL FORVALTNINGSREVISJONEN
Det vises til mottatt forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitetssystemet Compilo». Rapporten er
gjennomgått og rådmannen har følgende kommentarer til rapporten:
«Trøgstad kommune innførte Compilo som elektronisk kvalitetssystem høsten 2014. Tidligere løste
kommunen dette med manuelle HMS permer og rutiner, og skjemaer for avvik.
Overgangen til elektronisk kvalitetssikringssystem som verktøy for avviksbehandling og som
dokumentarkiv for håndtering av rutiner/prosedyrer ble ansett som en milepæl i arbeidet med å
sikre en god internkontroll i kommunen. Bruken av Compilo som avvikskanal ble tatt i bruk fra
start, mens det ble gjennomført en gradvis overgang til Compilo som base for rutiner og
prosedyrer.
For å sikre implementering av systemet i kommunen ble det valgt ut fire dedikerte personer
(systemansvarlige) til en styringsgruppe, samt at det ble valgt ut superbrukere på hver
virksomhet. Disse, sammen med alle ledere og verneombud, har fått opplæring i bruk av
verktøyet. Superbrukere og ledere står for videre formidling ut i virksomhetene.
Rapporten viser at ansatte i Trøgstad kommune i stor grad ikke benytter Compilo etter hensikten.
Dette både fordi man ikke opplever at meldte avvik blir behandlet eller behandlet raskt nok, at
rutiner og prosedyrer ikke finnes eller ikke er oppdater i verktøyet, og at det ikke er sørget for
tilstrekkelig opplæring i bruk av verktøyet.
Trøgstad kommune finner det beklagelig at Compilo ikke fungerer som et godt fungerende verktøy
for oss, slik hensikten er. Vi har gjennomgått rapporten og ser at vi har flere forbedringspunkter.
Compilo er valgt som kvalitetssikringssystem for Indre Østfold kommune fra 1.1.2020. Med dette
som bakteppe er det viktig at vi igangsetter tiltak for å høyne kompetanse for bruk og oppfølging
av avvik. Dette vil være viktig kompetanse videre.
Arbeidet med å oppdatere rutiner/prosedyrer i Compilo har ikke vært prioritert i egen kommune
siste året, da det jobbes mot felles rutiner/prosedyrer i Indre Østfold kommune. En har derfor ikke
TRØGSTAD KOMMUNE
Postadr.: Pb. 34, 1861 Trøgstad
Besøksadr.: Kirkevn. 17, Skjønhaug

Telefon: 69 68 16 00 *
Telefaks: 69 68 16 10

Internett: www.trogstad.kommune.no
E-post: postmottak@trogstad.kommune.no
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Side 2

benyttet ressurer i egen kommune til oppdateringer, og noen rutiner vil derfor fremstå som
«gamle» i Compilo.
Det vises til anbefalinger gitt i rapporten og kommunen vil ha fokus på disse fremover. Vi vil
prioritere følgende:
1. Rutine for melding av avvik; hvordan det skal meldes, behandles og følges opp
2. Rutine for tilbakemelding til Rådmannen på bruk og antall innkomne og behandlede avvik i
virksomheten.
3. Gå ut med tilbud om tilpasset opplæring til grupper av ansatte og ledere som melder behov
for dette.
Revisjonens anbefalinger med hensyn til innlegging av og oppdatering av
dokumenter/prosedyrer/rutiner bringes videre og og vil bli jobbet med i forbindelse med
omlegging til ny kommune.
Trøgstad kommune er enig i at et er viktig med fokus på god bruk av kvalitetssystemet, som skal
sikre at vi drifter i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Compilo er vårt
verktøy i dag, og vil være det videre i Indre Østfold kommune. Revisjonens forvaltningsrapport vil
tas med videre og bli benyttet i denne etableringen.»

Med vennlig hilsen

Betty S. Hvalsengen (s)
Rådmann
Trøgstad kommune
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KONTAKTINFORMASJON
Adresse: Industriveien 6, 1890 Rakkestad
E-post: iokr@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 69 22/12
31 10

SKRIV TITTEL PÅ DOKUMENTET HER
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/9255
5
122254/2019
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
17.06.2019

Utvalgssaksnr.
19/20

Informasjon fra revisjonen
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Informasjon fra revisjonen tas til orientering
Rakkestad, 07.06.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS

Vedlegg
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen
Saksopplysninger
Informasjonen er først og fremst muntlig orientering om revisjonens løpende arbeide.
Saker av betydning bør oversendes kontrollutvalgets skriftlig i forkant av møtet.
Vurdering
Informasjonen fra revisjonen tas til orientering

39

Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/9255
2
120470/2019
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
17.06.2019

Utvalgssaksnr.
19/21

Valg av sekretariatsordning for Indre Østfold kommune
Vedlegg
Fullstendig saksfremlegg utarbeidet av prosjektrådmann i Indre Østfold kommune
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Valg av kontrollutvalgssekretariatordning for Indre Østfold kommune
Innstilling
Saken sendes kontrollutvalget uten innstilling

Hva saken gjelder
Indre Østfold kommune skal velge kontrollutvalgssekretariatordning. Prosjektrådmannen har
forberedt sak for kontrollutvalgene.

Bakgrunn og saksopplysninger
Fellesnemnda behandlet 23. mai 2019 prosess for valg av kontrollutvalgssekretariat. På grunnlag av
kontrollutvalgenes innstilling fattet fellesnemnda følgende vedtak:
1. Fellesnemda ber prosjektrådmann bistå kontrollutvalgene med utredning og saksbehandling
av sekretariatordning for Indre Østfold kommune
2. Utgifter som måtte påløpe, dekkes av fellesnemda
3. Prosjektrådmannen henstilles om å se til saksbehandling i tilsvarende sak ved
sammenslåingen i nye Asker kommune
Ny kommunelov har følgende bestemmelse om kontrollutvalgssekretariatet, § 23-7. Sekretariatet:
«Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som
tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de sakene 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 dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være
sekretær for kontrollutvalget
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen
eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget
og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.»
Etter bestemmelser i nåværende og fremtidig kommunelov kan det velges mellom tre ulike
sekretariatordninger:
A. Ansette sekretær
B. Delta i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som betjener
deltakerkommunene
C. Kjøpe sekretariattjenester i markedet
Kontrollutvalgssekretariatet for de 5 Indre Østfold-kommunene er i dag organisert i et
interkommunalt selskap, Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS). Selskapet ble etablert i
2005 og har siden utført sekretariattjenester for kontrollutvalgene i de 11 eierkommunene Aremark,
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Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad og Våler.
I denne sak er det gjort en fremstilling av de ulike ordningene for kontrollutvalgssekretariatet og
forutsetningene for disse. Sakspapirer og underlag fra tilsvarende sak i nye Asker kommune er
benyttet i utredningen. Saken behandles først i kontrollutvalgene, som avgir sin innstilling til
fellesnemnda. Ikke alle kontrollutvalgene har hatt møter før saken oversendes fellesnemnda, derfor
vil en samlet oppstilling av kontrollutvalgenes innstilling ettersendes.
På grunnlag av bestemmelsene i Inndelingslova har kommunene nylig (5. juni 2019) delegert
fellesnemda myndighet til å vedta kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen.
Utvalgsprosessen skjer i to faser, jf. kommuneloven § 78 nr. 3 og nr. 4. Først gjøres et prinsippvalg
om ordning (ansettelse, eierskap eller kjøp). I neste omgang velges kontrollutvalgssekretær.
Denne saken gjelder valg av ordning for kontrollutvalgssekretariatet.

Vurderinger
I forbindelse med sammenslåing av kommuner er det mange forhold som skal på plass, samtidig som
det er mange forutsetninger som endres. En viktig oppgave for fellesnemnda er å gjøre nødvendige
vedtak for at kontrollutvalget for Indre Østfold kommune kan ha et sekretariat som er operativt fra
konstituering. I det følgende belyses sekretariatets oppgaver og ulike måter å organisere tjenesten
på. Mulige veivalg drøftes med bakgrunn i dagens situasjonsbilde.

Sekretariatet oppgaver
Sekretariatets ulike funksjoner kan deles inn i ulike roller. Kontrollutvalgsboken1 og veilederne2 har
litt ulike inndelinger her. Kort om de ulike rollene:





Saksbehandler – Påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at
vedtak blir iverksatt.
Administrator – Forberedelse av møter i kontrollutvalgene, med innkalling til og protokoll fra
møtene, oppfølging av vedtak, arkivering og journalføring, samt oppdatering av nettsider.
Kontaktledd – Dialog med revisjonen og andre aktører. Håndtering av henvendelser.
Veileder/rådgiver – Opplæring av KU-medlemmer. Fagressurs og diskusjonspartner.

I tillegg kan sekretariatet bli tillagt oppgaven med å gjøre risiko- og vesentlighetsvurderinger av
kommunes virksomhet og eierskap (overordnet analyse), med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem
som skal utføre overordnet analyse. IØKUS har ikke denne utreder-oppgaven i dag, men
eierstrategien fra 2015 sa at «det er eiernes ambisjon at selskapet i fremtiden skal overta arbeidet
med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i kommunene3».

Alternativ organisering av tjenesten
345 av landets 422 kontrollutvalg mottar sekretariattjenester fra enten interkommunalt samarbeid
(159) eller selskap (186). 71 kontrollutvalg kjøper tjenesten i markedet, hvor 53 av disse kjøper fra
private leverandører. 4 bykommuner har egne kontrollutvalgssekretariater og 2 kommuner bytter
Kontrollutvalgsboken, KMD, 2015
Veileder, Sekretariat for kontrollutvalg, Forum for Kontroll og Tilsyn. Veileder for god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariatene, NKRF
3 Eierstrategi for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS, Strategi for perioden 2016 – 2019, 23.09.15
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sekretariattjenester4.
Saksutredningen fra nye Asker har holdt de ulike ordningene opp mot hverandre. I det følgende gis et
utdrag av deres fremstilling:
a. Ansette sekretær
De tre største byene i Norge, samt Skien, har ansatt sekretærer. Det samme går Viken
fylkeskommune inn for. «Ved ansatt sekretær får kontrollutvalget full styring med sekretariatet, og
kommunen får anledning til å bygge opp egen fagkompetanse.5»
For å sikre uavhengighet mellom sekretariatet og administrasjonen, kan ikke
kontrollutvalgssekretæren ha andre arbeidsoppgaver i kommunen. Det er bare kontrollutvalget som
kan sette krav til og har rett til å instruere ansatt sekretær. Personaloppfølgingen må også gjøres av
kontrollutvalget.
Arbeidsomfanget, som gjelder en enkelt kommune, vil med svært få unntak innebære en
deltidsstilling med lav stillingsbrøk. I tillegg til utfordring med rekruttering, vil denne løsningen
mangle bredde i kompetanse og robusthet.

b. Deltakelse i interkommunalt samarbeid eller selskap
«Deltakelse i et interkommunalt sekretariat med flere ansatte og kompetansebredde kan gi større
grad av forutsigbarhet, stabilitet og kontinuitet og således være mindre sårbart enn ansettelse av
egen sekretær. … I motsetning til å kjøpe tjenester i markedet, slipper kontrollutvalget å gjennomføre
nye anskaffelser med jevne mellomrom.6»
Organiseringen av sekretariatet i et interkommunalt, selvstendig rettssubjekt gir nødvendig distanse
fra kommuneadministrasjonen. Samtidig vil en interkommunal løsning utfordre direkte styring og
kontroll og behov for ressurser: «Særlig for samarbeid der det er mange deltakerkommuner, kan
mulighet til å påvirke egne ønsker utfordres dersom synspunkter eller behov avviker fra de øvrige
deltakernes behov.7»
Over 80% av landets kommuner har valgt å organisere kontrollutvalgssekretariatet i et
interkommunalt samarbeid eller selskap. IKS-formen er den vanligste. I ny kommunelov utgår
samarbeid etter kommuneloven § 27, og erstattes av kommunalt oppgavefellesskap8.
c. Kjøpe sekretærtjenester i markedet
«Intensjonen bak å anskaffe tjenester i markedet er å sikre mest mulig effektiv ressursbruk gjennom
konkurranse. Gjennom anskaffelsesprosessen og kontraktsinngåelse har kontrollutvalget direkte
påvirkningsmulighet ved å stille krav til f.eks. kompetanse, erfaring, responstid, tekniske løsninger,
arkivløsning, bestemme kontraktens varighet. Det kan utlyses ny konkurranse og inngås kontrakt
med ny leverandør dersom tjenestene ikke utføres tilfredsstillende.9»
Inngåelse av avtaler må følge lov om offentlige anskaffelser, og, avhengig av kontraktsperioden, må
det ved jevne mellomrom settes av tid og ressurser til å gjennomføre anskaffelsesprosessen.
Kartlegging, Alternativer for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg, Deloitte, Desember 2018
Saksutredning, Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker, 14.01.2019
6 Som fotnote 5
7 Som fotnote 5
8 Kommuneloven (22.06.2018) § 19. Kommunalt oppgavefellesskap
9 Som fotnote 5
4
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Tilbydere er interkommunale samarbeid/selskaper, private revisjonsselskaper og andre
konsulentselskaper. Pr. 2018 er det om lag 17% av landets kommuner kjøper revisjonstjenester i
markedet. ¾ av disse kjøper av private tilbydere. De resterende kjøper av offentlige leverandører.
Markedet vil påvirkes av de potensielle tilbydernes kapasitet og prioriteringer. De interkommunale
enhetene kan kun selge innenfor 20% av egen omsetning, for ikke å gå ut over kriteriene for drift i
utvidet egenregi. Fordi man ikke kan tilby revisjonstjenester og sekretærtjenester til samme kunde,
«forventes det at private revisjonsselskaper prioriterer revisjonstjenester fremfor
sekretariatstjenester10».

Dagens kontrollutvalgssekretariat
I Indre Østfold er sekretariatet, som de fem kontrollutvalgene benytter seg av, er organisert som IKS
med elleve eierkommuner. Styret har tre medlemmer. Selskapet har to ansatte (2 årsverk). Eierandel
og forpliktelser er fastsatt med utgangspunkt i innbyggertall. Kostnadsfordelingen skjer etter
eierandel, med et inngangsbeløp på 50 000,- pr. kommune. Med gjeldende finansieringsordning
betaler Askim mest med 354 181,-. Aremark og Rømskog betaler henholdsvis kun 77 569,- og
63 177,- i 2019.
En undersøkelse fra januar i år viste at KU-lederne Indre Østfold er godt fornøyd med selskapet. Det
ble gitt tilbakemeldinger om at selskapet har tilfredsstillende kompetanse til å bistå
kontrollutvalgene. Samtidig beskrives det som uheldig at fagmiljøet er lite og sårbart.
I løpet av 2018/19 ble det foretatt en utredning av mulig fusjon mellom IØKUS og Østfold
kontrollutvalgssekretariat (ØKUS). Styret for ØKUS valgte å ikke gå videre med en mulig fusjon. Eierne
for ØKUS har imidlertid i ettertid fattet konsensus om sondering med kommuner Indre Østfold og
søndre Akershus, gitt eventuelle endringer i selskapsstrukturen i disse områdene, om de ønsker delta
som eiere11.
I tilstøtende regioner er kontrollutvalgssekretariatene organisert som interkommunale samarbeid
eller selskaper. Ytre Østfold har et samarbeid etter kommuneloven § 27 mellom kommunene Halden,
Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Moss og Rygge. På Romerike er sekretariatet organisert som IKS
(ROKUS) med til 13 eiere. Her pågår en prosess for mulig sammenslåing med kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud. På andre siden av Oslofjorden etableres et selskap med kommuner fra
Vestfold, Telemark og Agder, som fra 2020 vil ha 34 eiere.

Endringer fra 2020
Fra 2020 skjer det endringer på eiersiden i IØKUS. Rømskog melder seg ut og de fem Indre Østfold
kommunene blir til én. Det betyr at selskapet får seks eiere, i stedet for elleve. For selskapet får dette
store konsekvenser for oppdragsmengden. Tjenesteleveransen fra dette selskapet bli i mindre grad
påvirket av volum (tjenesteproduksjon) eller antall innbyggere i kommunene. Det er først og fremst
antall møter i det enkelte kontrollutvalg og antall saker som er utslagsgivende på arbeidsomfanget
for sekretariatet.
Som én kommune skal Indre Østfold kommune betale betydelig mindre enn de fem kommunene
gjorde til sammen. «Selv om kompleksiteten i sakene øker i en stor kommune, og det blir flere
forvaltningsrevisjonssaker, man må regne med at inntektsgrunnlaget fra de fem sammenslåtte
kommunene mer enn halveres. I dag betaler de fem kommunene tilsammen 1,1 million kroner for
sekretariattjenesten.12»
Som fotnote 5
Eiermøte for ØKUS, 22. mai 2019. Se vedlegg
12 Mulig sammenslåing av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS og Østfold Kontrollutvalgssekretariat,
10
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De endrede forutsetningene for dagens IØKUS medfører både at inntektsgrunnlaget reduseres og at
kostnadsfordelingsnøkkelen mellom eierne må endres. Med utgangspunkt i dagens dimensjonering
av selskapet, vil de små kommunene måtte betale mer enn det de gjør i dag. På
representantskapsmøtet 26. april 2019 la selskapet frem flere alternative forslag til ny fordeling, uten
at det ble gjort vedtak om en ny kostnadsnøkkel. Det ble vedtatt at selskapet fakturerer
eierkommunene etter nåværende selskapsavtale frem til 1. juli 2020, eller frem til en avklaring finner
sted.
Eierne må løse oppgaven med å finne en rettferdig økonomisk modell, samt å dimensjonere
selskapet i samsvar med oppdragsmengden. Selskapet vil få en utfordring med å betjene én eier som
har fra 5 til 10 ganger så mange innbyggere som de øvrige eierkommunene. I en stor kommune vil
man jobbe på en annen måte gjennom systemer og delegering enn det man gjør i en mindre
kommune. De som arbeider med kontroll og tilsyn må kunne forholde seg til dette, og forstå hva
dette innebærer for kvalitet, styring og oppfølging.
Eierskapet overfor Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har en oppsigelsestid på ett år. Fra
nyttår 19/20 gir inndelingsloven adgang til 6 måneders oppsigelsesfrist13. Dersom ikke eierne blir
enige om å oppløse selskapet på et tidligere tidspunkt, vil eierskapet overfor IØKUS opprettholdes
inntil 1. juli 2020. Ved uttreden eller oppløsning har kommunene ansvar for pensjonsforpliktelsene,
som pr. april 2019 er på drøye 900.000,-. Slik det nå ligger an, kan dette inndekkes av selskapets
disposisjonsfond som er på over 1,1 mill.

Valg av ordning for kontrollutvalgssekretariatet
Bruk av IKS er den vanligste formen for å innrette kontrollutvalgssekretariat. Utviklingen ellers i
landet går mot utvidelse eller sammenslåing av IKSer. Interkommunal organisering av
sekretariattjenesten gir mulighet for å samle ressurser og utvikle kompletterende team innenfor
denne tjenesten. For å yte gode sekretærtjenester behøves kompetanse innen revisjon, regnskap og
juss. Dagens selskap i Indre Østfold har 2 ansatte, og det samme har ØKUS. ROKUS har 3,3 årsverk.
Større selskaper, som i Trøndelag og Vestfold/Telemark/Agder har fra 8-10 ansatte.
Utfordringen med selskaper med mange eiere, er selskapsstyringen. De store selskapene har
erfaringer med at det kan være vanskelig å få samlet alle representantskapsmedlemmene til
representantskapsmøte. For at representantskapsmøtet skal være beslutningsdyktig må minst
halvparten av medlemmene være til stede, og disse må representere minst 2/3 av stemmene. Man
kan ikke møte på fullmakt. Det vil også medføre omfattende prosesser å skulle samle mange eiere i
strategiske spørsmål, og sammen gi klare styringssignaler til selskapet.
En vellykket eierstyring er avhengig av at det administrative og politiske nivået har et godt samspill.
Dette viser seg å være krevende for selskap som arbeider med kontroll og tilsyn, både fordi
rådmannen er kontrollert part i selve tjenesteutøvelsen og at kontrollutvalget er oppdragsgivere og
har et påseansvar for disse tjenestene. Vårt eget sekretariat beskriver det på denne måten:
«Samtidig som organisering og valg av selskap ligger til kontrollutvalg og kommunestyre å vurdere,
har kommunene som eiere behov for styring og kontroll. Disse to sporene synes som noe vanskelige
å omforene i en felles kurs for styring av selskapet.14»
Utfordringer med eierstyringen behøver ikke å komme i veien for at tjenestene utøves på en god og
tilfredsstillende måte. Når man står ved et veiskille, enten ved å gjøre endringer ved dagens ordning
Konseptforslag 06.02.2019
13 Jf. Inndelingslova § 16. Interkommunalt samarbeid
14 Sak om Selskapsavtale for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS, representantskapsmøte 26. april 2019
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eller finne en ny, er det mye å vinne på at man fra begynnelsen av bestemmer seg for hvilke
oppgaver som skal tildeles sekretariatet. Det gjelder f.eks. en avklaring rundt hvem som skal gjøre
risiko- og vesentlighetsvurderingen (overordnet analyse) som går forut for planene om
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Dagens selskap, med bare to ansatte, utgjør et lite og sårbart fagmiljø. Ved fortsatt deltakelse et
interkommunalt samarbeid eller selskap, bør man finne en større samarbeidskonstellasjon enn i dag.
Fusjon med ØKUS har vært forsøkt uten å lykkes. Dersom man vil søke å bli med som eier i et annet
samarbeid/selskap, vil ØKUS og ROKUS være de nærmeste. Disse sekretariatene betjener også andre
kommuner på samme størrelse med Indre Østfold. Her er også kostnadsfordelingen tilpasset slik at
de store kommunene ikke betaler uforholdsmessig mye.
Å velge en ordning med å ansette personell i kommunen, vil ikke kunne dempe KU-ledernes
bekymringer. Indre Østfold kommune vil ha et stipulert behov for kontrollutvalgssekretær i drøyt
30% stillingsressurs15. Dette vil ikke være forenlig med forventninger til kompetansebredde og behov
for robusthet. For den ansatte vil dette være en ensom og utsatt posisjon. Om flere kommuner skulle
gå sammen om å ansette sekretærer i et vertskommunesamarbeid, vil dette gi lavere
eierstyringsmuligheter enn for et IKS.
Det siste alternativet vil være å kjøpe tjenestene i det åpne markedet. Ingen av kommunene i Indre
Østfold har erfaringer med dette fra før. Nordre Follo har nylig tatt dette valget. Her er også Indre
Østfold invitert til å delta i en felles anbudsprosess. Med to store offentlige tilbydere i naboregionene
og med Oslo i nær beliggenhet, bør det ligge til rette for et godt, tilgjengelig marked. Skal man
sammenlikne tjenester fra eget selskap eller ekstern leverandør, er man helt avhengig av å vite
hvilken ekstern aktør det er snakk om. Dette vil prege vesentlige parametere som kompetanse,
kapasitet, fleksibilitet og lokalkunnskap. Når det gjelder kostnader ved kjøp i markedet, sier Deloitte
at «Gjennomgangen viser at dette kan gi lavere utgifter enn andre ordninger. Krever at en er bevisst
hvilke oppgaver en skal legge til sekretariatet og utarbeider et godt konkurransegrunnlag.16»
Tjenestekjøp forutsetter en grundig anskaffelsesprosess. Her vil det være behov for et samarbeid
mellom kontrollutvalget og administrasjonen. På den ene siden medfører anskaffelsesprosessen et
ekstraarbeid. På den andre siden unngår kommunen å bruke ressurser på eierstyring. Vi står nå i en
tid med endringer på eiersiden i selskapene, ikke bare for vårt eget kontrollutvalgssekretariat, men
også samarbeid/selskaper i tilstøtende regioner. Under endringer er det mulighet for å påvirke,
samtidig vil eierstyringen i denne fasen ta tid og oppmerksomhet. Dersom man velger å gå inn på en
løsning med kjøp av tjenester, kan man konsentrere seg om å klargjøre tjenesten innhold og
forventninger til tjenesten.

Alternative vedtak
Nedenfor er det utformet utkast til tre mulige vedtak som speiler de tre alternative løsningene.
Vedtaket tar hensyn til at Indre Østfold kommune vil overta Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og
Trøgstad sine eierandeler i IØKUS og at uttreden kan skje først med virkning fra 1. juli 2020.
Oppløsning av selskapet på et tidligere tidspunkt vil kreve at alle eierne er enige.
Alternativ a)
Kontrollutvalget i NN kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak
1. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas frem til 1. juli 2020
15
16

Som fotnote 12
Kartlegging, Alternativer for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg, Deloitte, Desember 2018
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gjennom Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
2. Sekretariatordning for kontrollutvalget i Indre Østfold kommune ivaretas fra 1. juli 2020 ved
ansettelse av kontrollutvalgssekretær, etter budsjettramme gitt av nytt kommunestyre 2019
3. Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune gjennomfører prosess for rekruttering og
ansettelse av kontrollutvalgssekretær. Kontrollutvalget sikrer av sekretariatet er operativt fra
1. juli 2020
Alternativ b)
Kontrollutvalget i NN kommune anbefaler fellesnemnda å fatte 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
å delta i et interkommunalt selskap
3. Kontrollutvalgene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad utreder og velger hvilket
interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen for Indre Østfold kommune.
Kontrollutvalgene ber fellesnemnda iverksette tiltak som sikrer deltakelse i selskapet fra 1.
juli 2020
4. Selskaps- eller samarbeidsavtale for legges frem for fellesnemnda, som gir sin anbefaling til
kommunestyret for Indre Østfold
5. Kommunestyret for Indre Østfold kommune vedtar ny selskaps- eller samarbeidsavtale
Alternativ c)
Kontrollutvalget i NN kommune anbefaler fellesnemnda å fatte 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.

Vedlegg






Valg av sekretariatordning til nye Asker kommune, 14.01.2019
o Kartlegging, Alternativer for valg av sekretariatordning for kontrollutvalg, Deloitte,
Desember 2018
o Saksutredning, Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker, 14.01.2019
Mulig sammenslåing av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS og Østfold
Kontrollutvalgssekretariat, Konseptforslag 06.02.2019
Utdrag fra mail, eiermøte for Østfold Kontrollutvalgssekretariat
Brev fra Nordre Follo, Samarbeid om anbudskonkurranse, 14.03.2019
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Sammendrag
I denne rapporten legges det frem et forslag til hvordan Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
(IØKUS) og Østfold Kontrollutvalgssekretariat (§27) (ØKUS) kan slås sammen og innrettes som et
felles selskap. Utredningen er bestilt av styrene for hvert av selskapene, samt representantskapet i
IØKUS.
Sammenslåing av kontrollutvalgssekretariat er i tråd med en utvikling som skjer andre steder i landet,
der man søker robusthet og bredde i kompetanse for denne type tjenester og fagmiljø. Med bare to
ansatte i henholdsvis ØKUS og IØKUS er det en utsatt situasjon i selskapene våre.
De to kontrollutvalgssekretariatene i Østfold er basert på ulike tradisjoner. Dette gjelder eiernes
ambisjoner og forventninger til tjenesten, samt dimensjonering og kostnadsfordeling. Lønnsnivået er
også ulikt. Disse forutsetningene gjør det utfordrende å komme frem til en felles profil, som alle
eierne kan kjenne seg igjen i.
En undersøkelse blant KU-lederne viser at det er et klart ønske om at sekretariatet i fremtiden skal
utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og for eierskapskontroll, og det er et flertall som mener at
selskapet også skal gjøre den forutgående risiko- og vesentlighetsvurderingen (overordnet analyse).
På grunn av kommunereformen reduseres antall kommuner i Østfold fra 18 til 12. Færre eiere
medfører færre faste oppdrag for sekretariatene. De største endringene skjer i Indre Østfold hvor
antall eiere for IØKUS reduseres fra 11 til 6 eller 7. Nye Aurskog-Høland (Rømskog) har ennå ikke tatt
retningsvalg for kontrollutvalgssekretariatsfunksjonen. Dette er et valg som vil påvirke
arbeidsmengden for nytt selskap og kostnadsfordelingen mellom kommunene.
I foreslått finansieringsmodell er det valgt å ta utgangspunkt i felles kostnader og kommunenes bruk
av tjenesten. Modellen fra ØKUS er videreført, men for de første årene er er det laget en
fordelingsnøkkel som har sett hen til ulike erfaringstall for timebruk. Forslaget medfører at de små
kommunene i Indre Østfold går betydelig opp i årlig kostnad.
I rapporten foreslås det å etablere et felles kontrollutvalgssekretariat for Østfold, organisert som et
IKS. Selskapet rigges med 3,5 eller 4 årsverk, og de ansatte samlokaliseres sentralt i Østfold. Den
endelige dimensjoneringen og plasseringen av selskapet er imidlertid avhengig av eiernes ambisjoner
og disposisjoner.
Det er lagt frem budsjettall for alternativer med 3,5 og 4 årsverk. Budsjettene er basert på en
tolkning av budsjettene for dagens to selskaper. Det er tatt høyde for en viss lønnsharmonisering.
Det legges til grunn at selskapene bringer inn midler for å håndtere sine opparbeidede forpliktelser
og samtidig sikrer en viss likviditet i selskapet.
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Bakgrunn og prosess
Høsten 2018 har det vært overordnede samtaler mellom Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
og Østfold Kontrollutvalgssekretariat (§27) om muligheten for sammenslåing av de to sekretariatene.
Ny lovgivning og endrede kommunestrukturer aktualiserer en slik utredning, der man søker større og
mer robuste sekretariater, som er bredt sammensatt og bedre rustet for å håndtere komplekse
saker.
På oppdrag fra styrene i selskapene utarbeidet de daglige lederne utredningen «Mulig fusjon mellom
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS) og Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)».
Utkastet er datert 4.oktober 2018 (vedlagt). Denne mulighetsvurderingen oppsummerte følgende:
«Våre anbefalinger og tanker rundt videre arbeid:
• Effektivisering, bedre fagmiljø og noe reduserte kostnader gjør at vi anbefaler en
sammenslåing av ØKUS og IØKUS fra 1. januar 2020.
• Det må settes av ressurser til ekstern kompetanse for sammenslåing av interkommunale
selskaper/ samarbeid, for å kunne bistå i den videre prosessen.
• Organisasjonsform må avklares. Med ca 12 eiere synes en organisering som interkommunalt
selskap (IKS) best og vi anbefaler en slik organisering. Eierne blir da representert via
representantskapet. Det nye selskapet bygger videre på det eksisterende IKS-selskapet (IØKUS
IKS), med opptak av kommunene i ytre Østfold og med nytt navn og ny selskapsavtale.
• De ansatte i IØKUS og ØKUS tilbys ansettelse i det nye selskapet.
• Finansieringsmodell må avklares, før forslag på budsjett og økonomiplan utarbeides.
• Pensjonsforpliktelser må avklares.
• Lokalisering av kontor må avklares.
Utredningen foreslår en framdriftsplan fram til opprettelsen av det nye selskapet fra 1. januar 2020.»
Begge styrene i respektive kontrollutvalgssekretariat, og representantskapet for IØKUS, vedtok å
følge opp anbefalingen fra sekretariatene.
Etter henstilling fra styreleder i IØKUS1, har prosjekt Indre Østfold kommune 2020 stilt ressurser til
rådighet for å utarbeide et konseptforslag som svarer ut uavklarte punkter i anbefalingen. Rapporten
er ført i pennen av rådgiver Åsmund Kobbevik.
Arbeidet med utredningen ble innledet i slutten av desember 2018. Kobbevik har hatt dialog med
styreledere for hvert av selskapene, og det har blitt gjennomført møter med daglige ledere og de
ansatte. I januar ble det sendt ut en spørreundersøkelse til KU-lederne, for en enkel kartlegging av
tjenestetilbudet.
Styrene for hvert av selskapene vil behandle rapporten i uke 7. Styrebehandlingen vil avgjøre om det
er grunnlag for å gjennomføre et felles eiermøte, som foreløpig er berammet 5. mars.
Videre prosess avhenger av signalene fra et evt. felles eiermøte.

1

Representantskapsmøte 12. oktober 2019
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Del I. Situasjonsbilde
Nytt lovverk og ny kommunestruktur
I sammendraget for «Mulig fusjon mellom Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS) og
Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)» (heretter mulighetsvurderingen), gis et godt bilde av den
endrede situasjonen som selskapene står overfor.
Etter kommunereformen vil 18 kommuner i tidligere Østfold reduseres til 12. Det er foreløpig uklart
om Aurskog-Høland (Rømskog) vil rette seg mot Østfold eller mot Romerike i et videre samarbeid2.
Antall eierkommuner blir uansett redusert. Færre eiere betyr færre kontrollutvalg, og dermed færre
faste oppdrag for kontrollutvalgs-sekretariatene.
Den nye kommuneloven fremsetter krav om økt grad av egenkontroll, noe som vil medføre høyere
aktivitet for kontrollutvalgene. For at kontrollutvalgene skal fungere på en tilfredsstillende måte, må
de, gjennom sekretariatene, ha tilgang på bredde i kompetanse, jf. forskriften. Veilederne3 for
kontrollutvalgssekretariatsfunksjonen anbefaler oppgaveforskyvninger mellom sekretariat og
revisjon, og peker på kvalitative forhold som vil kreve mer av sekretariatordningen.
Forum for Tilsyn og Kontroll (FKT) sier blant annet at «Dersom sekretariatet har nødvendig ressurser
og kompetanse, bør den overordnede analysen4 som hovedregel ligge fast som en del av
sekretariatets oppgaver. Dette i nært samarbeid med kontrollutvalget og revisjonen.» Norsk
Kommunerevisorforbund (NKRF) peker på det samme når de sier at «Ressurs- og
kompetansesituasjonen lokalt er her av vesentlig betydning. Når det gjelder plan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll mener NKRF at sekretariatet bør utføre dette.»
Det er imidlertid ikke alle lovendringer som medfører økt oppdragsmengde for
kontrollutvalgssekretariatet. Mens veilederne går langt i å plassere oppgaven med overordnet
analyse og utarbeidelse av planer hos sekretariatet, bestemmer kommuneloven at
eierskapskontrollen nå skal utføres av revisjonen5.

Fusjon av andre kontrollutvalgssekretariat i landet
I den senere tiden har det vært gjennomført fusjoner eller utvidelse av andre større
kontrollutvalgssekretariat i landet. I 2014 ble etablert et felles sekretariat for Telemark og
Agderfylkene, kalt Temark. Temark, som har 34 eiere i dag, er nå igjen i ferd med å fusjonere med
kontrollutvalgssekretariatet i Vestfold (VIKS).
I forbindelse med sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag fylke, fusjonerte Komsek Trøndelag IKS
og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS i 2018. Selskapene hadde henholdsvis 22 og 15
deltakere. Det nye selskapet, Konsek Trøndelag IKS, eies av 35 kommuner og 1 fylkeskommune.
I skrivende stund jobbes det også med en utredning av en sammenslåing av
kontrollutvalgssekretariatene i Follo, Romerike og Buskerud. Disse omfatter i dag 37 eiere, herunder
Buskerud fylkeskommune. Detaljer fra utredningen er ikke kjent. For oss er det imidlertid interessant

2

Fellesnemnda for Aurskog-Høland skal etter planen ta stilling til kontrollutvalgssekretariatordning 4. mars i år.
Veileder, Sekretariat for kontrollutvalg, Forum for Kontroll og Tilsyn. Veileder for god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretariatene, NKRF
4
I kommuneloven (22.06.2018) § 23-3 og 23-4 benevnes dette som en risiko- og vesentlighetsvurdering som
plan for henholdsvis forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal bygge på
5
Kommuneloven (22.06.2018) § 24-2.Revisors ansvar og myndighet
3
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å trekke ut nøkkelopplysninger fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS), da dette omfatter
13 eiere og tilnærmet like mange innbyggere som Østfold.
Motivene for å slå seg sammen oppgis å være primært av faglig art, der man ser muligheten for mer
robuste fagmiljøer som bedre kan håndtere komplekse problemstillinger, og som skaper
attraksjonskraft for rekruttering av kompetanse. Rasjonaliseringsgevinstene vurderes som begrenset.
«Dette avgrenser seg til reduserte kostnader til ett sett av styringsorganer, og noen besparelser
administrative kostnader.6»
I det følgende gis et kortfattet innblikk i rammer og innhold for nevnte kontrollutvalgssekretariat.
Konsek Trøndelag IKS
IKS
359.
Ja
710
2
8,6
Ca. 9 500 000
Basert på stipulert
timebruk12
Største eier
Stjørdal, 23 964
Minste eier
Røyrvik, 475
Største innbetaling
Ca. 315 000,Minste innbetaling
Ca. 125 000,Timer pr. kommune
Ca. 131 – 338
Salg av tjenester
Nei
Ja
Timepris
938,Overordnet analyse
Nei
Ja, for halvparten av
eierne
Innbyggertall er basert på K1 2018. Kostnader er basert på budsjett 2019.
Organisasjonsform
Antall eiere
Kapitalinnskudd
Ant. styremedlemmer
Antall lokasjoner
Antall årsverk
Budsjett
Kostnadsfordeling

Temark / nytt selskap
IKS / IKS
347 / 348
Ja / Ja
3/5
2/3
7 / 9-10
7 530 000 / 9 500 000
Eierandel, planlagte
møter og fastbeløp11
Kristiansand, 91 440
Fyresdal, 1 320
556 000,85 000,-

ROKUS
IKS
13
3
1
3,4
3 400 000
40% etter innb.tall,
60% etter timer
Skedsmo, 54178
Hurdal, 2903
369 066,149 445,Ja
900,Ja. Fra 2013

6

Forslag til sammenslåing av Komsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Forslag fra
administrativ arbeidsgruppe, 2017
7
31 kommuner og 3 fylkeskommuner. Fylkeskommunene har til sammen 27,3% av eierandelen. Hver deltaker
har minst 1% eierandel, uansett innbyggertall
8
Pga. kommunesammenslåing blir det samme antall eiere
9
Deltakernes eierandel er satt etter innbyggertall, og i grupper: 1-5000 = 1 andel, 5001-10000 = 2, 1000115000 = 4, 15001-20000 = 5, fra 20000 = 6. Fylkeskommunen har 30. Hver eierandel utgjør én stemme i
representantskapet. Antall deltakere vil reduseres 2020 pga. reformen (27), men ventes å øke i 2021 pga. nye
medlemmer (32) fra Fosenhalvøya
10
Styret består av 6 eiervalgte medlemmer og ett medlem som velges av de ansatte
11
Kostnadsmodellen baseres på eierandel, antall planlagte møter etter avtale og et fastbeløp på kr. 20 000,- for
fylkeskommuner og kommuner over 10 000 innbyggere. Hvert element er vektlagt som følger: Fastbeløp,
eierandel (70%) og antall møter (30%). Kostnadsfordelingen er foreslått videreført i nytt selskap
12
Ny modell er under utvikling
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Østfold Kontrollutvalgssekretariat og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS
På side 6 i mulighetsvurderingen er det laget en skjematisk oversikt over nøkkeldata for de to
selskapene. Ulikhetene dreier seg både om organisasjonsform og økonomi. Den vesentligste
forskjellen knytter seg imidlertid til selskapenes historie og utvikling.

Historikk og utvikling
Sekretariatsfunksjonen ble skilt ut av revisjonen etter 2004. De syv ytre-kommunene etablerte et
sekretariat med 2 årsverk. De to ansatte hadde begge høyere utdanning innen relevante fagområder
for tjenesten. ØKUS ble fysisk flyttet fra revisjonen. ØKUS er i dag lokalisert i Fredrikstad
(Glemmengaten 55). Selskapet savner et bredere kontorfellesskap og vurderer å se på nye lokaler.
I Indre Østfold ble sekretariatet etablert med én ansatt som delte korridor med distriktsrevisor. I en
eierstrategiprosess i 2014 og 2015 satte eierne spørsmålstegn ved egen innretning av tjenesten: Det
gjaldt både kapasitet, kompetanse og profil på tjenesten. En gjennomgang viste at kapasiteten i
selskapet, med ett årsverk på 11 kontrollutvalg, lå langt under sammenliknbare selskaper og
samarbeid. Det meste av tiden til den ansatte gikk med til koordinering og gjennomføring av møter,
og mindre til saksutredning. Det var også behov for formalkompetanse i selskapet. Daglig leder tok
selv initiativ til videreutdanning, og i 2015 ble tjenesten styrket med ett årsverk. For å skape en større
avstand til revisjonen, ble det valgt andre lokaler – om enn i samme bygg (Industriveien 6,
Rakkestad).
I eierstrategien fra 2015 presenterte eierne av IØKUS en ambisjon om at selskapet i fremtiden skal
overta arbeidet med overordnet analyse og utarbeide planer for forvaltningsrevisjon i kommunene
og for selskapskontroll. I ytre er det sekretariatet (ØKUS) som utarbeider nevnte planer. ØKUS utfører
også eierskapskontroll13. Når det gjelder oppgaven med overordnet analyse14 ligger dette fremdeles
hos revisjonen i både indre og ytre Østfold (henholdsvis Indre Østfold Kommunerevisjon IKS og
Østfold Kommunerevisjon IKS). Kontrollutvalgssekretariatene bistår i dette arbeidet.

Organisering
IØKUS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av
29. januar 1999 (IKS-loven). Styret for IØKUS består av tre eiervalgte medlemmer. Styremedlemmene
er satt sammen med hensyn til kompletterende kompetanse. Styret rapporterer til
representantskapet, som består av en valgt representant fra hver kommune. Representantskapet
vedtar budsjettet og godkjenner regnskapet.
ØKUS er et samarbeid etter kommuneloven § 27 – felles styre. ØKUS er i vedtektene nedfelt å være
et selvstendig rettssubjekt15. Dette gjenspeiles i styrets kompetanse (delegert myndighet): Det er
styret som vedtar budsjettet og godkjenner regnskapet. Styret har representasjonssammensetning –
det betyr at hver kommune har sin representant i styret (syv styremedlemmer). Ordfører fra
deltakerkommunene har møte- og talerett i styremøtene.
I ny kommunelov utgår samarbeid etter kommuneloven § 27, og erstattes av kommunalt
oppgavefellesskap16.

13

I ny kommunelov er eierskapskontrollen lagt til revisjonen, og kan ikke lenger utføres av sekretariatet
Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse for
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor, eller
andre
15
Om et § 27-samarbeid er et selvstendig rettssubjekt eller ikke går frem av styrets kompetanse (myndighet)
16
Kommuneloven (22.06.2018) § 19
14
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Ansattes vilkår
De ansatte i begge selskaper bruker egen bil i jobb. Alle ansatte har fast lønn, med full fleksitid. De
ansatte får ikke overtidsbetalt.
I ØKUS er møtene i kontrollutvalgene lagt til kveldstid. Det regnes ca. 250 timer kveldsarbeid pr. år
pr. ansatt. De ansatte kompenseres med 15 feriedager ekstra i året.
I IØKUS er halvparten av møtene på kvelden og halvparten på dagtid. Daglig leder har 10 feriedager
ekstra i året. Medarbeideren følger tariffavtalen knyttet til avspasering og overtid.
De ansatte i både IØKUS og ØKUS har tjenestepensjon i KLP.

Økonomi
Budsjett
Begge selskaper/samarbeid har 2 ansatte og 2 årsverk, og budsjettene er således direkte
sammenliknbare. Forholdet mellom lønnskostnader og øvrige driftskostnader er ca. 80/20 i begge
selskaper.
Budsjett 2019
ØKUS
IØKUS

Sum lønn17
1 920 820
1 532 000

Sum kjøp varer/tjenester Sum utgifter
451 900
2 372 720
308 000
1 840 000

ØKUS har nesten 30% høyere budsjett enn IØKUS. Husleie, med tilknyttede kostnader, utgjør den
største forskjellen på kjøp av varer og tjenester. Ellers er det store lønnsforskjeller mellom
selskapene. Lønnskostnadene, eks. sos. utg., fordeler seg slik:
ØKUS
1 374 000,IØKUS
1 105 000,ØKUS har lagt en økonomiplan som tar hensyn til at de får et redusert antall eiere fra 2020. I planen
betaler Nye Moss for færre timer enn det Moss og Rygge til sammen gjør i dag, men kostnaden er
relativt sett noe høyere enn for øvrige kommuner de første årene etter sammenslåing. Samtidig har
Halden, som i en periode var utmeldt av selskapet, avtale om en gradvis økning i antall
oppdragstimer. Totalt redusert behov etter dagens standard tilsvarer mellom 150 og 200 timer for
selskapet. Driften er planlagt opprettholdt med 2 årsverk.
Finansieringsordning
Fra begynnelsen registrerte de ansatte i ØKUS timer som gikk med til arbeidet for den enkelte
kommune. Det føres ikke timer i dag, men erfaringstallene fra tidligere legges til grunn for det årlige
tilskuddet som ytes fra kommunene. Kostnadsfordelingen skjer etter følgende modell:
• 1/3 av kostnadene fordeles likt kommunene imellom
• 2/3 av kostnadene fordeles etter medgått tid
I budsjettet for 2019 betaler Fredrikstad, som den største kommunen, 503 000,-. Råde (7465
innbyggere) og Hvaler (4540), betaler begge 275 000,-.

17

Inkluderer styrehonorar

Side | 7

106

ØKUS
Budsjett til fordeling 2019
0106 Fredrikstad
0105 Sarpsborg
0104 Moss
0136 Rygge
0101 Halden
0135 Råde
0111 Hvaler
Sum
Avsetting til fond = 93 280,-

Stipulert
Kostnad pr
forbruk
Fast beløp
Sum
Innb. 2018 innb.
117 500
385 500
503 000
80 977
6
117 500
290 500
408 000
55 543
7
117 500
277 500
395 000
32 588
12
117 500
188 500
306 000
16 083
19
117 500
186 500
304 000
31 037
10
117 500
157 500
275 000
7 465
37
117 500
157 500
275 000
4 540
61
822 500
1 643 500 2 466 000 228 233
11

For selskaper i indre Østfold har fordeling av eierandel og forpliktelser tradisjonelt blitt fastsatt med
utgangspunkt i innbyggertall, så også for IØKUS. I opprinnelige avtale betalte alle kommunene
20 000,- og fordelte resten av kostnadene etter innbyggertall. Etter eierstrategiprosessen ble
inngangsbeløpet løftet til 50 000,- pr. kommune.
Med gjeldende finansieringsordning betaler Askim mest med 354 181,-. Aremark og Rømskog betaler
henholdsvis kun 77 569,- og 63 177,- i 2019.

IØKUS
Kostnad pr
Budsjett til fordeling 2019
Innb. 2015 Fast beløp
Pr. innb
Sum
Innb. 2018 innb.
0124 Askim
23,58 %
50 000
304 181
354 181
15 810
22
0125 Eidsberg
17,26 %
50 000
222 611
272 611
11 414
24
0128 Rakkestad
12,19 %
50 000
157 257
207 257
8 202
25
0123 Spydeberg
8,65 %
50 000
111 610
161 610
5 853
28
0138 Hobøl
8,12 %
50 000
104 766
154 766
5 621
28
0137 Våler (Østfold)
7,75 %
50 000
100 002
150 002
5 471
27
0122 Trøgstad
8,13 %
50 000
104 825
154 825
5 337
29
0127 Skiptvet
5,67 %
50 000
73 158
123 158
3 831
32
0119 Marker
5,49 %
50 000
70 844
120 844
3 567
34
0118 Aremark
2,14 %
50 000
27 569
77 569
1 399
55
0121 Rømskog
1,02 %
50 000
13 177
63 177
682
93
Sum
100,00 %
550 000
1 290 000 1 840 000
67 187
36
Ifølge selskapsavtalen benyttes folketallet fra inngangen til år med kommunestyrevalg.
Samlet folketall i IØ i 2015 var 65 789.

Antall saker og antall møter kontrollutvalgene
I det følgende presenteres en oversikt over antall møter i kontrollutvalgene i kommunene, og hvor
mange saker som er behandlet i løpet av en treårsperiode.
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ØKUS (2015-2017)
Kommune
0106 Fredrikstad
0105 Sarpsborg
0104 Moss
0101 Halden
0136 Rygge
0135 Råde
0111 Hvaler
Totalt
Snitt

2015
2016
2017
Snitt 2015-17
Innbyggere Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker
80 977
6
41
6
55
6
61
6,0
52,3
55 543
5
39
5
48
6
47
5,3
44,7
32 588
6
78
6
54
5
66
5,7
66,0
31 037
6
41
5
44
4
40
5,0
41,7
16 083
6
41
5
34
5
34
5,3
36,3
7 465
6
51
4
28
5
30
5,0
36,3
4 540
5
45
5
44
5
41
5,0
43,3
40
336
36
307
36
319
37,3 320,7
5,7
48,0
5,1
43,9
5,1
45,6
5,3
45,8

IØKUS (2016-2018)
Kommune
0124 Askim
0125 Eidsberg
0128 Rakkestad
0123 Spydeberg
0138 Hobøl
0137 Våler (Østfold)
0122 Trøgstad
0127 Skiptvet
0119 Marker
0118 Aremark
0121 Rømskog
Totalt
Snitt

2016
Innbyggere Møter Saker
15 810
6
35
11 414
5
32
8 202
5
37
5 853
6
39
5 621
5
31
5 471
4
27
5 337
7
37
3 831
6
41
3 567
4
26
1 399
4
27
682
4
26
56
358
5,1
32,5

2017
Møter Saker
5
33
5
33
5
29
9
55
5
39
5
27
6
33
4
30
5
31
5
29
4
29
58
368
5,3
33,5

2018
Møter Saker
6
35
4
28
4
30
4
52
5
36
4
28
5
36
4
30
6
32
7
33
4
32
53
372
4,8
33,8

Snitt 2016-18
Møter Saker
5,7
34,3
4,7
31,0
4,7
32,0
6,3
48,7
5,0
35,3
4,3
27,3
6,0
35,3
4,7
33,7
5,0
29,7
5,3
29,7
4,0
29,0
55,7 366,0
5,1
33,3

Oversiktene viser en tendens til at kommuner med flest innbyggere har i gjennomsnitt flest saker. I
store kommuner kan det være det opptil 70 saker i løpet av et år. Det kan dreie seg om kartlegginger,
varslingssaker, revisjoner, etc.
Oversiktene sier for øvrig ikke noe om størrelsen på den enkelte sak eller kompleksiteten i sakene. I
de store kommunene (fra 30 000 innbyggere) kan det være opptil 4-5 forvaltningsrevisjonssaker årlig.
I de mindre kommunene er det vanligvis 1 forvaltningsrevisjon, med evt. tilleggsbestillinger til
revisjonen. Det er større spenn i antall saker er for ØKUS sine deltakerkommuner, noe som kan
forklares i at det er større variasjonsbredde i antall innbyggere.
Det er imidlertid ikke noen klar sammenheng mellom antall møter og kommunestørrelse.
Gjennomsnitt er 5,3 møter pr. kontrollutvalg for ØKUS sine kommuner, og 5,1 i IØKUS sine
eierkommuner. Rømskog har i gjennomsnitt hatt færrest møter de siste tre årene. I 2016 og 2018
noterte henholdsvis Trøgstad og Aremark seg for 7 møter, mens i 2017 hadde Spydeberg hele 9
møter.
Det fremkommer ikke av oversikten at det også har vært fellesmøter for kontrollutvalg og KU-ledere i
kommuner som skal slås sammen.
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Spørreundersøkelse blant kontrollutvalgslederne
I forbindelse med utredningen av en mulig sammenslåing av sekretariatene, ble det sendt ut en
spørreundersøkelse for å få en enkel oversikt over kommunenes opplevelse/oppfatning av dagens
tjenestetilbud. Likelydende undersøkelser ble sendt ut til kontrollutvalgsledere i deltakerkommunene
for IØKUS og for ØKUS.
Undersøkelsen tok for seg følgende:
1. Kapasitet og kompetanse
2. Rolleutøvelse
3. Overordnet analyse og planer
For pkt. 1 og 2 ble det bedt om graderte svar. (Skala fra 1 til 9. 1 = mangelfull. 9 = rikelig. 5 =
tilstrekkelig.) Punkt 3. skulle besvares med Ja/Nei/Vet ikke.
Det er 6 av 11 kommuner som har besvart for IØKUS. 4 av 7 kommuner har svart for ØKUS. Det er
således et knapt flertall av eierkommunene som har gitt tilbakemeldinger for begge selskapene.
Oppsummering av besvarelsene er vedlagt. I det følgende er besvarelsen satt ved siden av
hverandre.

Kapasitet og kompetanse
KU-lederne ble bedt om å sin opplevelse eller oppfatning av selskapets kapasitet (ressurssituasjon) og
selskapets kompetanse.
ØKUS
IØKUS
Kapasitet
6,5
5,7
Kompetanse
7,3
7,2
Kommentarer
• Svært fornøyd slik det er i dag
• Risiko med kapasitet da det kun er to
ansatte
• Vi opplever gode tjenester.
Liten forutsetning for å vurdere • Kompetansen til IØKUS oppleves god.
kapasiteten
Kapasitet/ressurser oppleves som
marginale. De leverer gode tjenester,
men er selvsagt sårbare mtp at de
bare er to ansatte.
Vurdering
Spørsmålet om kapasitet kan forstås på flere måter. Det kan tolkes som tid til å utføre oppgavene
(det var hensikten), men det kan også tolkes som arbeidskapasitet eller som robusthet (fagmiljø).
Oppfatningen av sekretariatets kapasitet, forstått som leveringsevne, kan også påvirkes av om
revisjonen klarer å levere sakene i tide eller ikke.
Besvarelsen synliggjør at kapasiteten oppfattes som god hos ØKUS og som tilstrekkelig hos IØKUS.
Forskjellen kan forklares med at ressursene i IØKUS fordeles mellom flere kommuner. Samtidig peker
KU-ledere for IØKUS-kommunene at det er sårbart med bare 2 ansatte.
KU-lederne har opplevelsen av at hver av selskapene har god kompetanse.

Rolleutøvelse
KU-lederne ble bedt om å skalere sin opplevelse eller oppfatning av i hvilken grad sekretaritatet
ivaretar sine roller.
ØKUS
IØKUS
Saksbehandler
7,5
7,0
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Administrator
Kontaktledd
Veileder/rådgiver
Kommentarer

7,8
8,0
6,0
• Daglig leder er ennå fersk og
derfor er det begrenset hvilken
veiledning som er mulig å gi.
• Er bra fornøyd med de som er
dedikert oss
• Usikker på problemstillingen
for saksbehandling

7,0
6,3
6,7
• Sårbart med to ansatte ved sykdom
o.l. Større fagmiljø vil være en fordel.
• Samarbeidet og rolleivaretakelse
oppleves svært god med IØKUS.

Vurdering
Sekretariatenes ulike funksjoner kan deles inn i ulike roller. Kontrollutvalgsboken18 og veilederne har
litt ulike inndelinger her. I undersøkelsen ble det valgt en type inndeling, med en kort tilhørende
forklaring.
Generelt har KU-lederne en opplevelse av at begge selskaper ivaretar sine roller på en god måte.
ØKUS har i samlet sum en høyere oppnåelse enn IØKUS.
ØKUS scorer høyest på kontaktledd, her forklart som dialog med revisjonen og andre aktører, samt
håndtering av henvendelser. Man kan tenke seg at kontaktleddrollen blir mer stimulert hos ØKUS, da
det vanligvis er flere henvendelser fra de store kommunene19. At ØKUS har lavest score på veilederrollen, kan forklares i kommentaren om at daglig leder er ny. Tilhørende score trekker snittet her.

Overordnet analyse og planer

Plan for selskapskontroll

Fredrikstad
Moss

Nei
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Råde

Ja

Ja

Ja

Kommune

Overordnet analyse

Plan for forvaltningsrevisjon

Det ble spurt om det er et ønske at selskapet i fremtiden skal utføre overordnet analyse, og/eller
utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll.

Begrunnelse
Jeg ønsker at sekretariatet konsentrerer seg om planverket for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - og at vi får
stålkontroll på nettopp disse områdene. Annet kan utføres av
revisjonen.
Fornuftig med kompetansen nærmest mulig kontrollutvalgene.
Ved at de utarbeider grunnlag for de planer og analyser (vedtas
av KU og KS) så kan det utnyttes erfaringer fra tilsvarende i
andre kommuner.

18

Kontrollutvalgsboken, KMD, 2015
Faktorer som ser ut til å påvirke antall henvendelser: Om KU-leder er frikjøpt. Tjenesteomfang. Antall
innbyggere.
19
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Halden

Vet
ikke

Ja

Ja

Askim

Ja

Ja

Ja

Eidsberg
Hobøl

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Marker

Ja

Ja

Ja

Rømskog

Ja

Ja

Ja

Skiptvet

Nei

Ja

Ja

Fordeling av oppgave avhenger av kapasitet og kompetanse til
enhver tid. Overordnet analyse utføres etter normer, og
normene skal gi relativt likt resultat. For selskapskontroll
mener jeg revisjonen skal utføre oppgavene, og det vil være
god oppgavedeling å legge planoppgaven til sekretariatet.
Det er de som har den lokale kunnskapen, og dermed best
grunnlag for planarbeidet.
Faglig bred kompetanse og god kjennskap til kommunal
forvaltning er svært viktig i forbindelse med analysearbeid og
utarbeidelse av planene for innstilling/saksbehandling for KU.
Mener at sekretariatet bør ivareta denne oppgaven for KU i
den nye kommunen.
Disse oppgavene kan med fordel ivaretas av sekretariatet, i
samarbeid med revisjon. Dette kan frigjøre revisjonstid til
rapporter og undersøkelser. IØKUS har ikke nok kapasitet til å
utføre disse oppgavene med dagens ressurser.
Sekretariatet har full oversikt over vår kommune. De ser også
revisjon og kontroll med andre øyne enn oss, i og med at de er
rundt i andre kommuner i Indre Østfold.
Overordnet analyse utarbeides pr i dag av revisjonen og dette
har fungert bra. Kontrollutvalget orienteres i møter om
arbeidet og får da anledning til å spille inn ønsker og diskutere
mulige prioriteringer. Analysen som følger sakspapirene til
beslutningsmøtet for forvaltningsplan er grundig og godt
oppbygget og utgjør et godt beslutningsgrunnlag. Jeg mener
revisjonen bør ha hovedansvar for overordnet analyse. Det er
imidlertid en nyttig ordning å la KU-sekretariatet ha ansvar for
forberedelse og oppfølging av planene som anbefales av
kontrollutvalget og vedtas i kommunestyret.

Vurdering
Alle kontrollutvalgslederne i de 10 svarkommunene er samstemte om at utarbeidelse av planer for
forvaltningsrevisjon og for selskapskontroll bør ligge til sekretariatet i fremtiden. I dag utarbeides
dette av ØKUS, men ikke av IØKUS. En av kommentarene peker på at det vil være god oppgavedeling
å legge planoppgaven til sekretariatet, men at kontrolloppgavene legges til revisjonen. En annen
kommentar får frem at dette vil gi kontrollutvalgene «stålkontroll på nettopp disse områdene».
7 av 10 KU-ledere mener at overordnet analyse skal være en fremtidig oppgave for sekretariatet. 2
sier «Nei» og 1 sier «Vet ikke». Av innsenderne er det altså et klart flertall som har sagt «Ja» til en
oppgaveforskyvning mellom revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet.
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Del II. Diskusjon
Sammenslåing av kontrollutvalgssekretariat
Utviklingen i på andre siden av Oslo-fjorden, i øvrige deler av Viken og i Trøndelag peker i retning av
større kontrollutvalgssekretariat. Utredningen av en fusjon mellom IØKUS og ØKUS, som vil komme
til å omfatte 12-13 kommuner, sees således som et grep i riktig retning.
Man kan saktens spørre om ikke Østfold burde delta i et enda større sekretariat. Da bør man
imidlertid ha med seg at et IKS med svært mange eiere, i den størrelsesorden vi har sett, utfordrer
eierstyringen. Selskapene har erfaringer med at det kan være vanskelig å få samlet alle
representantskaps-medlemmene til representantskapsmøte. For at representantskapsmøtet skal
være beslutningsdyktig må minst halvparten av medlemmene være til stede, og disse må
representere minst 2/3 av stemmene. Man kan ikke møte på fullmakt. Det vil også medføre
omfattende prosesser å skulle samle mange eiere i strategiske spørsmål, og sammen gi klare
styringssignaler til selskapet.
Når det skal beskrives et mulig konsept for et felles kontrollutvalgssekretariat i «gamle» Østfold, har
vi med oss at KU-lederne, som sekretariatenes oppdragsgivere, er godt fornøyd med hvert sitt
selskap. Det gis tilbakemeldinger om at selskapene har tilfredsstillende kompetanse til å bistå
kontrollutvalgene. Det uheldige ved dagens organisering av IØKUS og ØKUS er at det er små og
sårbare fagmiljøer. Dette er særskilt uttalt fra IØKUS sine oppdragsgivere. En sammenslåing vil
således gi en positiv bilateral ressurstilførsel, og være et fornuftig grep for å imøtekomme dette
behovet.

Oppgaver og oppdragsmengde
Oppgaver som tillegges sekretariatet
Oppgavene til kontrollutvalgssekretariatet er gitt av lov og forskrift. Men som spørreundersøkelsen
tar for seg, kan man i noen grad velge oppgavefordeling mellom sekretariat og revisjon.
En enstemmig forventning fra KU-lederne, er at et fremtidig sekretariat skal utarbeide planer for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Dette betyr at de ansatte i IØKUS tillegges en ny
oppgave som selskapet ikke utfører i dag. Eierskapskontrollen, som ØKUS utfører for sine eiere,
overføres imidlertid til revisjonen. Arbeidet som går med til utarbeidelse av planer og til
eierskapskontroll kan sidestilles. I sum medfører altså ikke denne oppgaveforskyvningen endrede
ressursbehov dersom man slår selskapene sammen.
Loven sier at planene skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering (overordnet analyse) av
kommunens og fylkeskommunens eierskap/virksomhet og virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Spørsmålet om selskapet også skal utføre overordnet analyse, ble
støttet av de fleste KU-lederne. Slik sammenhengen mellom plan og analyse fremkommer av loven,
vurderes det som både effektivt og hensiktsmessig at samme instans gjør begge deler.
Arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger vil kreve ressurstilførsel til sekretariatet20. Dette er
imidlertid ressurser som bør kunne trekkes tilsvarende fra revisjonen. En endring av praksis på dette
området, vil styrke kontrollutvalgenes bestillerfunksjon overfor revisjonen. Bestiller-rollen fylles av
kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat. Dette illustreres i kontrollutvalgsboken (s. 25) med
en forklarende figur, se under.

20

Overordnet analyse skjer hvert 4. år. Det kan velges ulike prosesser for gjennomføring av dette. Et tidsanslag
til overordnet analyse kan f.eks. være 50-100 timer pr. kommune.
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Analysen og planarbeidet skal skje minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert. Av hensyn til oppstartarbeidet, som vil følge
av å slå sammen sekretariatene, og av hensyn kommunenes øvrige eierskap (Indre Østfold
Kommunerevisjon IKS og Østfold Kommunerevisjon IKS) anses det som en fordel å utsette
overføringen av arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen til neste kommunestyrevalg (2023).

Antall eiere
Antall kontrollutvalg er avgjørende for omfanget av kontrollutvalgssekretariatets faste oppdrag. For
ØKUS reduseres antall eiere fra 7 til 6. På grunn av forskjellige endringer i eiernes timebruk, vil det
reduserte ressursbehovet tilsvare ca. halvparten av ressursinnsatsen til én kommune etter dagens
standard i ØKUS.
For IØKUS skjer imidlertid mer dramatiske endringer. Her reduseres 11 eiere til 6 eller 7. Det skapes
en eierstruktur med én stor kommune og flere mindre kommuner. Selv om kompleksiteten i sakene
øker i en stor kommune, og det blir flere forvaltningsrevisjonssaker, man må regne med at
inntektsgrunnlaget fra de fem sammenslåtte kommunene mer enn halveres. I dag betaler de fem
kommunene tilsammen 1,1 million kroner for sekretariattjenesten.
Rømskog er den minste deltakerkommunen i IØKUS og tilfører kun 63 000,- til selskapets budsjett.
Bortfall av denne inntekten er således av mindre betydning. Men dersom Nye Aurskog-Høland, som
er en kommune på 17 000 innbyggere, skulle velge et felles sekretariat for gamle Østfold, vil det ha
innvirkning både på selskapets samlede ressursbehov og på kostnadsfordelingen.

Salg av tjenester
Et interkommunalt selskap kan selge tjenester tilsvarende 20% av omsetningen, så lenge vilkårene
for utvidet egenregi er oppfylt. Det er svært begrenset hvilke tjenester et kontrollutvalgssekretariat
kan selge, ut over sekretariattjenesten. Markedet er således avgrenset, og det vurderes ikke som en
farbar vei å basere deler av budsjettet på salg av tjenester til andre enn eierne.
Man bør imidlertid utfordre selskapet på å selge tjenester til andre kommuner og fylkeskommuner.
Dette handler ikke bare om mulighet for ekstra inntekter, men å stimulere selskapet til å holde seg
oppdatert, markere seg som kompetansebedrift og skape et godt omdømme. Dette er også i tråd
med strategiene for ØKUS, hvor det legges vekt på fremtidsrettet og utadvendt drift 21.

21

Strategidokument for Østfold Kontrollutvalgssekretariat
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Dimensjonering
Antall årsverk pr. deltakerkommune
I tillegg til de oppgaver som er lagt til selskapet, er det eiernes forventninger som er av stor
betydning for hvordan selskapet skal dimensjoneres. Hvilke kvaliteter vil eierne ha, og hvordan
påvirker kvalitetskravet ressursbehovet? Tilgjengelighet og fleksibilitet krever tid. Nivå på utredning
og kartleggingsarbeid vil påvirkes av tid til å sette seg inn i sakene. For at sekretariatet skal være en
proaktiv støttespiller, må de ansatte ha kapasitet til å være oppdatert på politiske saker og følge med
i det lokale nyhetsbildet og i samfunnsdebatten.
Tid til rådighet er avhengig av hvor mange årsverk pr. deltakerkommune som er satt av til tjenesten.
Temark er rigget med 7 årsverk på 34 deltakere. Nye Vestfold/Telemark/Agder vil få 9-10 ansatte på
samme antall deltakere. I Trøndelag er det 8,6 årsverk på 36 eiere (eiersits endres til 32). ROKUS har
3,4 ansatte. For disse ligger antall deltakerkommuner pr. årsverk mellom 3,5 og 5. Til sammenlikning
er ØKUS i nedre del av denne skalaen, mens i IØKUS er i motsatt ende. Her må de ansatte betjene 5,5
kommuner pr. årsverk. I denne sammenlikningen må det for øvrig tas hensyn til hvor mange store
kommuner og fylkeskommuner som er deltakere i selskapet22.
Spørreundersøkelsen blant KU-lederne viser at ØKUS oppfattes å ha tilfredsstillende kapasitet, men
IØKUS kun regnes for å ha tilstrekkelig kapasitet til å utføre sine oppgaver. Her blir det blant annet
sagt at «Kapasitet/ressurs oppleves som marginale». Dette samsvarer med sammenlikningstall for
årsverk pr. deltaker. Indre Østfold kommunene må altså øke bemanningen pr. kommune for å
komme opp på et tilfredsstillende nivå.

Tidsbruk pr. kommune
Tidsbruk pr. kommuner er avhengig av antall møter i kontrollutvalgene, antall saker og
kompleksiteten i sakene. I tillegg har det endel å si i hvilken grad KU-leder ønsker eller har behov for
dialog og oppfølging fra sekretariatet. Med frikjøpte KU-ledere og med flere omfattende saker i store
kommuner, sees det en proporsjonalitet mellom kommunestørrelse og ressursbehov.
For det opprinnelige Konsek i Sør-Trøndelag har timebruk hos kommunene variert mellom 131 og
338 timer23. Kommunene i Trøndelag har betydelig færre innbyggere (gjelder både minst og størst)
enn i Østfold. På Romerike er det mange mellomstore kommuner. Ved bruk av fordelingsnøkkelen
for ROKUS, og ved hjelp av budsjett for 2019, kan vi regne oss frem til ca. antall timer pr. kommune.
Her varierer det fra 185 til 458 timer mellom minste og største kommune.
De historiske tallene for timebruk pr. kommune i ØKUS varierer mellom 330 (Hvaler og Råde) og 610
(Fredrikstad) for ØKUS. Dette fremkommer av grafen under. Linjen som er tegnet inn for ØKUSkommunene sitt timeforbruk tilsvarer en funksjon som er lik 306,26 + 0,0036x(innbyggertall). Dette
indikerer et minimumsforbruk av timer på 306 timer pr. år, uansett kommunestørrelse.

22

Fylkeskommunene Akershus og Østfold deler f.eks. på 1,5 stilling, men har de ansatte en svært omfattende
arbeidsinstruks
23
Nye tall vil legges til grunn i ny modell for det nye Konsek. Forslaget er ennå ikke styrebehandlet og kan
derfor ikke gjengis her.
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Sammenliknet med andre sekretariat er det mindre forskjell mellom stor og liten kommune hos
ØKUS. Kostnaden for de store kommunene er imidlertid på samme nivå som for andre store
kommuner f.eks. Kristiansand, Arendal og Porsgrunn, noe som kan indikere at tidsbruken her er
sammenliknbar.
Dersom vi tar et regneeksempel for IØKUS, med utgangspunkt i budsjett og kostnadsfordeling, vil
dette tilsvare en variasjonsbredde i tid mellom 94 timer (Rømskog) og 525 timer (Askim). Når vi ser
på antall møter og saker i kontrollutvalgene bør det imidlertid være underforstått at
fordelingsnøkkelen ligger langt unna det faktiske tidsforbruket for de minste kommunene.
Skal man imøtekomme ØKUS sine eieres forventning, slik spørreundersøkelsen kan forstås, kan man
ikke bevege seg langt bort fra dagens dimensjonering. Selv om oppgaven med eierskapskontroll faller
bort, vil selskapet i stor grad opprettholde sitt nåværende ressursbehov dersom det får tilført
oppgaven med overordnet analyse.
Dersom funksjonen for ØKUS skal benyttes for et samlet sekretariat i Østfold, må de minste
kommunene i Indre øke innsatsen betydelig. Uavhengig av sammenslåing foreligger det klare
indikatorer på at flere av kommunene i Indre Østfold i fortsettelsen må tilregnes et høyere
tidsforbruk, og, i samsvar med dette, ta en større del av kostnaden:
• Sekretariatet har relativt lav kapasitet i dag
• Antall møter er jevnt fordelt mellom kommunene
• Antall saker er jevnt fordelt mellom kommunene
• Ny oppgave med overordnet analyse
• Ny oppgave med plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll
• Økt grad av egenkontroll i kommunene

Kostnadsfordeling
Det er gode grunner til å fordele kostnaden mellom kommunene ut ifra forbruk av tjenesten. Den
beste (og eneste) måten å avgjøre hvor mye tid som medgår til sekretariattjenester, vil være å måle
den. Dette bør gjøres fra dag 1 når selskapet er etablert, og benyttes som et grunnlag når det skal
fastsettes en kostnadsfordeling. Eiernes store utfordring ved en felles etablering er å velge ett
inngangsnivå. Både innbyrdes, men også i total ambisjon.
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Som eksempler er det i tabellen nedenfor gitt to regnestykker på timebruk, som kan brukes som
underlag. I grønn kolonne er det benyttet en funksjon som er hentet fra ØKUS i dag. I blå kolonne er
det valgt en funksjon som er en mellomting mellom dagens ØKUS og sammenliknede selskaper. Her
er det godt samsvar med erfaringstall for de største kommunene, men ikke for f.eks. Råde og Hvaler.

3004 Fredrikstad
3003 Sarpsborg
3002 Moss
3014 Indre Østfold
3001 Halden
Aurskog-Høland
3016 Rakkestad
3017 Råde
3018 Våler (Østfold)
3011 Hvaler
3015 Skiptvet
3013 Marker
Aremark

ØKUS,
Ekstra timer i
ØKUS,
stipulert,
Timeforbruk Timeforbruk, 2020
erfaringstall 2020
306 + 0,0036x 245+0,0045x (reform)
80977
610
610
598
609
55543
495
495
506
495
48671
565
481
464
70
44035
465
443
100
31037
365
380
418
385
17072
367
322
50
8202
336
282
7465
330
330
333
279
5471
326
270
4540
330
330
322
265
3831
320
262
3567
319
261
1399
311
251
5101
4588

For sekretariattjenesten kan timeforbruket, som er rettet mot kommunene, beregnes til ca. 70% pr.
årsverk (1365 av 1950 timer)24. Grønn kolonne (5101 timer) tilsvarer da 3,7 årsverk. Blå kolonne
(4588 timer) tilsvarer 3,4 årsverk. Sammenlagtsummene forutsetter deltakelse fra Aurskog-Høland.
Uten Aurskog-Høland tilsvarer dette henholdsvis 3,5 og 3,1 årsverk.
I kolonnen lengst til høyre er det tatt hensyn til at kontrollutvalgene i kommuner som har slått seg
sammen vil behøve mer tid for å behandle saker fra de tidligere eierkommunene i 2020.
I blå kolonne er både Råde og Hvaler inne med færre timer enn det som er erfaringsbasert for ØKUS.
Hvaler har, som en relativt liten kommune, flere saker enn det både Råde, Rygge og Halden har hatt
de siste årene. Dette kan muligens ha sammenheng med det store antallet hyttebeboere i
sommerhalvåret. Dette understreker imidlertid at det er vanskelig å finne en felles funksjon for alle
kommunene, og at det er aktiviteten i kontrollutvalget som er avgjørende for tidsbruk.
ØKUS har en kostnadsfordelingsnøkkel som fordeler 1/3 av kostnadene likt. De resterende 2/3
fordeles etter faktisk bruk. Dette er en ordning som reflekterer erfaringstall som gjelder forholdet
mellom kommunenes bruk av tjenesten og selskapets felleskostnader.

Organisering
Det er to årsaker til å organiseres kontrollutvalgssekretariatsfunksjonen som et interkommunalt
selskap eller samarbeid: 1. Organiseringen skal sikre tjenestens selvstendige rolle overfor
kommunens administrasjon. 2. Stordriftsfordeler.
Kontrollutvalgssekretariatet er kontrollutvalgenes sekretariat. Sekretariatet legger til rette for
kontrollutvalgenes arbeid og følger opp kontrollutvalgenes vedtak. Sekretariatet representerer
kommunen som bestiller overfor revisjonen.

24

Erfaringstall fra ØKUS og fra Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
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Den sterke tilknytningen mellom sekretariat og kontrollutvalg tilser at dette bør organiseres slik at
kommunene i sum har best mulig forutsetninger for eierskapsutøvelse og styring av tilbudet. Dette
gjenspeiles også i at IKS-formen vanligvis velges, og at også § 27 samarbeid benyttes til denne type
tjeneste.
Samarbeid etter kommuneloven § 27 er utgående. Kommunalt oppgavefellesskap erstatter dette.
Kommunalt oppgavefellesskap skal ha et representantskap som øverste organ. Representantskapet
velger selv om de vil ha et annet organ (f.eks. et styre) til styring av oppgavefellesskapet25. Ut over
dette er det en del likhetstrekk mellom oppgavefelleskap og IKS, men IKSet er styrt etter mer
omfattende lovbestemmelser.
Kontrollutvalgssekretariatet har et bredt samspill med kommunen i sin tjenesteutførelse.
Kommunen, med sine aktører, har ulike roller. Ordfører, sammen med kommunestyret, er eier og
selskapets viktigste interessent, KU er oppdragsgiver og samarbeidspartner, rådmannen er
kontrollert part. I dette anses det som ryddig at de ansatte har et driftsstyre å forholde seg til.
IKS formen vurderes som et fornuftig valg av organisasjonsform. Et driftsstyre for et så lite selskap
behøver ikke flere enn 3 medlemmer, men det kan være behov for 5 medlemmer i en overgang. Det
bør legges vekt på kompetansesammensetning. Varamedlemmer velges i numerisk rekkefølge.

Ansattes lønn og vilkår
I budsjettet er lønnsforskjell på 270 000,- mellom selskapene. Begge de ansatte i ØKUS tjener mer
enn daglig leder i IØKUS. Forskjellen på lønnsnivå mellom daglig leder i ØKUS og medarbeider i IØKUS
er på over 200 000,-. Uten å mene noen om gapet mellom selskapene kan det sies at det er en viss
proporsjonalitet avlønning og de ansattes formal- og realkompetanse og/eller fartstid i selskapene.
Det forutsettes at nytt styre vil se nærmere på harmonisering av lønn og øvrige vilkår for de ansatte.
Dette er noe budsjettet må gi rom for. I den forbindelse vil det også være naturlig at styret tar en
runde med kontrollutvalgslederne for å avklare videre praksis rundt tidspunkt for gjennomføring av
møtene i kontrollutvalgene (dag eller kveldstid).

Lokalisering
De store selskapene i Vestfold/Telemark/Agder og i Trøndelag er fordelt på ulike lokasjoner. Med et
nedslagsfelt som er 8 og 10 ganger større enn Østfold, vil dette være en nødvendighet. Mellom
kontorene på Steinkjer og Trondheim er det ca. 12 mil. Mellom Bø og Arendal er det 15 mil. Det
oppgis ikke som optimalt å være spredt, men erfaringene er ulike. Med god ledelse kan man likevel
lykkes i å skape synergier og bygge en god kultur.
Skal man få maksimal effekt av en sammenslåing av allerede små fagmiljøer, vil samlokalisering være
et opplagt grep. Å sitte under samme tak danner et vesentlig grunnlag for fortløpende faglig
utveksling og effektiv oppgaveløsning. Dette gir også reduserte driftskostnader, som husleie, leie av
utstyr og maskiner mv. Tatt geografiske hensyn i betraktning sees det ingen grunn til å dele et
sekretariat i Østfold på flere lokasjoner.
I dag er kontorene for ØKUS og IØKUS i henholdsvis Fredrikstad og Rakkestad. Med utgangspunkt i en
av disse to lokasjonene er samlet reisevei og -tid til kommune kortest/minst fra Rakkestad. Dette
forutsetter deltakelse fra Aurskog-Høland. Uten denne kommunen er forskjellen bare 20 km på hele
møterunden, da i favør Fredrikstad. Tidsbruk i bil er så å si lik.
25

Kommuneloven § 19-3, 5. ledd
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Sarpsborg gir i sum en enda større nærhet til de andre kommunesentra. Vedlagt er en kommunevis
oversikt over avstandene. Nedenfor er det satt opp en tabell som viser samlede transportkostnader
for de ulike alternativene pr. møterunde.

Transportkostnader pr. møterunde
Kjøregodtgjørelse
Lokasjon
Km t/r
Godtgjørelse
Fredrikstad (ØKUS)
1117,0
4356,3
Rakkestad (IØKUS)
1059,0
4130,1
Sarpefossen
978,8
3817,3
*Basert på timepris 750,-/time

Transportkost. pr
Timeforbruk i bil
møterunde
1 sekretær 1,3 sekretær
Timer
Kostnad* pr. møte
pr. møte
19,8
14875,0
19231,3
25000,7
18,4
13825,0
17955,1
23341,6
16,5
12400,0
16217,3
21082,5

I tillegg til gjennomsnittlig ca. 5 møter pr. utvalg i året, vil jobben med risiko- og
vesentlighetsvurderinger medføre flere besøk til kommunene. Hvis vi legger til 4 besøk pr. kommune
vil spennet i transportkostnader kunne beløpe seg til om lag 35 000,- årlig.
Lokalisering av kontoret er ikke uvesentlig med tanke på rekruttering. Avgjørelsen omkring
lokalisering av en felles virksomhet er et også et politisk spørsmål. Det bør legges til grunn at det
velges en geografisk sentral plassering.
Tidspunkt for samlokalisering vil være avhengig av forpliktelser knyttet til dagens leieforhold. ØKUS
har 1 års oppsigelsesfrist.

Forpliktelser og kapitalbehov
Det forutsettes at det nye selskapet viderefører pensjonsordningen for de ansatte. Det er viktig at
det nye selskapet har midler nok til å dekke alle forpliktelser. Et rettferdig prinsipp vil være at
deltakerne hefter for opparbeidede forpliktelser. Det sees ingen umiddelbar grunn til å søke
sikringsordningen om å løse inn avviklingstilskuddet26, men heller at dagens to selskap bringer inn
tilstrekkelige midler til å dekke beregnede fremtidige pensjonsforpliktelser.
I balanseregnskapet for IØKUS (2017) er netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift
173 335,-. Tilsvarende beløp for ØKUS er ikke kjent ved levering av denne rapporten.27
I tillegg til dekning av netto pensjonsforpliktelser, kan det være en fordel at selskapet har likvider
som tilsvarer 3 måneders drift. Dette er ikke et uvanlig mål for selskaper. For Konsek Trøndelag IKS
ble dette begrunnet med at «Dette dekker lønnsforpliktelsen til de ansatte ved en evt. umiddelbar
avvikling av selskapet og utgjør dermed en rimelig grad av sikkerhet mot behov for ekstra
innbetalinger selv ved større endringer av forutsetningene.»28
For et sammenslått selskap vil 3 måneders drift beløpe seg til om lag 1 million kroner, avhengig av
dimensjoneringen av selskapet. Dette fordeles likt mellom selskapene. Dersom selskapene har
26

Beregningen av engangskrav for sikringsordningen per 01.10.18 er for ØKUS er beregnet til kr. 822 522,- og
tilsvarende kr. 317 058,- for IØKUS
27
ØKUS er organisasjonsledd i Fredrikstad kommune. Det kreves derfor nærmere utregninger for å komme
frem til dette beløpet.
28
Forslag til sammenslåing av Komsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Forslag fra
administrativ arbeidsgruppe, 2017
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fondsmidler eller regnskapsmessig overskudd ut over dette, bør dette gå til tilbakebetaling til de
opprinnelige eierne etter sammenslåing.
Fra 2017 hadde IØKUS en egenkapital på 1 065 163,-. Med dette som utgangspunkt vil eierne få
tilbakebetalt om lag en halv million kroner ved etablering. I ØKUS har det vært praksis for å betale
tilbake regnskapsmessig overskudd, men selskapet har likevel opparbeidet et disposisjonsfond på
646 630,- (regnskapstall fra 2017).

Del III. Konseptforslag
Rammer og innhold

Anbefaling

Kommentar

Det etableres et felles
kontrollutvalgssekretariat for Østfold,
med deltakelse fra dagens
eierkommuner, inkludert Aurskog-Høland

•

Sammenslåingen foreslås fra 01.01.20

Selskapet etableres som et
interkommunalt selskap (IKS)

•

Etableringen skjer ved en utvidelse av IØKUS,
gjennom virksomhetsoverdragelse av ØKUS
IØKUS skifter navn til Østfold
Kontrollutvalgssekretariat IKS

•

Styret har 5 medlemmer, med 3 numerisk
valgte varamedlemmer

•
•
•

Kostnadsfordelingsnøkkelen baserer seg
på a) lik fordeling av faste utgifter 1/3 og
b) etter uttak av tjenester 2/3

•
•
•

Styret settes sammen ut ifra hensyn til
kompetanse, ikke representasjon
Etter 3-4 år reduseres antall styremedlemmer til 3
Selskapsavtalen for dagens IØKUS revideres med
umiddelbar virkning, med utvidelse av styret, slik
at det kan velges et nytt styre som forbereder og
gjennomfører
utvidelsen/virksomhetsoverdragelsen
Første 3 år fordeles b) relativt etter følgende
funksjon: f =245 + 0,0045 x innbyggertall
Kommuner som er slått sammen tillegges et
høyere timeforbruk i 2020
Fra 2023 fordeles b) etter relativ tidsbruk pr.
kommune som oppgitt i siste godkjente
årsberetning

Eierandel fastsettes på grunnlag av
kostnadsfordelingsnøkkelen som
benyttes ved selskapets etablering
Deltakerne hefter for opparbeidede
forpliktelser

•

Selskapene bringer inn tilstrekkelige midler til å
dekke sine opparbeidede pensjonsforpliktelser

Selskapet skal ha likvider tilsvarende 3
måneders drift (omlag 1 million NOK)

•

Beløpet fordeles likt mellom de opprinnelige
selskapene
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De ansatte skal føre timer benyttet til
hver kommune

•

Tid i bil tilregnes ikke den enkelte kommune

Kontoret lokaliseres sentralt i Østfold, og
med hensyn til infrastruktur

•

Med hensyn til avstander er Sarpsborg et anbefalt
valg
Lokalisering er et strategisk og politisk spørsmål
som eierne må ta stilling til
Nødvendige forberedelser til samlokalisering skjer
så snart kommunestyrene har fattet vedtak om
sammenslåing

•
•

•

Oppgaven med overordnet analyse overføres til
selskapet først ved neste kommunestyrevalg, dvs.
2023

Selskapet dimensjoneres med 3,5 – 4
årsverk

•

Dimensjoneringen avhenger av eiernes
ambisjoner. Se alternative budsjett A og B

Frem mot etablering skal det utarbeides
et strategidokument for selskapet

•

Styret leder arbeidet med strategidokumentet,
hvor utarbeidelsen skjer i nært samarbeid med
kontrollutvalgene og de ansatte
Strategidokumentet vedtas av representantskapet

Selskapet gjør overordnet analyse og
utarbeider planer for forvaltningsrevisjon
og plan for eierskapskontroll
Selskapet skal i fremtiden delta i
konkurranser om å levere tjenester til
andre

•

Alternativ A
Selskapet dimensjoneres med 3,5 årsverk.
Dette vurderes som et minimum for å ha et tilfredsstillende tjenestenivå og leveringsevne, hvor man
nå også skal overta oppgaven med risiko- og vesentlighetsvurderinger for den enkelte kommune.
Reduksjon av et halvt årsverk medfører en risiko for å miste en ansatt, og at det nye selskapet i en
sårbar overgangsperiode kan bli stående med færre ressurser til å betjene kommunene.
Budsjettkostnader til fordeling

Utgifter

Beløp

Lønn i faste stillinger
Lønnsjustering
Gruppeliv/ulykkesforsikring
Møtegodtgjørelse styret
Godtgjørelse styreleder
Tapt arbeidsfortjeneste, styret
Pensjon ansatte

2 225 000
175 000
4 000
40 000
12 500
3 000
408 000
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Arbeidsgiveravgift
Sum lønn

405 000
3 272 500

Kontorutgifter
Faglitteratur
Aviser og tidsskrifter/abonnement
Porto
Banktjenester
Møter/representasjon/bevertning
Velferdstiltak, ansatte
HMS-tiltak
Telefon og bredbånd
IT-Kostnader, herunder lisenser og avgifter
Leie av utstyr og maskiner
Kontingenter
Kurs- og konferanseutgifter
Innbinding av bøker
Kjøregodtgjørelse, ansatte
Passasjertillegg
Kjøregodtgjørelse, styremedlemmer
Reiseutgifter og diettgodtgjørelse
Forsikringer
Husleie + strøm
Inventar og utstyr
Revisjon
Kjøp av eksterne tjenester
Sum kjøp av varer og tjenester

10 000
5 000
12 000
12 000
500
15 000
6 000
8 000
30 000
80 000
30 000
40 000
75 000
15 000
60 000
5 000
5 000
15 000
3 000
90 000
30 000
10 000
25 000
581 500

Sum driftsutgifter

3 854 000

I budsjettet er det lagt til grunn 3,5 årsverk. Lønnskostnad er satt til 7/8 av dagens samlede
lønnskostnad, med deflator på 2,5%. Det er satt av 175 000 til harmonisering av lønn og håndtering
av lederlønn.
I budsjettforslaget for øvrig er det gjort en tolkning av dagens budsjetter. Post «Innbinding av bøker»
er en forventning fra eierne til ØKUS, som ligger i selskapets økonomiplan til og med 2022.
Forholdet mellom lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester er 85/15, som først og fremst er en
effekt av reduserte driftsutgifter.
Det er ikke lagt inn evt. salgsinntekter.
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Fordelingsnøkkel i pkt. b) for perioden 2020-22

Kommune
3004 Fredrikstad
3003 Sarpsborg
3002 Moss
3014 Indre Østfold
3001 Halden
3026 Aurskog-Høland
3016 Rakkestad
3017 Råde
3018 Våler (Østfold)
3011 Hvaler
3015 Skiptvet
3013 Marker
3012 Aremark
Sum

Innbyggere
80977
55543
48671
44035
31037
17072
8202
7465
5471
4540
3831
3567
1399
311810

Totalt
Timeforbruk, Ekstra timer i timebruk
Totalt i %
Totalt i %
245+0,0045x 2020 (reform) 2020
2020
2021-22
609
609
12,67 %
13,28 %
495
495
10,29 %
10,79 %
464
70
534
11,11 %
10,11 %
443
100
543
11,30 %
9,66 %
385
385
8,00 %
8,38 %
322
50
372
7,73 %
7,01 %
282
282
5,86 %
6,14 %
279
279
5,79 %
6,07 %
270
270
5,61 %
5,88 %
265
265
5,52 %
5,79 %
262
262
5,45 %
5,72 %
261
261
5,43 %
5,69 %
251
251
5,23 %
5,48 %
4588
4808
100,00 %
100,00 %

Dersom Aurskog-Høland velger et annet sekretariat må fordelingsnøkkelen justeres i henhold til
dette.
Fordeling pr. kommune

Kommune
3004 Fredrikstad
3003 Sarpsborg
3002 Moss
3014 Indre Østfold
3001 Halden
3026 Aurskog-Høland
3016 Rakkestad
3017 Råde
3018 Våler (Østfold)
3011 Hvaler
3015 Skiptvet
3013 Marker
3012 Aremark
Sum

Innbyggere
80977
55543
48671
44035
31037
17072
8202
7465
5471
4540
3831
3567
1399
311810

1/3 likt pr
2/3 etter
kommune funksjon
Totalt 2020
98821
325654
424474
98821
264491
363312
98821
285373
384194
98821
290256
389077
98821
205561
304381
98821
198698
297518
98821
150649
249469
98821
148876
247697
98821
144081
242902
98821
141842
240663
98821
140137
238958
98821
139503
238323
98821
134289
233110
1284667
2569410
3854077

Totalt 2021
451092
385395
367644
355669
322094
286022
263110
261206
256056
253651
251820
251138
245538
3950434

Fordelingen for 2021 er lagt inn til sammenlikning. (Det er benyttet deflator på 2,5%.) Her er
ekstratimene for 2020 til Moss, Indre Østfold og Aurskog-Høland tatt bort, og betalingen er derfor
lavere for disse kommunene i 2021 og 2022.
Budsjettet gir en utfakturert timepris på 754,-.
Dersom Aurskog-Høland velger et annet alternativ, vil 298 000 bli til fordeling mellom øvrige
eierkommuner i 2020, og 286 000 til fordeling i 2021. Å skulle gå ned til 3 årsverk synes ikke å
samsvare med eiernes forventninger, oppgavefordelingen og fremtidens krav til denne tjenesten.

Side | 23

122

Alternativ B
Selskapet dimensjoneres med 4,0 årsverk.
Dette sikrer et tilfredsstillende tjenestenivå og leveringsevne, hvor man både håndterer nye
oppgaver og kan følge opp krav om økt egenkontroll. Sekretariatet kan i større grad være en proaktiv
rådgiver og støttespiller for kontrollutvalget. En slik dimensjonering bør også gi rom for å selge
tjenester til andre.
Med denne dimensjoneringen blir alle ansatte ført med videre. Dette gir ro til prosessen, og skaper
forutsigbarhet for både ansatte og oppdragsgivere.
Budsjettulikheten mellom A og B er lønnskostnader, hvor det er lagt til grunn samlede
lønnskostnader fra i dag, med tilhørende justeringspost pålydende 200 000,-. Øvrige forutsetninger
er som i A, da det er like mange ansatte.
Budsjettkostnader til fordeling

Utgifter

Beløp

Sum lønn, inkl sosiale utgifter

3 725 500

Sum kjøp av varer og tjenester

581 500

Sum driftsutgifter

4 307 000

Fordeling pr. kommune

Kommune
3004 Fredrikstad
3003 Sarpsborg
3002 Moss
3014 Indre Østfold
3001 Halden
3026 Aurskog-Høland
3016 Rakkestad
3017 Råde
3018 Våler (Østfold)
3011 Hvaler
3015 Skiptvet
3013 Marker
3012 Aremark
Sum

Innbyggere
80977
55543
48671
44035
31037
17072
8202
7465
5471
4540
3831
3567
1399
311810

1/3 likt pr
2/3 etter
kommune funksjon
Totalt 2020
110436
363931
474367
110436
295580
406016
110436
318916
429352
110436
324373
434809
110436
229722
340158
110436
222053
332489
110436
168356
278792
110436
166375
276811
110436
161017
271452
110436
158515
268950
110436
156609
267045
110436
155900
266336
110436
150073
260509
1435667
2871420
4307086

Totalt 2021
504113
430694
410857
397474
359953
319641
294036
291909
286153
283465
281419
280656
274398
4414768

Budsjettet gir en utfakturert timepris på 737,-.
Dersom Aurskog-Høland velger et annet alternativ, vil 332 000 bli til fordeling mellom øvrige
eierkommuner i 2020, og 320 000 til fordeling i 2021.
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Vedlegg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mulig fusjon mellom Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS) og Østfold
kontrollutvalgssekretariat (ØKUS), 04.10.18
Spørreundersøkelse IØKUS 190124
Spørreundersøkelse ØKUS 190124
Møter og saker i kontrollutvalgene (stolpediagram)
Kjøreavstander og transportkostnader
Strategidokument for ØKUS
Eierstrategi for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS, 23.09.15
http://www.indreregion.no/getfile.php/3566500.2131.bcsuevprdx/Eierstrategi+for+I%C3%98+Ko
ntrollutvalgssekretariat+23.09.15.pdf
Veileder, Sekretariat for kontrollutvalg, Forum for Kontroll og Tilsyn,
http://www.fkt.no/Installations/fwk/sites/fkt/veileder_-_sekretariat_for_kontrollutvalg.pdf
Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, NKRF
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat__fastsatt_av_styret-20180907.pdf
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Til: NAVN kommune

Fredrikstad, 29.05.19

Kopi: Ordfører
Fra: Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) ved styreleder Victor Kristiansen

Sondering av mulig inntreden i ØKUS
ØKUS er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27 mellom kommunene Fredrikstad,
Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.
Vi har drøftet og utredet mulig sammenslåing med andre sekretariat, men ikke landet noe i den
forbindelse. Vi har 2 ansatte i selskapet, og har identifisert fordeler med å kunne bli større. Våre
eiere/ordførerne i våre eierkommuner har ønsket at det sendes en forespørsel til dere.
Etter ny kommunelov kan vi beholde vår organisasjonsform i inntil 4 år etter at loven trer i kraft, og i
den forbindelse ønsker vi å se på muligheten for å ta inn flere kommuner på eiersiden i
samarbeidet/selskapet hvis det er ønskelig. Deretter vil man kunne ta beslutning på hvordan man
ønsker å organisere seg. Alternativene vil da være kommunalt oppgavefellesskap eller råd eventuelt
omorganisering til annen selskapsform (IKS, AS eller SA).
Det er naturlig å vurdere om ansatte i IØKUS og FIKS skal få tilbud om ansettelse i ØKUS dersom flere
kommuner fra Indre Østfold og Follo ønsker medlemskap. ØKUS er eget rettssubjekt og styret har
arbeidsgiveransvar.
Det hadde vært fint med tilbakemelding på om dette er noe som kan være aktuelt for dere å
vurdere nærmere, så snart som mulig og senest innen 10. august 2019 til undertegnede.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Daglig leder Anita Dahl Aannerød, rona@fredrikstad.kommune.no – tlf. 900 86740
Styreleder Victor Kristiansen, vickri@fredrikstad.kommune.no – tlf 913 61781
Les mer om sekretariatet her: https://www.fredrikstad.kommune.no/okus

Med vennlig hilsen
Victor Kristiansen
Styreleder ØKUS
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Referat fra eiermøte i Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) den 22. mai 2019
Møtet fant sted på Rådhuset i Fredrikstad, møterom Formannskapssalen, fra kl 10.00-11.20.

Tilstede:
Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård
Ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje
Ordfører i Moss Hanne Tollerud
Ordfører i Rygge Inger-Lise Skartlien
På vegne av ordfører i Halden, Jan Åge Moen (styremedlem)

Styreleder Victor Kristiansen (Fredrikstad)
Styrets nestleder Per Hugo Samuelsen (Sarpsborg)
Styremedlem Roy Hansen (Hvaler)

Daglig leder Anita Dahl Aannerød



Styreleder ønsket velkommen og ga deretter ordet til daglig leder.



Daglig leder ga en informasjon om ØKUS, herunder lovpålagte tjenester,
arbeidsoppgaver som fremkommer av ØKUS sine vedtekter, styrets sammensetning,
ansatte og deres kompetanse/erfaring, økonomiske driftsresultat, samt
tilskuddsforventning i økonomiplanen 2019-2022. Østfold kontrollutvalgssekretariat er
et robust sekretariat og vertskommunesamarbeid (selvstendig rettssubjekt). Eiet av
følgende kommuner: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Rygge, Råde og Hvaler.



Videre redegjorde daglig leder for fusjonsprosessen som har vært mellom Indre
Østfold kontrollutvalgssekretariat og Østfold kontrollutvalgssekretariat.
Styret i ØKUS vedtok 15.februar 2019 at de ikke ønsket å gå videre med
fusjonsprosessen.





Eierne drøftet dette vedtaket og kom med innspill om at ØKUS burde fusjonere med
andre sekretariat, herunder kontrollutvalgssekretariatet i Follo (FIKS) og
kontrollutvalgssekretariatet i Indre Østfold (IØKUS).



Videre drøftet eierne om fusjonsprosessen skulle igangsettes igjen, og om det
eventuelt burde opprettes et nytt IKS.



Eierne, i samråd med styrets møtende medlemmer, fattet konsensus om at ØKUS
sonderer om følgende kommuner ønsker eierskap i vertskommunesamarbeidet:
Våler, Skiptvet, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og
Ås.
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Dette fordi Nye Indre Østfold kommune, (Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og
Trøgstad) og nye Nordre Follo, (Oppegård og Ski) kommune har gitt signaler på at de
ønsker å konkurranseutsette kontrollutvalgssekretariatet. Hvis disse to kommunene
likevel ønsker å delta som eiere i ØKUS kan dette også bli aktuelt for disse.


Styreleder retter en henvendelse til samtlige nevnte kommuner for å sondere om det
kan være aktuelt for de å inntre som eiere i ØKUS hvis de ønsker det. Det er naturlig
å vurdere om ansatte i IØKUS og FIKS skal få tilbud om ansettelse i ØKUS, hvis flere
kommuner fra Indre Østfold og Follo ønsker eierskap.



På grunn av endringer i ny kommunelov, skal det i løpet av neste valgperiode gjøres
vurderinger på hvorvidt ØKUS skal bestå som et vertskommunesamarbeid (ikke
selvstendig rettssubjekt), interkommunalt selskap IKS, eller kommunalt
oppgavefellesskap.



Det ble drøftet oppgaveløsning når det gjelder overordnet analyse-/ risikovesentlighetsvurderinger i forkant av plan for forvaltningsrevisjon og plan for
selskapskontroll. Dette arbeidet kan i større grad legges til sekretariatet. Daglig leder
ble bedt om å legge frem en sak for styret angående dette. Saken løftes videre til
kommunestyrene.

Referenter: Daglig leder Anita Dahl Aannerød
Styreleder Victor Kristiansen
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Fellesnemnda Indre Østfold kommune
v/leder Thor Hals
c/o Askim kommune
Postboks 2003
1802 Askim

Vår ref.:
Saksbeh.: STEDRE
Saksnr.: 18/13-16

Deres ref.:

Ark.:
026

Dato:
14.03.2019

Nordre Follo – samarbeid om anbudskonkurranse
Vi viser til samarbeidsmøte i Askim rådhus 05.03.19 og oppfølgende møte på Ski Rådhus
den 13.3.2019.
Fellesnemda i Nordre Follo vedtok hv den 20.11.2019 og 06.12.2019 å tre ut av Follo
Distriktsrevisjon og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat. Revisjonstjenesten
skal legges ut på anbud, og Fellesnemda skal den 19.3 ta stilling til om det samme skal
gjøres med sekretariatordningen for kontrollutvalgene. Nordre Follo vil derfor i 2019
gjennomføre en anbudskonkurranse for en eller begge disse tjenestene for den nye
kommunen med virkning fra 1.1.2020.
Vi ønsker med dette å invitere til felles anbudsprosess for Nordre Follo og Indre Østfold
kommune.
Vi ser fram til svar på vår forespørsel og eventuelt videre samarbeid.

Med hilsen

Gro Herheim
Adminstrasjonssjef
På vegne av Thomas Sjøvold
Leder i Fellesnemda
Postadresse:
Postboks 510
1411 Kolbotn

Besøksadr.:
Strandliveien 1
1410 Kolbotn

Telefon:
66819090
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Organisasjonsnr.:

postmottak@nordrefollo.kommune.no
www.nordrefollo.kommune.no

Nordre Follo

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi:
Vedlegg:
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Saksnr.:
Dokumentnr.:
Løpenr.:
Klassering:
Saksbehandler:

2019/9255
3
122084/2019
510/122
Anita Rovedal

Møtebok
Behandlet av
Kontrollutvalget Trøgstad

Møtedato
17.06.2019

Eventuelt
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:
Saken legges frem uten innstilling
Rakkestad, 07.06.2019
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalgssaksnr.
19/22

