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1 Forord 

Det skal i henhold til kommuneloven1 gjennomføres eierskapskontroll. Etter loven innebærer eierskaps-

kontroll å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, skal utarbeide en plan for hvilke eierskaps-

kontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kom-

munens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov 

for eierskapskontroll. 

Plan for eierskapskontroll skal vedtas av kommunestyret.  

 

Utvelgelse av selskap for eierskapskontroll skal skje med bakgrunn i en risiko- og vesentlighetsvurdering. 

Dette for at revisjonsressursene settes inn i forhold til de selskap hvor behovet for eierskapskontroll er 

størst. På denne måten kan eierskapskontrollene i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjons-

messig læring og utvikling i kommunen. 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i at denne risiko- og vesentlighetsvurderingen skal utgjøre grunnlaget 

for kontrollutvalgets/ kommunestyrets valg av eierskapskontroll for 2021. Risiko- og vesentlighetsvurde-

ringen er gjennomført av forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen.  

 

Risikovurderingen ble oversendt rådmannen i Aremark til uttalelse 14.12.2020. I brev datert 18.12.2020 

gir kommunedirektøren i all hovedsak sin tilslutning til revisjonens vurderinger. Kommunedirektørens ut-

talelse er i sin helhet vedlagt denne risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Revisjonen vil takke ordfører, rådmannen og kontrollutvalget, som har bidratt med innspill i forbindelse 

med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

 

  

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 06. januar 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 Kommunelovens kapittel 23 jfr. § 23-4, samt kapittel 24, jfr. § 24-2. 

Bjørnar Bakker Eriksen 

oppdragsansvarlig revisor 

Frank Willy Vindløv Larsen 

forvaltningsrevisor 
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2 Sammendrag

Revisjonen har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunalt eierskap i Aremark kommune, 

og har på bakgrunn av innspill fra administrasjonen, samt innhentet informasjon og revisjonens erfaringer, 

vurdert to selskap for eierskapskontroll i denne rapporten. I tabellen nedenfor følger et sammendrag av de 

vurderinger revisjonen har gjennomført: 

 

Tabell 1: Sammendrag av revisjonens vurderinger 

Selskap Risiko Vesentlighet Kommentar 

Østfold Energi AS Stor Stor Selskapet eier og drifter samfunnskritisk 

infrastruktur. Selskapets økonomiske drift 

kan ha store konsekvenser for kommunens 

driftssituasjon. Revisjonen er ikke kjent med 

at Aremark kommune har utarbeidet eiers-

kapsmelding i tråd med kravene i kommune-

lovens § 26-1. Revisjonen anser derfor risi-

koen for manglende eierstyring som stor. Ei-

erskapet i Østfold Energi AS er en viktig og 

verdifull eiendel, som genererer utbytte til 

kommunen. Manglende eierstyring kan i lys 

av dette få store konsekvenser. 

Østre Viken kommunerevisjon 

IKS 

Stor Liten Aremark kommune er en liten kommune med 

begrensede administrative ressurser. Revi-

sjonen anser derfor risikoen for manglende 

eierstyring som stor. 

I og med at revisjon av kommunal forvaltning 

er regulert i lov, anser revisjonen konsekven-

sene av manglende eierstyring som små. 

Dette fordi Aremark kommune vil få sin virk-

somhet revidert uavhengig av om kommunen 

involverer seg i eierstyringen av selskapet el-

ler ikke.  
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3 Gjennomføring av prosjektet 

 Hva er en risiko- og vesentlighetsvurdering? 

Vurderinger av risiko og vesentlighet innebærer å identifisere områder hvor det eksisterer risiko for at 

målsetninger og forutsetninger innenfor kommunens virksomhet ikke oppfylles, og vurdere mulige konse-

kvenser av dette.  Dersom målsetninger og forutsetninger ikke oppfylles kan det for eksempel bety at 

ressursene ikke brukes til å løse oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtak, at krav i sentralt og 

lokalt regelverk ikke etterleves, og at generelle hensyn til effektiv og hensiktsmessig drift ikke ivaretas. 

Denne risiko- og vesentlighetsvurderingen er innrettet mot å synliggjøre kommunalt eierskap hvor det vil 

være mest hensiktsmessig å gjennomføre eierskap i planperioden. 

Revisjonen legger til grunn at denne risikoanalysen og vesentlighetsanalysen danner grunnlaget for en 

plan for eierskapskontroll for 2021.  

 

 Metode og datakilder 

Ved utarbeidelsen av denne risiko- og vesentlighetsvurderingen har revisjonen benyttet seg av metode- 

og datatriangulering. Det vil si at vi har analysert kommunens eierskap fra ulike perspektiv og med for-

skjellige former for datagrunnlag. Formålet med denne tilnærmingsmåten er å kunne gi et så balansert 

og helhetlig bilde av kommunen og dens tjenesteproduksjon som mulig. Figur 1 viser de ulike datakilder 

som er brukt i denne prosessen, for å vurdere hvor i kommunens organisasjon og selskaper forvaltnings-

revisjon bør gjennomføres i planperioden. 

 

 

 

I kildematerialet inngår årsmelding for 2019, plan for selskapskontroll 2017-2020, rapporter fra tidligere 

gjennomførte eierskapskontroller og revisjonens erfaringer. I tillegg til dette bygger denne vurderingen på 

Risiko- og 
vesentlighets-

vurdering

Kommunens 
årsmelding/ 

Tilstandrapport 
skole

Tidligere 
forvaltningsrevisjo
ner/oppfølgingsra

pporter, samt 
statlige tilsyn 

Workshop med 
kontrollutvalget

Møte med  
kommunedirektør, 

ordfører og 
økonomisjef

Nøkkeltall fra 
KOSTRA samt tall 
fra SSB og Udir.

Revisjonens  
erfaringer

FIGUR 1: DATAKILDER BENYTTET I RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN. 



6 
 

mottatt innspill fra kommunedirektøren, hvor revisjonen fikk innspill til aktuelle risikoområder i kommunen. 

Vi er av den oppfatning at de metodene og kildene som er benyttet til sammen gir et relevant og tilstrek-

kelig datamateriale for å utarbeide en pålitelig risiko- og vesentlighetsvurdering for Aremark kommune, 

med den hensikt å kunne identifisere aktuelle områder for eierskapskontroll for 2021.  
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

 Innledning 

Aremark har eierinteresser i flere selskap. Kommunens interesser i selskapene utøves gjennom eiersty-

ring, f.eks. gjennom styringsdokumenter, og gjennom deltakelse i generalforsamling og representant-

skap. Kommunen har ikke direkte styringsmulighet over selskapene, slik de har overfor den kommunale 

forvaltningen for øvrig. Ved en eierskapskontroll er målsettingen å avklare at selskapet driftes i tråd med 

kommunens mål og interesser.  

Eierskapskontrollene vil typisk gjennomføres med utgangspunkt i følgende problemstilling:  

 

Utøves kommunens eierskap i samsvar med aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for 

god eierstyring? 

 

Kjerneaktiviteten i eierskapskontrollen er å vurdere kommunens praksis for eierstyring opp mot lover, 

forskrifter og kommunale vedtak.  

Revisjonen har fått opplyst at Aremark kommune har eierinteresser i følgende selskap: 

 

1. Haldenvassdragets Kanalselskap AS (Org.nr 912 266 168)  

 Aremark kommune eier 18248 aksjer, noe som tilsvarer 10,223% av aksjene. 

2. Studentsamfundets hus  

 Aremark eier 3 aksjer (Revisjonen har ikke klart å bringe på det rene hvilket org.nr det i 

dette tilfellet er snakk om). 

3. Biblioteksentralen SA (Org.nr 910 568 183)  

 Aremark kommune eier 1 (én) medlemsandel pålydende kr. 300. Dette utgjør er eieran-

del på 0,03% av selskapet.  

4. Østfold Energi AS (Org.nr 879 904 412) 

 Aremark kommune eier omlag 1,45% av aksjene. 

5. Rakkestad Flyplass AS (Org. nr 977 223 415) 

 Aremark kommune eier 1 aksje, som utgjør 0,192 % av aksjene). 

6. KLP – Egenkapitalinnskudd 

7. Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (Org. nr 987 424 354) 

 Selskapet er under avvikling. 

8. Østfold Interkommunale arkivselskap IKS (Org.nr 984 789 572) 

9. Øst 110-Sentral IKS (Org. nr 820 351 282) 

10. Østre Viken Kommunerevisjon IKS (Org. nr 987 952 423) 

 

Revisjonen har i løpet av prosessen med å utarbeide risiko- og vesentlighetsvurderinger, mottatt innspill 

fra kommunaldirektøren i Aremark kommune. Med bakgrunn i de innspill som har innkommet, samt den 

informasjonen revisjonen har innhentet, har revisjonen vurdert følgende selskap med hensyn på en 

eventuell eierskapskontroll: 

 

 Østfold Energi AS 

 Østre Viken kommunerevisjon IKS 
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 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll  

4.2.1 Østfold Energi AS 

Østfold Energi AS er et energiselskap som produserer og utvikler fornybar energi. Selskapet er eid av 

kommunene i tidligere Østfold fylke og Viken fylkeskommune. Østfold Energi står for ca. 2 prosent av 

Norges fornybare energiproduksjon. En stor andel av dette, 94 prosent, produseres i ti hel - og deleide 

vannkraftverk i Lærdal, Årdal, Marker, Halden og Sørfold. Den øvrige produksjonen kommer fra fjernvar-

meanlegg og vindkraftverk. Selskapet eier seks fjernvarmeanlegg i Østfold-regionen og er deleier i en 

vindpark i Kinn kommune2. 

Selskapets regnskap for 2019 viser et årsresultat på kr 191 millioner. Dette er 27 millioner kroner høy-

ere enn foregående år og er det beste resultatet selskapet har fremlagt siden 20103.  

 

Tabell 1: Selskapet har følgende eiere pr. 01.01.20204 

Viken fylkeskommune 45 % 

Sarpsborg kommune 15,23 % 

Indre Østfold kommune 10,74 % 

Moss kommune 7,96 % 

Halden kommune 7,67 % 

Fredrikstad kommune 5,66 % 

Våler kommune 1,52 % 

Marker kommune 1,49% 

Skiptvet kommune 1,48 % 

Aremark kommune 1,45 % 

Aurskog Høland kommune 1,44 % 

Rakkestad kommune 0,14 % 

Råde kommune 0,13 % 

Hvaler kommune 0,08 % 

 

Selskapets egenkapital opplyses til å være om lag 2,2 milliarder kr. Aremark kommunes eierandel på 1, 

45 % utgjør ca. 32,4 millioner kr. For regnskapsåret 2019 fikk Aremark kommune utbetalt et utbytte på 

omlag kr. 1 850 000,-. 

I kommunedirektørens innspill til risiko- og vesentlighetsvurderingen av Aremark kommunes eierskap, 

vises det til at Østfold energi AS er et aktuelt selskap for eierskapskontroll med bakgrunn i at selskapet 

har mange kommunale eiere. Kommunedirektøren gir videre uttrykk for at en eierskapskontroll gjerne 

kan ha fokus på samfunnsansvarsrollen Østfold Energi AS har som energiselskap, satt opp mot deres 

eierskap innen vindenergi.  

  

                                                      
2 Østfold Energi Årsrapport 2019, https://www.ostfoldenergi.no/wp-con-

tent/uploads/2020/04/%C3%98stfoldEnergi_A%CC%8Arsrapport_2019-1.pdf, s. 6, 04.12.20. 
3 Ibid. 
4 Østfold Energi Årsrapport 2019, https://www.ostfoldenergi.no/wp-con-

tent/uploads/2020/04/%C3%98stfoldEnergi_A%CC%8Arsrapport_2019-1.pdf, s. 6, 04.12.20. 

https://www.ostfoldenergi.no/wp-content/uploads/2020/04/%C3%98stfoldEnergi_A%CC%8Arsrapport_2019-1.pdf
https://www.ostfoldenergi.no/wp-content/uploads/2020/04/%C3%98stfoldEnergi_A%CC%8Arsrapport_2019-1.pdf
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Vurdering 

Aremark kommunes eierandel i Østfold Energi AS er, når man tar kommunens størrelse i betraktning, 

etter revisjonens vurdering stor og viktig. Selskapet eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Dette 

kombinert med det faktum at selskapets økonomiske drift vil kunne ha konsekvenser for kommunens 

økonomiske situasjon, underbygger aktualiteten av en eierskapskontroll i Østfold Energi AS. Revisjonen 

legger også til grunn at Aremark kommune er en liten kommune med begrensede administrative ressur-

ser. Revisjonen er f. eks. ikke kjent med at Aremark kommune har utarbeidet eierskapsmelding i tråd 

med kravene i kommunelovens § 26-1. Revisjonen anser derfor risikoen for manglende eierstyring som 

stor. 

Revisjonen anser kommunedirektørens innspill om at kontrollen bør ha fokus på Østfold Energi AS sin 

samfunnsansvarsrolle som mer passende i en eventuell forvaltningsrevisjon av selskapet. 

 

4.2.2 Østre Viken kommunerevisjon IKS 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS er ett interkommunalt revisjonsselskap som ble opprettet 1.1.2020. 

Selskapet er et resultat av sammenslåingen mellom revisjonsselskapene Østfold kommunerevisjon IKS 

og Indre Østfold kommunerevisjon IKS. Selskapet har sitt kontor på Rolvsøy. 

Østre Viken kommunerevisjon IKS eies av følgende 12 kommuner Aremark, Fredrikstad, Halden, Hva-

ler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Våler.  

Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og etterlevelsesrevisjon. I 

hovedsak er det selskapets eiere som er oppdragsgivere, men selskapet har også andre kunder innen-

for offentlig sektor. 

Revidering av norske kommuner og kommunalt eide selskap er regulert i Lov om kommuner og fylkes-

kommuner (kommuneloven). I kommunelovens kapitel 24 gis det blant annet bestemmelser knyttet til 

revisors plikter ved gjennomføring av regnskapsrevisjon og regnskapsrevisjonens innhold. Kapitelet in-

neholder også bestemmelser for gjennomføring av etterlevelseskontroll. Forvaltningsrevisjon og eiers-

kapskontroll er regulert i henholdsvis §§ 23-3 og 23-4. 

Kommunedirektøren i Aremark mener at en eierskapskontroll av Østre Viken kommunerevisjon IKS 

kunne være interessant sett i lys av den nylig gjennomførte fusjonen selskapet har vært igjennom. 

Det er ikke tidligere gjennomført eierskapskontroll av Østre Viken kommunerevisjon IKS, eller tidligere 

Indre Østfold kommunerevisjon IKS, på vegne av Aremark kommune. 

 

Vurdering 

Som tidligere nevnt er Aremark kommune en liten kommune med begrensede administrative ressurser. 

Revisjonen er ikke kjent med at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding i tråd med kravene i kom-

munelovens § 26-1. Revisjonen er heller ikke kjent med at kommunen har vedtatt en særskilt eierstra-

tegi for Østre Viken kommunerevisjon IKS. Revisjonen anser derfor risikoen for manglende eierstyring 

som stor. 

I og med at regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er regulert i lov, anser revisjo-

nen konsekvensene av manglende eierstyring som små. Dette fordi Aremark kommune vil få sin virk-

somhet revidert uavhengig av om kommunen involverer seg i eierstyringen av selskapet eller ikke. Revi-

sjonen vil likevel peke på at en eventuell eierskapskontroll av Østre Viken kommunerevisjon IKS antake-

lig vil føre til økt kunnskap og økt bevissthet knyttet til et av de viktigste virkemidlene kommunestyret har 

i arbeidet med å kontrollere kommunens virksomhet, jf. kommunelovens § 22-1. 
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5 Vedlegg 

 Kommunedirektørens uttalelse 



 

 
Kommunedirektør 

 

  
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Aremarkveien 2276, 1798 AREMARK Aremarkveien 2276 69199600 10500701329 
E-post:   Org.nr 
post@aremark.kommune.no www.aremark.kommune.no  940875560 

 

Østre Viken kommunerevisjon 
V/ Frank Willy Larsen 
Råkollveien 103 
1664 Rolvsøy 
 

 

Deres ref   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/983-2 Andreas Motzfeldt Lervik 18.12.2020 

 

Høring- Utkast til risiko- og vesentlighetsvurderinger 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
 
Revisjonen har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunalområder og 
selskaper i Aremark kommune. Kommunedirektøren har følgende innspill og/eller 
kommentarer til dette arbeidet: 

Risikovurdering for Aremark kommune: 
Barnevern; Kommunedirektøren anser som revisjonen, at det kan være interessant at det 
gjennomføres en forvaltningsrevisjon knyttet til Aremark kommunens barnevernstjeneste i 
2021. Barneverntjenesten står foran en større reform og det vil være positivt å få en 
kartlegging av denne tjenesten i forkant av denne reformen. Kommunedirektøren vil derfor 
anbefale at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av vår barnevernstjeneste. 

Oppfølging av politiske vedtak; Kommunedirektøren er av den oppfatning av det vil være 
av det gode å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av dette området. Internkontrollarbeidet i 
Aremark kommune har fått økt fokus og internkontrollsystemet framstår i dag som et 
brukervennlig og relativt godt verktøy for både avviksrapportering, risiko- og 
sårbarhetsanalyser, samt som et informasjonspunkt for de ansatte hvor man blant annet kan 
finne stillingsinnstrukser (helse) m.m.  

Oppfølging av politiske vedtak faller ikke nødvendigvis innenfor internkontrollsystemet. De 
kan like godt følges opp igjennom kommunens saks- og arkivsystem «Elements». Dette er 
nytt og ble implementert høsten 2020. Systemet gir mange muligheter og det er 
kommunedirektørens oppfatning at oppfølging av politiske vedtak bør gjøres i dette systemet. 
Å iverksette en forvaltningsrevisjon nå, synes på denne bakgrunn å være noe forhastet. 
Kommunedirektøren vil derfor anbefale at en slik revisjon gjennomføres senere i denne 
valgperioden. 



 
 
 

VA-området (drift) og brannavtaler; Kommunedirektøren er ikke uenig i revisjonens 
vurderinger. Likevel mener kommunedirektøren at å sette i gang ytterligere en 
forvaltningsrevisjon innen område «teknisk» nå, ikke synes hensiktsmessig. Som revisjonen 
helt riktig påpeker er det allerede pågående en revisjon på området. Aremark kommune er en 
liten kommune med få medarbeidere innenfor de forskjellige fagområdene. En 
forvaltningsrevisjon er en stor jobb for revisjonen, men den krever også mye av våre 
medarbeidere. Kommunedirektøren mener derfor at en forvaltningsrevisjon bør avsluttes 
innenfor et område, før neste igangsettes. Kommunedirektøren ber med denne bakgrunn om at 
disse to foreslåtte prosjektene ikke gjennomføres nå. 

Kommunedirektøren har ingen øvrige kommentarer til de øvrige temaene i dokumentet 
«Risikovurderinger for Aremark kommune». 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering – Eierskapskontroll: 
Østre Viken kommunerevisjon IKS; I dokumentet «Etablering av Østre Viken 
kommunerevisjon» skrives det at;  

«Å slå sammen to selskap til ett, er en omfattende endringsprosess som krever engasjement 
både hos ledelse og ansatte. Det vil nødvendigvis ta noe tid før en kan ta ut alle effektene, 
men IØKR og ØKR har samme selskapsform og både ansatte, styrene og 
deltakerne(kommunene) har god kjennskap til hverandre. Selskapene har også tilnærmet seg 
samme finansieringsmåte. Forholdene skulle derfor ligge godt til rette for en vellykket 
prosess.» 

Kommunedirektøren i Aremark mener at en eierskapskontroll av Østre Viken 
kommunerevisjon IKS er interessant sett i lys av den nylig gjennomførte fusjonen selskapet 
har vært igjennom, satt opp mot intensjonen de to selskapene hadde for denne fusjonen, som 
er gjengitt over.  

Fra Aremark kommunes side er det ønskelig å se på prosessen forutgående av fusjons-
vedtaket. Denne oppfattes som ikke å ha vært helt enkel og det er kommunedirektørens 
oppfatning at den kunne vært (vesentlig) forenklet. Direkte spørsmål fra Aremark kommune 
vedr framtidige kostnader ble ikke besvart tilfredsstillende. Andre spørsmål ble heller ikke 
besvart, men det ble pekt til saksutgreiing fra en av de andre eierkommunene. Heller ikke 
denne svarte på spørsmål eller var direkte avklarende. Snarere tvert imot. Dette var 
utfordrende.  

Nå som selskapet er etablert, og man løser de oppgaver man skal løse, så er tiden moden både 
for å se tilbake, men også å se på hvordan man kan jobbe godt også framover. Kan man i 
større grad samordne selskapskontroll i selskaper hvor kommunene har felles eierinteresser 
for eksempel? Er det andre områder man kan oppnå synergier? En kontroll av selskapet vil 
kunne belyse slike spørsmål. Fra Aremark kommunes side er dette ønskelig. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Med hilsen 

Andreas Motzfeldt Lervik      

Kommunedirektør   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten håndsignatur. 
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