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1 Forord 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven1 utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer forvalt-

ningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, mål-

oppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon ble først 

lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at forvaltningsrevisjon ble innført som en 

del av revisjonen av kommunene, var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon er 

kommunestyrets/ kontrollutvalgets verktøy for å føre kontroll og tilsyn med den kommunale forvaltningen.  

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

året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

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

munens virksomhet. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- og vesentlig-

hetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av kommunal forvaltning der 

det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi 

effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 

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

for kontrollutvalgets/ kommunestyrets valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter for 2021. Risiko- og vesent-

lighetsvurderingen er gjennomført av forvaltningsrevisor Frank Willy Vindløv Larsen. Stedlig regnskaps-

revisor Lene Eilertsen har bistått i informasjonsinnhentingen. 

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. § 23-3, 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 kommunalområder og selskaper i Are-

mark kommune, og har på bakgrunn av innspill fra kontrollutvalget i sak 20/23, samt innhentet informasjon 

og revisjonens erfaringer, nærmere vurdert fem utvalgte områder i denne rapporten. I tabellen nedenfor føl-

ger et sammendrag av de vurderinger revisjonen har gjennomført: 

 

Tabell 1: Sammendrag av revisjonens vurderinger 

Kommunalområde Risiko Vesentlig Kommentar 

Barnevern Høy Høy Konsekvensene ved manglende 

saksbehandling i barnevernet kan 

være store. Risikoen for at det kan 

forekomme feil i saksbehandlingen 

fremstår også som høy. Det er 

lenge siden forrige revisjon på dette 

området. Revisjonen anser det som 

svært aktuelt å gjennomføre en for-

valtningsrevisjon knyttet til kommu-

nens barnevernstjeneste i 2021. 

VA-området (drift) Høy Høy Konsekvensene av feil i drikke-

vannsproduksjonen er potensielt al-

vorlige og Aremark kommunes 

driftssituasjonen i 2019 viser at risi-

koen for uønskede hendelser er 

stor. Revisjonen vurderer derfor en 

forvaltningsrevisjon vedrørende drift 

av vann- og avløpsanleggene i 

kommunen som svært aktuell. 

Brannavtalen mellom Aremark og Halden Liten Høy Aremark kommune har inngått en 

avtale med Halden kommune om 

samarbeid på brannvernsområdet. 

Risikoen for at Aremark kommune 

ikke har en brann- og redningstje-

neste som er i tråd med lov og for-

skrift anses derfor å være liten. Det 

er ikke tidligere gjennomført forvalt-

ningsrevisjon av brann- og red-

ningstjenesten i Aremark. En slik 

revisjon anses viktig og relevant.   

Oppfølging av politiske vedtak Middels Høy Det har vært, og det er fortsatt, et 

stort fokus på internkontrollarbeidet 

i kommunen. Revisjonen anser 

med bakgrunn i dette at risikoen for 

at politiske vedtak ikke følges opp 

som middels.  

Denne tematikken ble løftet frem i 

forbindelse med vurdering av risiko 

og vesentlighet i 2018.  Når også 
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det nye kontrollutvalget løfter frem 

oppfølging av politiske vedtak som 

et aktuelt tema for forvaltningsrevi-

sjon, så fører det til at revisjonens 

vurdering er at det kan være aktuelt 

å gjennomføre en forvaltningsrevi-

sjon på temaet i løpet av innevæ-

rende kommunestyreperiode (2019 

- 2023).  

Helse og omsorg Middels Høy Det er nylig gjennomført en forvalt-

ningsrevisjon på området. Oppføl-

gingsrapporten viste at de fleste an-

befalinger var fulgt opp. Med bak-

grunn i dette vurderer revisjonen at 

risikoen for mangelfulle tjenester på 

dette området er middels. Kon-

sekvensene av mangelfulle tjenes-

ter på helse- og omsorgsområdet 

vil ofte kunne være alvorlige.  

Analysen av økonomiske nøkkeltall, 

som f. eks viser at Aremark har  

lave utgifter til kommunale helse- 

og omsorgstjenester,  taler for at en 

ressursbruksanalyse av helse- og 

omsorgstjenesten kunne være et 

relevant prosjekt. 
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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 områder i kommunen der det vil 

være mest hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i planperioden. 

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

plan for forvaltningsrevisjon som gjelder 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 virksomhet fra ulike perspektiv og med 

forskjellige 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. 

 

 

Risiko- og 
vesentlighets-

vurdering

Kommunens 
årsberetning/ 
tertialrapport

Tidligere 
forvaltningsrevisjoner/o

ppfølgingsrapporter, 
samt statlige tilsyn 

Workshop med 
kontrollutvalget

Statistikk fra 
SSB/KOSTRA .

Revisjonens erfaringer

FIGUR 1: DATAKILDER BENYTTET I RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN. 
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I kildematerialet inngår årsmelding for 2019, forrige risiko- og vesentlighetsvurdering (dvs. overordnet 

analyse fra 2018), rapporter fra tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner/ oppfølgingsundersøkelser 

og revisjonens erfaringer. I tillegg til dette bygger denne vurderingen også på avholdt workshop i kontroll-

utvalget og mottatt innspill fra rådmann, hvor revisjonen fikk innspill til aktuelle risikoområder i kommunen. 

De innspill som fremkom i workshop, som ble avholdt i kontrollutvalgets møte 06.10.2020, utgjør en viktig 

del av grunnlaget for denne risiko- og vesentlighetsvurderingen. Kontrollutvalget sitter med mye erfaring 

og lokalkunnskap om hva som «rører seg» i kommunen, noe som er avgjørende for at risikoområdene 

som presenteres er relevante for akkurat Aremark kommune. 

Innspill fra rådmann har gitt revisjonen innsikt i hvilke risikoområder som oppleves som relevante blant 

kommunens øverste administrative ledelse.  

Tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, har gitt informasjon om hvilke deler av kommunenes virk-

somhet som har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon tidligere. En gjennomgang av oppfølgingsrappor-

tene har gitt informasjon om kommunen har fulgt opp kommunestyrenes vedtak i forbindelse med gjen-

nomførte forvaltningsrevisjoner. Revisjonen har sett på relevante rapporter i perioden 2015-2020. 

Revisjonens erfaringer er brukt i risikovurderingen fordi revisjonen, gjennom sitt arbeid har inngående 

kjennskap til våre kommuners virksomhet og selskaper. Dermed har revisjonen gode forutsetninger for å 

gi relevante og nyttige vurderinger av hvilke områder som vil kunne være aktuelle for forvaltningsrevisjon. 

Årsmeldingen 2019 for Aremark kommune, har gitt et innblikk i utfordringer som kommunen har hatt. I 

årsmeldingen har revisjonen gjort elektroniske søk etter nøkkelord basert på de tema som ble drøftet i 

kontrollutvalgets workshop og i møte med ordfører/rådmann. Risikovurderingene fra 2018 ble i stor grad 

basert på spørreundersøkelser til politikere og administrasjon i kommunene, og det er eventuelle vurde-

ringer av resultatene fra disse revisjonen har trukket frem i denne risikovurderingen. 

Revisjonen har også vurdert relevant statistikk, særlig KOSTRA-nøkkeltall, i forbindelse med utarbeidel-

sen av denne risiko- og vesentlighetsvurderingen. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er ett stati-

stikkmateriale utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne statistikken gir oss tall for økonomi og 

tjenesteproduksjon i norske kommuner og fylkeskommuner. KOSTRA-tallene viser oss f. eks. hvordan en 

kommunes frie inntekter er fordelt på forskjellige formål. KOSTRA-tallene kan også vise hvilke kostnader, 

eller hvilken bruk av ressurser, en kommune har i forhold til tjenesteproduksjon på ulike områder. 

KOSTRA gir også mulighet for sammenligning med andre enkeltkommuner, fylkessnittet av kommuner 

og landsgjennomsnittet av kommuner med/eller uten Oslo. I tillegg er det utarbeidet en kommunegruppe-

ring, hvor kommunene er delt inn etter folketall og kommuneøkonomi. For regnskapsåret 2019 tilhører 

Aremark KOSTRA-gruppe 4, som f. eks. består av kommuner som Kvitsøy, Hyllestad og Værøy. 

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 forvaltningsrevisjon for 2021.  
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

 Innledning 

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

fra både kontrollutvalget, sekretariatet, ordfører og rådmann i Aremark kommune. Med bakgrunn i de 

innspill som har innkommet, samt den informasjonen revisjonen har innhentet, har vi vurdert følgende 

risikoområder for forvaltningsrevisjon: 

 

 Barnevern  

 VA-området  

 Brannavtalen mellom Halden og Aremark 

 Oppfølging av politiske vedtak 

 Helse- og omsorg 

 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering innenfor foreslåtte områder 

4.2.1 Barnevern 

Kontrollutvalget i Aremark foreslo barnevern som et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon i kommende 

planperiode. Figur 2 viser KOSTRA nøkkeltall for barnevernsområdet. 

 

KOSTRA-nøkkeltall Enhet Aremark Kostragruppe 

04 

Landet 

uten 

Oslo 

Østfold 

2019 2019 2019 2019 

Netto drift.utg. barnevern pr innbyg. 0-22 

år  

kr 8956 6141 8393 10030 

Barn med melding ift. Innbyg. 0-17 år % 4,3 3,8 4,6 5,3 

Andel barn med undersøkelse ift. innbyg.  

0-17 år  

% 
 

3,9 4,8 5,3 

Barn med barnevernstiltak ift. Innbyg. 0-22 

år 

% 6,3 3,1 3,8 4,7 

Brutto driftsutgift pr. barn med undersø-

kelse eller tiltak 

kr 72440 68181 54769 47787 

Brutto driftsutgift pr. barn som ikke er plas-

sert av barnevernet  

kr 13313 20458 41690 41056 

Brutto driftsutgift pr. barn som er plassert 

av barnevernet 

kr 504750 376037 444076 439488 

Barn med undersøkelse eller tiltak pr års-

verk 

antall 
 

13,5 18,6 20,9 

Undersøkelser med saksbehandlingstid in-

nen 3 måneder 

% 
 

87 88 80 

Figur 2. KOSTRA-nøkkeltall for barnevernsområdet (kilde:ssb.no). 
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KOSTRA-nøkkeltallene på barnevernsområdet for Aremark kommune, viser at kommunen har betydelig 

høyere brutto driftsutgifter pr. barn som er plassert av barnevernet enn sammenlignbare kommuner. De 

årlige kostnadene er omlag kr 65 000 høyere enn for gjennomsnittet av kommunene i Østfold, men hele 

kr 130 000 høyere dersom man sammenligner med kommunene i KOSTRA-gruppe 4. Dette er kommuner 

som er sammenlignbare med Aremark i størrelse. Nøkkeltallene viser også at andelen barn med tiltak er 

høyere i Aremark enn i sammenlignbare kommuner. 

Også i den forrige risiko- og vesentlighetsanalysen som ble utarbeidet for Aremark kommune (Overordnet 

analysen 2019-2020), ble barnevernet vurdert som et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Det er ikke 

gjennomført forvaltningsrevisjoner på barnevernsområdet i den planperioden som nå utløper. 

Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon på barnevernsområdet i 2012. Denne revisjonen ble fulgt opp 

med en oppfølgingsrapport i 2013. Revisjonen konkluderte i oppfølgingsrapporten med at viktige anbefa-

linger fra forvaltningsrevisjonsprosjektet var fulgt opp. Etter revisjonens syn var det utarbeidet et godt 

internkontrollsystem og gode rutiner i rutinehåndboken. Revisjonen hadde ikke gjennomført ny mappe-

gjennomgang for å kontrollere hvorvidt rutinene blir overholdt i praksis, fordi man anså det lite trolig at 

man ville se resultatet av endret praksis i tilfeldige mapper kun et halvt år etter gjennomført forvaltnings-

revisjonsprosjekt. Revisjonen konkluderte med at alle anbefalingene som ble gitt i 2012 var fulgt opp og 

hadde blitt arbeidet med.  

Fylkesmannen i Oslo og Viken sier i sin årsrapport for 2019 at fylkesmannsembetet, gjennom sin daglige 

saksbehandling av tilsynssaker på barnevern og sosialområdet, registrerer at det kan være store forskjel-

ler i kommunenes forvaltningskompetanse. Dette gjelder både med hensyn til lovforståelse og saksbe-

handlingsprosedyrer. Fylkesmannen konstaterer også at tjenestenes internkontroll for barnevern og so-

siale tjenester kan være mangelfull. Fylkesmannen fastslår også at man er særlig bekymret for kompe-

tansen i småkommuner sett i lys av den kommende barnevernreformen fra 2022. 

 

Vurdering 

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme eller barnet av 

andre grunner har behov for hjelp. Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at 

barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Konsekvensene ved manglende saksbehandling i barnevernet kan være meget store for det enkelte 

barn og den enkelte familie. Risikoen for at det kan forekomme feil i saksbehandlingen fremstår også 

som høy. Revisjonen baserer seg i denne sammenheng på fylkesmannens bekymring for barnevernet i 

småkommuner.  

I og med at det snart er ti år siden det er gjort en forvaltningsrevisjon på dette området og med bak-

grunn i de vurderingene revisjonen har gjort, vil det være svært aktuelt å gjennomføre en forvaltningsre-

visjon knyttet til kommunens barnevernstjeneste i 2021. 

 

4.2.2 Vann og avløpsområdet (VA-området) - drift 

I forbindelse med den overordnede analysen som ble gjennomført i 2018, var VA-området (vann og av-

løp) et av de områdene som ble pekt ut som aktuelle for en forvaltningsrevisjon. I forbindelse med 

denne risiko- og vesentlighetsvurderingen har kommunedirektøren gitt uttrykk for at dersom man snak-

ker om rene driftsoppgaver så er risikoen for (drifts)feil eller mangler størst innen VA-området.  

Østre Viken kommunerevisjon IKS skal i løpet av våren 2021 levere en forvaltningsrevisjonsrapport 

knyttet til tekniske tjenester i Aremark kommune. Problemstillingene som skal belyses i dette prosjektet 

omhandler i det vesentlige om anskaffelsesprosessen knyttet til prosjekter på VA-området i kommunen. 

Revisjonen skal vurdere planlegging og saksutredning av investeringsprosjekter og anskaffelser på om-

rådet vann, avløp og renovasjon. Det skal også vurderes om investeringsprosjektene har vært tilstrekke-

lig utredet og belyst i de politiske organene. Det ligger også til prosjektet å vurdere om kommunen har 
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utarbeidet tilfredsstillende rutiner for å sikre at regelverket for offentlige anskaffelser blir fulgt, samt om 

anskaffelsene på området vann, avløp og renovasjon er gjennomført i samsvar med regelverket om of-

fentlige anskaffelser. Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er altså rettet inn mot investeringssiden av 

VA-området. 

 

Vann 

Figur 3 viser KOSTRA-nøkkeltall for vannforsyningsområdet i Aremark kommune. Av denne oversikten 

kan vi lese at selvkostgraden i 2019 er på 100 % Dette innebærer at kostnaden ved tjenesten fullt dek-

kes av de som får tjenesten. Det er ikke anledning til over tid å ha en selvkostgrad på over 100 %. Dette 

ville i et slikt tilfelle fått som konsekvens at vannavgiften måtte settes ned.  

 

Figur 3. KOSTRA-nøkkeltall – Vann 

 

Oversikten viser også at årsgebyret for vann er lavt i Aremark kontra sammenlignbare kommuner. Års-

gebyret for vann i Aremark er på kr 1450. mens tilsvarende for kostragruppe 4 er 4141. Det lave årsge-

byret avspeiler seg antakelig også i at andelen fornyet kommunalt ledningsnett er lavere i Aremark enn 

for gjennomsnittet i Østfold og landet forøvrig. Nøkkeltallene viser også at 100% av innbyggerne som er 

tilknyttet kommunalt vannverk får levert vann som tilfredsstiller E-coli kravene. 

I kommunens årsmelding for 2019 beskriver rådmannen at det sommeren 2019 i perioder var kritisk 

høyt vannforbruk. Dette høye vannforbruket, kombinert med uforutsette hendelser som medførte vann-

lekkasjer, førte til at kommunen var i ferd med å slippe opp for drikkevann. Rådmannen beskriver videre 

at man i et slikt tilfelle ville måtte kjøre råvann ut på det kommunale nettet med påfølgende behov for 

koking av drikkevann.  Med bakgrunn i dette varsler rådmannen at det må jobbes med tiltak for å sikre 

bedre forsyningssikkerhet2.  Rådmannen redegjør også for at man totalt hadde 6 vannlekkasjer i 2019, 

hvorav 5 av disse var på hovedvannledningen. I lys av dette varsler rådmannen at det må gjøres tiltak 

på vedlikeholdssiden i årene fremover3.  

                                                      
2 Årsmelding 2019 Aremark kommune, s. 41. 
3 Ibid. 

KOSTRA-nøkkeltall Enhet Are-

mark 

Kost-

ragruppe 

04 

Lan-

det 

uten 

Oslo 

Øst-

fold 

2019 2019 2019 2019 

Selvkostgrad (prosent) % 100 85 91 94 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rap-

porteringsåret+1) (kr) 

Kr 1450 4141 3739 2925 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt 

for siste tre år (prosent) 

% 0,42 .. 0,67 0,75 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vann-

verk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) 

% 100 .. 99,4 100 

Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje 

(prosent) 

% 18 .. 29,9 30,8 
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Rådmannen er av den oppfatning at prøvetakingsplanen som ble innført i 2018 innebærer at kommunen 

har en god overvåkning av drikkevannskvaliteten som leveres over det kommunale nettet. Ifølge råd-

mannen viser prøvesvarene at vannet som kommunen produserer holder høy kvalitet, i og med at prø-

veresultatene ligger under grenseverdiene fastsatt i forskrift4.  

Rådmannen orienterer også om at det skal jobbes videre med oppfølging av tiltak, som følge av risiko 

og sårbarhetsanalyse, for å bedre forsyningssikkerheten ved strømutfall5. 

 

Avløp 

Også på avløpsområdet, se figur 4, har Aremark kommune en høy selvkostgrad. I dette tilfellet er selv-

kostgraden på 99 %, noe som tilsvarer gjennomsnittet i Østfold, og som er 5 % høyere enn for lands-

gjennomsnittet. 

 

KOSTRA-nøkkeltall Enhet Are-

mark 

Kost-

ragrup

pe 04 

Landet 

uten 

Oslo 

Østfold 

2019 2019 2019 2019 

Selvkostgrad  % 99 91 94 99 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. kr 4230 3814 4144 4750 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennom-

snitt for siste tre år 

% .. .. 0,57 0,67 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er 

oppfylt 

% .. .. 41,1 49,7 

Figur 4. KOSTRA-nøkkeltall - Avløp 

 

Årsgebyret for avløpstjenesten er noe lavere enn for gjennomsnittet av kommunene i Østfold, og noe 

høyere enn for gjennomsnittet av kommunene i kostragruppe 4. 

Det foreligger ingen opplysninger for regnskapsåret 2019 hvor stor andel av kommunens innbyggere 

som er tilknyttet renseanlegg hvor rensekravene er oppfylt. Det foreligger heller ikke tall som viser hvor 

stor andel av det kommunale spillvannsnettet som er fornyet de tre siste år.  

 

Vurdering 

I kommunens årsmelding for 2019 informerer rådmannen om at Aremark kommune hadde utfordringer 

med kritisk høyt vannforbruk sommeren 2019. Dette kombinert med flere vannlekkasjer førte til at man 

sto i fare for å slippe opp for drikkevann. Konsekvens av dette ville ha vært at man måtte kjøre råvann6, 

det vil si vann som brukes til å produsere drikkevann f.eks. innsjø og elv, ut på det kommunale nettet 

med påfølgende behov for koking av drikkevann. Årsmeldingen gir også informasjoner om at det var 

fem lekkasjer på hovedvannledningen. Rådmannen informerer om at det må jobbes med tiltak for å 

bedre forsyningssikkerhet.  

Årsmeldingen redegjør også for at kommunen har utfordringer knyttet til fremmedvann i ledningssyste-

met. Fremmedvann kan defineres som alt annet vann i avløpsnettet, enn det vannet som kommer fra 

                                                      
4 Ibid, ss.41-42. 
5 Ibid. 
6 https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/veiledning_til_drikkevannsforskriften__3_defini-

sjoner.25097, 27.11.2020. 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/veiledning_til_drikkevannsforskriften__3_definisjoner.25097
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/veiledning_til_drikkevannsforskriften__3_definisjoner.25097


12 
 

husholdningene7. En optimal renseprosess er avhengig av minst mulig fremmedvann. Ifølge kommu-

nens årsmelding har kommunen en jobb å gjøre med å redusere innsiget av fremmedvann i kommu-

nens avløpsnett. Kommunale pumpestasjoner påvirkes av mye fremmedvann. En konsekvens er økte 

vedlikeholdsutgifter som følge av at pumpene i renseanlegget får økt behov for vedlikehold og utskifting. 

Rent drikkevann og sikre avløpsløsninger er av de grunnleggende og samfunnskritiske tjenester som 

norske kommuner skal produsere for innbyggerne sine. I 2019 fikk vi se hvilke konsekvenser mang-

lende kontroll med drikkevannsproduksjonen kunne få, i forbindelse med det som er blitt kjent som drik-

kevannsskandalen i Askøy. Anslagsvis 2000 mennesker ble syke8. Resultatene fra etterforskningen 

viste at forurenset drikkevann var årsaken til utbruddet.9 

Konsekvensene av feil i drikkevannsproduksjonen er potensielt alvorlig og driftssituasjonen i 2019 viser 

at risikoen for uønskede hendelser er stor. Revisjonen vurderer derfor en forvaltningsrevisjon på VA-

området (drift), som svært aktuelt. 

4.2.3 Brannavtalen mellom Aremark og Halden 

Aremark kommunestyre behandlet i sak 63/16, avtale vedrørende samarbeid mellom Halden kommune 

og Aremark kommune om kjøp av brann og feiertjenester10. Avtalen er datert 03.07.17 for Halden kom-

mune sin del, og 19.07.2017 fra Aremark kommune sin side. 

Gjennom denne avtalen har Aremark kommune delegert oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 

til brannsjefen i Halden. Avtalen skal sikre at Aremark kommune har tilgjengelig ressurser og riktig kom-

petanse til viktige beredskapsområder som øvelser, opplæring, brannteknisk saksbehandling, tilsyn med 

særskilte brannobjekt m.m. Aremark kommune er gjennom denne avtalen tilknyttet beredskapsavde-

lingen i Halden kommune. Denne avdelingen er ansvarlig for at beredskapsoppgavene blir ivaretatt. 

Formålet med avtalen, jf. pkt. 3 i avtaleteksten, er å sikre at Aremark kommune har en tilfredsstillende 

brannordning/tjeneste. Avtalen skal være basert på de krav som følger av Lov om brann- og eksplo-

sjonsvern § 9, samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (FOR-2002-06-26-729). 

Ifølge samme punkt tar avtalen også hensyn til de bestemmelser som fremkommer i Forskrift om brann-

forebyggende tiltak og tilsyn. Revisjonen vil i denne sammenheng peke på at denne forskriften var opp-

hevet på det tidspunkt hvor avtalen ble inngått, i og med at Forskrift om brannforebygging (FOR-2015-

12-17-1710), erstattet Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med virkning fra og med 

01.01.2016.  

Organiseringen av beredskapsarbeidet for Aremark kommune er todelt. Aremark kommune har det dag-

lige ansvaret for vedlikeholdsoppgaver og oppfølging med brannmannskapene. Dette gjøres gjennom 

stedlig brannmester som er tilsatt i 10 % stilling. Halden kommune har ansvar for at organisering og til-

rettelegging av beredskapen i Aremark kommune er i henhold til gjeldende bestemmelser. Lokal bered-

skap, med tilhørende røykdykkertjeneste, ivaretas av mannskaper med tilstedeværelse i Aremark.  

I henhold til avtalens pkt 6.3 eier Aremark kommune sitt eget beredskapsmateriell og sin egen byg-

ningsmasse og hefter for «…at dette til enhver tid har nødvendig hensiktsmessighet, kvalitet og opera-

tivt nivå». 

Aremark kommune har ikke tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens brann- og red-

ningstjeneste. 

 

 

                                                      
7 https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2012_847610.pdf, s. 39, 27.11.2020. 
8 https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/503-rapport-folkehelseinstituttet-campylobacterut-

brudd-pa-askoy/file, s. 9, 27.11.2020. 
9 Ibid, s. 3. 
10 Avtale om brannvernsamarbeid mellom Aremark kommune og Halden kommune. 

https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2015/06/2012_847610.pdf
https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/503-rapport-folkehelseinstituttet-campylobacterutbrudd-pa-askoy/file
https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/503-rapport-folkehelseinstituttet-campylobacterutbrudd-pa-askoy/file
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Vurdering 

I en nylig fremlagt melding til Stortinget legger regjeringen til grunn at brann- og redningstjenesten er 

norske kommuners viktigste tekniske redningsressurs. Regjeringen vil at det skal legges til rette for at 

kommunene har profesjonelle og slagkraftige brann- og redningsvesen, som driver godt brannforebyg-

gende arbeid og som har god evne til å håndtere både små og store hendelser11.  

Revisjonen anser at de potensielle konsekvensene av ikke å ha en brann- og redningstjeneste i tråd 

med brann og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter, er store. Revisjonen vurderer det som po-

sitivt at Aremark kommune har inngått en avtale om brannvernsamarbeid med Halden kommune. Gjen-

nom denne avtalen har Aremark kommune delegert oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til 

brannsjefen i Halden. Avtalen skal sikre at Aremark kommune har tilgjengelig ressurser og riktig kompe-

tanse i forhold til viktige beredskapsområder som øvelser, opplæring, brannteknisk saksbehandling, til-

syn med særskilte brannobjekt m.m. 

I og med at Aremark kommune har inngått en avtale med Halden kommune om samarbeid på brann-

vernsområde anser revisjonen at risikoen for at Aremark kommune ikke har en brann- og redningstje-

neste som er i tråd med lov og forskrift, for å være liten. Når dette er sagt så er det ikke gjennomført for-

valtningsrevisjon av brann- og redningstjenesten i Aremark og revisjonen anser derfor at et forvaltnings-

revisjonsprosjekt som har som målsetting å kontrollere om kommunen har en brann- og redningstje-

neste i tråd med lov og forskrift, som relevant og interessant. En viktig del av et slikt eventuelt prosjekt 

vil være å avklare om Aremark får tjenester levert fra Halden kommune, i tråd med «Avtale om brann-

vernsamarbeid mellom Aremark kommune og Halden kommune». 

4.2.4 Oppfølging av politiske vedtak 

Kontrollutvalget gjorde i sak 20/23 «Workshop risiko- og vesentlighetsvurderinger i forkant av plan for 

forvaltningsrevisjon» vedtak om å spille inn tematikken «Oppfølging av politiske vedtak» til revisjonens 

arbeid med kommunens risiko- og vesentlighetsvurdering. 

Administrasjonen ved rådmann/kommunedirektør er ansvarlig for å følge opp og effektuere politisk fat-

tede vedtak. Kommunelovens § 13-1 sier at: «… Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes 

av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom 

på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller 

hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte …».  

For at politiske vedtak skal bli fulgt opp på en god måte, er det nødvendig å etablere gode og hensikts-

messige systemer tilpasset kommunens drift og organisering. Kommunelovens § 25-1 sier at kommuner 

skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges, f.eks. at 

vedtak fattet i folkevalgt organ skal iverksette uten ugrunnet opphold, jf. kommunelovens § 13-1. Det er 

rådmann/kommunedirektør som er ansvarlig for internkontrollen. Rådmann/kommunedirektør skal i hen-

hold til kommunelovens § 25-2 rapportere til kommunestyret, minst en gang i året, om internkontroll og 

om resultater fra statlig tilsyn. 

Under rammeområdet «11 Politisk styring og sentraladministrasjon» i kommunens årsmelding for 2019,  

rapporterer rådmannen at ett av kommunens mål har vært å «bruke internkontrollsystemet aktivt12». 

Rådmannens resultatvurdering til denne målsettingen er at «Internkontrollsystemet er i kontinuerlig ut-

vikling, men det er behov for å effektivisere dette. Arbeidet videreføres i 2020»13.  

Kommunestyret i Aremark, behandlet i 2010 (sak 21/10), forvaltningsrevisjonsrapporten «Oppfølging av 

politiske vedtak». Kommunestyret vedtok følgende anbefalinger: 

 

                                                      
11 Meld. St. 5 2020–2021 Samfunnssikkerhet i en usikker verden, s.110. 
12 Årsmelding Aremark kommune, s. 14. 
13 Ibid. 
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Anbefaling nr. 1:  Revisjonen anbefaler Aremark kommune å komme frem til momenter 

som skal være vurdert i alle saker som fremmes til behandling. 

Anbefaling nr. 2:  Revisjonen anbefaler at vedtakene bør utformes slik at de blir mer” opp-

følgingsvennlige”. 

Anbefaling nr. 3:  Revisjonen anbefaler at det vurderes hva og hvor mye som bør føres i 

møteprotokollene. 

Anbefaling nr. 4:  Revisjonen anbefaler at møteprotokollene som legges ut på internett 

bør merkes med foreløpig – endelig – eller rettet versjon. 

Anbefaling nr. 5:  Revisjonen anbefaler at Aremark kommune bør vurdere å innføre ruti-

ner som angir status på alle fattede vedtak. Frekvens på statusrapporte-

ringen bør herunder vurderes. 

 

Denne forvaltningsrevisjonen ble fulgt opp med en oppfølgingsrapport i 2011. Revisjonens konklusjon 

den gang var at anbefaling 1 ikke var fulgt opp, anbefalingene 2, 3 og 4 var fulgt opp, og at anbefaling 5 

var delvis fulgt opp.  

 

I forbindelse med utarbeidelsen av «Overordnet analyse 2019 – 2020» sendte revisjonen ut en spørre-

undersøkelse til politikere og sentraladministrasjonen hvor vi ba om tilbakemelding på hvilke områder 

det var ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon. På området sentraladministrasjon var temaet 

«Oppfølging av politiske vedtak» et av to områder som skilte seg ut blant respondentene.  

 

Vurdering 

Rådmann/kommunedirektør skal utrede saker for folkevalgt organ og iverksette de vedtak som fattes. 

Det tilligger også rådmann/kommunedirektør å kontrollere egen administrasjon og på den måte sikre at 

politiske vedtak faktisk settes ut i livet og realiseres i tråd med fattede vedtak. 

Revisjonen vurderer konsekvensen av at politiske vedtak ikke følges opp og iverksettes, som store. Til-

litten til vårt demokratiske system bygger på forutsetningen om at politisk fattede vedtak settes ut i livet 

av kommunens administrasjon. Det har vært, og det er fortsatt, et stort fokus på internkontrollarbeidet i 

kommunen. Revisjonen anser med bakgrunn i dette at risikoen for at politiske vedtak ikke følges opp 

som middels.  

På bakgrunn av at det er lenge side det ble gjort en forvaltningsrevisjon hvor oppfølging av politiske 

vedtak har vært tema, samt at denne tematikken også ble løftet frem i forbindelse med vurdering av ri-

siko og vesentlighet i 2018, er det revisjonens vurdering at det kan være aktuelt å gjennomføre en for-

valtningsrevisjon på temaet i løpet av inneværende kommunestyreperiode (2019 - 2023). Dette vurde-

ringen styrkes ytterligere av at temaet på nytt løftes frem som aktuelt av kontrollutvalgets medlemmer.  

 

4.2.5 Helse og omsorg 

På spørsmål fra revisjonen om hvor i den kommunale forvaltningen rådmannen mener at risikoen for feil 

eller mangler er størst og mest vesentlig, gir rådmannen uttrykk for at konsekvensene av eventuelle feil 

og/eller mangler vil være størst innenfor helseomsorgen. Den neste tabellen viser KOSTRA-nøkkeltall 

for helse- og omsorgssektoren i Aremark kommune for regnskapsåret 2019. 

 

KOSTRA-Nøkkeltall Enhet Aremark Kostragruppe 

04 

Lan-

det 

uten 

Oslo 

Østfold 

2019 2019 2019 2019 
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Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester 

per innbygger  

kr 34247 40089 28772 28222 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger  årsverk 361,1 407,2 313,7 315,7 

Netto driftsutg. til omsorgstjenester  % 32,8 31,6 32,4 34,7 

Andel årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdan-

ning  

% 71,4 78,8 77,7 78,7 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester  årsverk 0,56 0,61 0,58 .. 

Andel innbyggere 80 år som bruker hjemmetje-

nester  

% 31 28,1 30,3 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år % 39,3 45,3 47,9 .. 

Andel innbyggere over 80 år som er beboere på 

sykehjem  

% 13,1 15 11,9 11 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc 

(prosent) 

% 100 100 91 89 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon  kr 4961 4402 3842 3940 

Andel private institusjonsplasser  % 0 0 5,5 1,2 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem  timer 0,8 0,55 0,56 0,68 

Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstil-

bud  

% 0 0,64 0,69 0,6 

Netto driftsutg. til kommunehelsetjenesten i % av 

kommunens samlede netto driftsutg. 

% 4,4 5,7 5 4,3 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere  årsverk 18,1 13,5 11,5 11,2 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyg-

gere  

årsverk 7,5 11,2 9,7 8,2 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetje-

nesten per 10 000 innbyggere 0-20 år  

årsverk 61,4 47,7 44,1 42,7 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker 

etter hjemkomst  

% 37,5 92,8 93,4 88 

Figur 5. KOSTRA-nøkkeltall – Helse og omsorg. 

 

Ut av disse tallene kan vi lese at Aremark kommune bruker omlag 20 % mer på kommunale helse- og 

omsorgstjenester enn gjennomsnittet for Østfold kommune, men ca. 15 % mindre enn sammenlignbare 

kommuner i kostragruppe 4. Kommunene i kostragruppe 4 bruker kr 40 089 pr. innbygger på helse- og 

omsorgstjenester, mens Aremark kommune bruker kr 34 247. Dersom man sammenligner antall årsverk 

i helse og omsorgstjenesten ser man samme tendens, Aremark kommune har et lavere antall årsverk i 

helse- og omsorgstjenesten enn kostragruppe 4. KOSTRA-nøkkeltallene viser også at andelen innbyg-

gere over 80 år som er beboere på sykehjem er lavere i Aremark enn i sammenlignbare kommuner. Re-

visjonen legger også merke til at utgiftene per oppholdsdøgn i institusjon er høyere i Aremark enn i gjen-

nomsnittet av kommunene i kostragruppe 4. I Aremark var døgnkostnaden for institusjonsplass på kr 

4961, mens den i tilsvarende kommuner var på kr 4402. 

I 2017 fikk Aremark kommune utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport med tittelen «Helse og om-

sorg». Problemstillingen som skulle besvares var «Overholder Aremark kommune lovpålagte krav, sett 

opp mot forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten?». Revisjonen besvarte 

denne problemstillingen ved å kontrollere om Aremark hadde etablert systemer for planlegging og gjen-

nomføring av helse- og omsorgstjenestene i Aremark kommune. I tillegg til dette kontrollerte revisjonen 
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om Aremark kommune hadde etablert systemer for evaluering av eksisterende praksis, samt om kom-

munen hadde systemer for eventuell korreksjon av eksisterende praksis. Revisjonen konkluderte med at 

Aremark kommune ikke hadde etablert et system for ledelse og kvalitetsforbedring som fullt ut møter de 

krav som stilles i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten» (FOR-2016-

10-28-1250). Basert på denne konklusjonen fremmet revisjonen 13 anbefalinger. Kommunestyret i Are-

mark behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sitt møte 14.12.17, og gjorde følgende vedtak: 

  

A. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Helse og omsorg» til etterretning, og 

ber administrasjonen følge opp rapportens 13 anbefalinger og iverksette anbefalte tiltak.  

 

B. Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved å bestille oppfølgingsrapport fra revisjonen et år 

etter at revisjonsprosjektet er behandlet i kommunestyret. 

 

I 2018 ble dette forvaltningsrevisjonsprosjektet fulgt opp med en oppfølgingsrapport. Denne oppføl-

gingsrapporten hadde som formål å besvare følgende spørsmål: Er alle anbefalinger og tiltak som ble 

vedtatt av kommunestyret ved behandlingen av rapporten iverksatt? Basert på forutsetningene om at 

risiko og sårbarhetsanalyser (anbefaling nr. 12) skule gjennomføres i 2018, og at prosedyrer for håndte-

ring av informasjon fra pasienter, pårørende og medarbeidere (anbefaling nr. 13) skulle komme på plass 

i nær fremtid, konkluderte revisjonen med at de vedtak som kommunestyret fattet i sak 81/17 var blitt 

fulgt opp. 

 

Vurdering 

Det ble altså i forrige planperiode gjennomført ett forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot helse- og 

omsorgstjenesten. Med bakgrunn i at oppfølgingsrapporten viste at de aller fleste av revisjonens anbe-

falinger var fulgt opp, vurderer revisjonen at risikoen for mangelfulle tjenester på dette området er mid-

dels. Konsekvensene av mangelfulle tjenester på helse- og omsorgsområdet vil ofte kunne være alvor-

lige.  

Dersom man går så langt tilbake som til 2007 så ble det utarbeidet en rapport med tittelen «Ressurssty-

ring innen pleie- og omsorgstjenesten». Rådmannen har selv gitt uttrykk for at konsekvensene av even-

tuelle feil og/eller mangler vil være størst innenfor helseomsorgen. Disse to forhold, sammenholdt med 

analysen av økonomiske nøkkeltall, er momenter som taler for at helse- og omsorgssektoren kan være 

et mulig forvaltningsrevisjonsprosjekt i planperioden. Som vist til ovenfor har kommunen merkbart lavere 

utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger enn det som er tilfellet for sammenlign-

bare kommuner i KOSTRA-gruppe 4. I lys av dette kunne f. eks. en analyse av ressursbruken i helse- 

og omsorgstjenesten være et relevant prosjekt. 
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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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