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Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/14 Kommunestyret 04.11.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

1. Plan for forvaltningsrevisjon, vedtas  

2. Dersom det skulle være behov for å endre planen, delegeres denne beslutningen til 

kontrollutvalget.  

 

 

Bakgrunn: 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven kapittel 12 § 78 og forskrift om revisjon av  

1. juli 2004 kapittel 3 § 6 utføre forvaltningsrevisjon. Etter forskriftens § 7 innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Kontrollutvalget behandlet i møte 05.06.2014 sak 14/14 ”Overordnet analyse”. Ut fra risiko- 

og vesentlighetsvurderingen i den overordnede analysen, ble det fattet vedtak om å gå videre 

med områdene ”Antikorrupsjon”, ”Etisk reglement ” og ”Barnevern, fosterhjemrefusjoner og 

tilskudd”.  

Jamfør forskrift om kontrollutvalg § 10 skal planen behandles i kommunestyret. 

Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å endre planen.  

 

Vurdering: 
Indre Østfold Kommunerevisjon IKS fikk i oppdrag av kontrollutvalget å utarbeide overordnet 

analyse. Med bakgrunn i den overordnede analysen har revisjonen utarbeidet en plan for 

forvaltningsrevisjon.  

 

Vedlegg: 

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon 2015 - 2016.  
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Videreføring av samarbeidsprosjektet Klima Østfold  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/14 Kommunestyret 04.11.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Marker kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og 

energi mellom kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold. Et 

forpliktende samarbeid er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold 

kan oppnås. 

2. Marker kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr 

20000 pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør kr 25 394,- kr for Marker kommune.  

 

Rådmannen bes innarbeide finansiering av Klima Østfold i budsjett og økonomiplan 2015- 

2019. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klima Østfold. 

 

 

Sammendrag: 

Marker kommune har i en 3-årig prosjektperiode deltatt i nettverket Klima Østfold som et 

ledd i vårt klima- og energiarbeid. Deltakelse i nettverket har kostet kr. 20 00 pluss kr. 1,5 pr. 

innbygger pr. år. I tillegg arbeidsinnsats og en kommunal støtte på kr. 40 000,- til 

hurtigladeren. Klima Østfold har til sammen utløst over 5 millioner kroner i tiltaksmidler fra 

eksterne instanser. Estimert tiltaksverdi ved deltakelse og gjennomføring av noen av 

aktivitetene for Marker er på kr. 320 000,-. I tillegg har Klima Østfold gjennomført 

forskjellige andre prosjekter/kampanjer som vi har deltatt i.  

 

1 Bakgrunn for saken 

Klima Østfold ble startet opp i 2012 etter felles initiativ i 2011 fra kommune, fylkeskommune og 

Fylkesmann om ett felles samarbeidsorgan for gjennomføring av klima- og energitiltak. Felles 

saksgrunnlag ble utarbeidet i samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen, og kommunestyre- 

eller formannskapsvedtak fra hver kommune la grunnlag for en treårig forpliktelse til samarbeidet 

basert på felles kriterier. Felles kriterier var et årlig bidrag på kr 20 000 pluss 1,5 kr per innbygger. 

Grunnlaget for samarbeidet var felles strategigrunnlag for klima og energi forankret i kommunenes 

klima- og energiplaner. 

 

Østfold fylkeskommune har bidratt til Klima Østfold med midler tilsvarende det kommunene har 

bidratt med til sammen. Dette beløpet tilsvarer inntil kr 800 000 per år. Fylkesmannen i Østfold har 

bidratt med kr 50 000 årlig, i tillegg til skjønnsmidler til å gjennomføre de årlige handlingsplanene i 

Klima Østfold.  

 

De første tre årene av Klima Østfold er omme etter 2014. Basert på tilbakemelding underveis og 

kommunenes erfaring har både Klimarådet og den administrative gruppa, klimakontaktene, besluttet å 

innstille på videreføring av Klima Østfold etter samme modell som ved oppstart.  
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2 Samarbeidsmodell 

 

Klima Østfold har samarbeidet etter samme modell siden oppstart. Selv om funksjonene har 

blitt tilpasset noe underveis er strukturen den samme.  

Følgende modell gav bred enighet:  

  
 Klimarådet – kommunenes ordførere og fylkesordfører, samt representant for 

fylkesmannen. Denne gruppa har møttes årlig i februar for å behandle rapport fra 

foregående år og handlingsplan for inneværende år. Klimarådet beslutter fordeling av 

midler til tiltak og eventuell medfinansiering til eksterne prosjekter. Det har ved hvert 

Klimaråd blitt valgt et arbeidsutvalg (AU) bestående av 4 personer fra Klimarådet, 

som kan ta beslutninger på vegne av Klimarådet mellom Klimarådsmøtene. Tage 

Pettersen (ordfører Moss) er nåværende leder av Klimarådets AU. 

 Administrativ gruppe-Klimakontaktene. Det er en fast kontaktperson i administra-

sjonen hos hver deltagende kommune. Denne er ansvarlig for å følge opp saksføring 

og kommunens generelle deltagelse, og samlet vil disse utgjøre koordinators 

samhandlingsgruppe, også kalt Klimakontaktene. Klimakontaktene har blitt brukt til 

å forankre valg av løsninger eller leverandører for gjennomføring av 

handlingsprogrammet. Klimakontaktene har møttes 2-3 ganger per halvår. 

 Det har vært ansatt en prosjektleder/koordinator som organiserer og koordinerer det 

daglige arbeidet. Tyra Risnes har vært koordinator frem til nå, men er pr august 

konstituert seksjonsleder i Fylkeskommunen. Det er nå en vikar inne for å sikre 

kontinuitet. Østfold fylkeskommune har hatt arbeidsgiveransvar for koordinator og 

stillingen er nå under utlysning i ett års vikariat. Klimakontaktene er involvert for å 

spille inn hvilken kompetanse og bakgrunn som er ønsket.  

 Under Klimakontaktene ble det etablert faggrupper. Disse gruppene har etter hvert 

blitt knyttet til konkrete aktiviteter og tiltak, etter interesse/behov for den enkelte 

kommune/region. Klimarådet beslutter hvilke arbeidsgrupper som opprettes iht. 

vedtatt handlingsplan. Fylkesmannen vil kunne delta i arbeid på de områder hvor de 

har sektoransvar. Erfaringen med de tre første årene er at aktiviteten i faggruppene 

styres etter konkrete oppgaver gruppene skal løse.  

 

De forskjellige klimaplanene har et perspektiv fram til 2020. Derfor er det ønskelig at Klima 

Østfold også har det samme perspektivet. Perspektivet mot 2020 lå også til grunn i saken fra 

2011.  
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3 Økonomi 

 

Klima Østfold har hatt et årlig budsjett på rundt kr 1,6 mill kr, med mindre variasjoner knyttet 

til deltagelse og innbyggertall. Rundt kr 900 000 er bundet opp i koordinatorstillingen, mens 

resterende midler er blitt brukt som egenandel i søknader om tiltak, og som finansiering av 

blant annet klima- og energiregnskap for kommunene, Energiportalen og kommunikasjon.  

 

Siden oppstarten har Klima Østfold vært med å utløse over 5 millioner kroner i tiltaksmidler 

fra Transnova, Interreg, Enova, Skjønnsmidler fra Fylkesmannen og Forskningsrådet. Dette er 

midler som i andre rekke er blitt omsatt til tiltak direkte i kommunene. Akkumulert 

tilskuddsbeløp fra eksterne kilder tilsvarer over en dobling av Klima Østfolds egne 

tiltaksmidler samlet sett i perioden. Det er ingen grunn til å tro at det vil være færre 

muligheter for ekstern støtte til tiltak de neste tre årene.  

 

Eksempler på ekstern støtte 
Aktivitet Klima Østfold kr Ekstern støtte 

Infragreen – fornybare drivstoff Kr. 150 000 Kr. 1,5 mill – Interreg 

Kr. 850 000 - Transnova 

Energimerking bygg og 

tiltaksanalyse 

Kr. 240 000 Kr 100 000 til hver av 10 

kommuner som gjennomførte 

tiltaksanalyse 

Klimasmart landbruk Kr. 200 000 Kr. 550 000 – Fylkesmannen/SLF 

Klimareg. – forskningsprosjekt 

bedre styringstall klima- og 

energi 

Timer (500.000 over 3 år for 

klimaregnskap&energianalyser) og 

deltagelse fra kommuner 

Utløst totalt Kr.5. 800.000 fra 

Regionale Forskningsfond 

 

Finansieringen er foreslått videreført med et fastbeløp på kr 20 000 per kommune-

administrasjon, i tillegg til kr 1,5 per innbygger. Gevinsten fra deltagelse i et slikt samarbeid 

vil ikke kun være basert på kommunestørrelse, men basert på egen innsats i Klima Østfold. 

Totalbeløpet fra kommunene vil da kunne bli maks kr 800 000 dersom alle deltar. Østfold 

fylkeskommune har lagt til grunn i sin økonomiplan for 2015-2019 at Klima Østfold skal 

videreføres.  

 

Som ved forrige forankringsrunde, legges det til grunn av minst 70% av antall kommuner og 

70% av antall innbyggere deltar gjennom kommuner som forplikter seg til samarbeidet. Uten 

en slik forankring vil ikke fylkeskommunen kunne forsvare ressursbruken.  

 

 

4 Klima Østfold siden 2012 

Klima Østfold har som formål å være et verktøy for kommunene til å få gjennomført klima- og 
energitiltak, men skal ikke overta kommunenes ansvar for å gjennomføre tiltak og nå klimamålene. 
Rollen har vært og vil være: 

 Koordinere klima- og energiarbeidet i fylket 

 Mobilisering av økte ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddprogrammer 

statlig og internasjonalt. 

 Opplæring og kunnskapsbygging for miljøledelse internt  

 Kommunikasjon og informasjon eksternt  

 Kvalitetssikring og oppfølging av tiltak for best mulig reduksjonspotensial. 

 Utvikling av bedre grunnlag for klimaregnskap i Østfold; herunder bedre målbarhet for 

klimatiltak 
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Gjennom disse rollene vil nettverket bidra til en styrking av det kommunale klima- og 

energiarbeidet uansett dagens nivå. Ressursene fokuseres på å videreutvikle eksisterende 

løsninger og tiltak, og gi bedre kvalitet og gjennomføringsevne i et større geografisk område. 

 

Ressursene i Klima Østfold styrker kommunenes gjennomføringsevne og kapasitet på vedtatte 

satsningsområder innen energi og klima.  

 

Utvalgte, gjennomførte aktiviteter per kommune 

 
Kommune- Aktivitet Infragreen -Elbil Energianalyse 

bygg 

Klima- og 

energiregnskap 

Estimert 

tiltaksverdi 

Aremark Ingen Ingen Gjennomført NOK 60 000 

Marker Strategi  

Lånebiler/lader 

Hurtiglader 

Energimerking Gjennomført NOK 320 000 

Rømskog Strategi 

Lånebiler/lader 

Energimerking Gjennomført NOK 220 000 

Trøgstad Ladetest 

Lånebiler/lader 

Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 350 000 

Halden Lånebiler/lader Ingen Gjennomført NOK 110 000 

Eidsberg Lånebiler/lader Energimerking Gjennomført NOK 160 000 

Askim Strategi 

Lånebiler/lader 

Ingen Gjennomført NOK 170 000 

Rakkestad Lånebiler/lader 

Hurtiglader 

Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 310 000 

Hobøl Lånebil 

 

Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 185 000 

Spydeberg Strategi 

Lånebil 

Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 230 000 

Skiptvet Lånebiler/lader Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 210 000 

 

Moss Strategi 

Lånebiler/lader 

Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 270 000 

Våler Strategi 

Lånebiler/lader 

Energimerking 

Analyse 

Gjennomført NOK 270 000 

Rygge Strategi 

Lånebiler/lader 

Ingen Gjennomført NOK 170 000 

Hvaler Ingen Ingen Gjennomført NOK 60 000 

Fredrikstad Strategi 

Lånebil 

Hurtiglader 

Ingen Gjennomført NOK 300 000 

Sarpsborg Strategi 

Lånebiler/lader 

Energimerking  

 

Gjennomført NOK 240 000 

Klima og energiregnskap: 20.000 pr år. Energimerking: 50.000 pr kommune, tiltaksanalyse: 50.000, Energimerking/analyse: 50.000, 

Strategi ladeinfrastruktur: 60.000,- Lånebil: Nissan leaf, 10.000, Bil Renault + lader: 50.000 

 

Tabellen inkluderer ikke alle tiltak gjennomført i Klima Østfold. I tillegg kommer kampanjer 

og tilbud som Energiportalen og Earth Hour, samt tiltak knyttet til landbruk. Når det kommer 

til klima- og energiregnskap får bykommunene og større kommuner mer igjen for dette 

arbeidet knyttet til metodeutvikling og styringsverktøy. Dette er ikke tatt med i beregningen. 

Forskningsprosjekt og kompetanseutvikling er heller ikke tatt med. Annen involvering: 

 

 Kompetanseoverføringen ved f.eks utarbeidelse av strategier for ladeinfrastruktur 

involverte deltagelse og kompetanse fra 82 kommuneansatte i fylket.  
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 Ved energianalyse og gjennomgang av bygg i Østfold  ble 54 kommunalt ansatte 

involvert og fikk delta i  gjennomgangen av byggene i Østfold.  

 Over 384 kommunalt ansatte har testet ut kjøretøy på fornybare drivstoff gjennom 

lånebilspoolene i Infragreen. Tilbakemeldingene har dannet grunnlag for ny 

lånebilpool med Renault Zoe.  

 Ny ladeteknologi skal være bedre tilpasset kommunenes funksjonsbehov 

 

Alle tiltak i Klima Østfold er basert på vedtak i Klimarådet og utarbeidelse av tiltakspakker 

som tilbys til samtlige deltagende kommuner på samme måte. Man er avhengig av at 

kommuner benytter seg av aktivitetene og tilbudene som utarbeides. Det er sjelden alle 

kommuner deltar på alt, men det er ingen begrensning på deltagelse fra kommunene.  

 

5 Videre arbeid i Klima Østfold 

 

Resultatene fra Klima Østfold er tydelige og målbare knyttet til generert aktivitet og til 

fysiske, gjennomførte tiltak. Den største fordelen med Klima Østfold er at det gir mer tyngde 

ved mobilisering av ressurser til klima- og energiarbeidet. Samtidig som kompetanse og 

erfaring med tiltakene blir mer tilgjengelig for både innbyggere og kommunalt ansatte. En 

Questback undersøkelse blant klimakontaktene ble gjennomført vår 2014. Denne utdyper 

hvilke nytte klimakontaktene ser i samarbeidet.  

 

Videre arbeid i Klima Østfold vil fokusere på: 

 

 Bygg og transport, som samlet utgjør 75% av utslippskildene i Østfold.  

 Landbruk står for en betydelig del av de gjenværende utslippskildene og vil være tema 

i det nye prosjektet Klimasmart Landbruk. Klima Østfold har fått midler fra SLF og 

Fylkesmannen til å gjennomføre dette.  

 De fleste kommuner har gjennomført analyser og merking av sine bygg, og er klare til 

å gjennomføre tiltak. Rejlers estimerer at kommunene bør kunne klare å effektivisere 

inntil 20% av sitt eksisterende energiforbruk ved å ta i bruk tiltak som er lønnsomme 

over 10 år. 

 For å hjelpe kommunene å komme i gang har Klima Østfold satt i gang en anskaffelse 

av energirådgivertjenester der hver kommune skal få 25 timer dekket til å sette i gang 

arbeidet. Målet er at alle kommuner skal få tilsagn til sine planlagte, bygningsmessige 

tiltak.  

 Det er satt i gang et nytt arbeid med klima- og energiregnskap med ny leverandør 

(MISA AS). Det utvikles en analyse av økonomiske tall for å kvalitetssikre og benytte 

Kostra-tall og regnskapstall som grunnlag for klimagassregnskapet. For kommuner 

som benytter reelle tall som tillegg vil resultatet bli et bedre klima- og energiregnskap 

med presisjon som kan brukes som styringsverktøy.  

 Tilbud om og gjennomføring av øko-kjøringskurs til kommunalt ansatte høst 2014. 

 Interreg-prosjektet InfraGreen ble forsterket av Transnova og har gitt tydelige 

resultater og tiltaksmidler tilbake til kommunene. Både Interreg og svenske partnere i 

prosjektet ønsker en fortsettelse av InfraGreen.  

 Økt kommunikasjon med målgruppene via Energiportalen, hjemmeside og Facebook. 
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6 Planlagt framdrift 

 

Østfold fylkeskommune behandler sak om videreføring av Klima Østfold i oktobermøtene. 

 Behandling i kommunene senest november 

 Behandling i regionrådene 

 Innkalling til nytt Klimarådsmøte sendes ut i desember for møte primo februar 

 

 

Vurdering: 

Marker kommune har gjennom Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner vedtatt å 

redusere klimagassutslippene med 20% innen 2020, basert på 2007- nivå. Det er mindre enn 6 

år igjen og man er fortsatt langt fra målet. Det er begrensede ressurser tilgjengelig for 

gjennomføring av klima- og energitiltak. Kvaliteten på gjennomføringen av de tiltakene som 

gjennomføres tilsier at ikke fullt reduksjonspotensial oppnås. Et samarbeid om 

implementering av klima- og energiplanene vil kunne styrke gjennomføringsevnen, øke 

kvaliteten på tiltak og utløse større ressurser enn det som enkeltvis er planlagt satt av i hver 

kommune. 

 

Klima Østfold er et verktøy for å gjennomføre tiltak. De 10 indre Østfold kommunene har 

allerede et felles ståsted gjennom å vedta etablering av en samhandlingsgruppe. En felles 

samarbeidsplattform for hele fylket vil gi ytterligere økt styrke og verdi, og utløse økte 

tiltaksmidler og tiltaksevne til Østfold som helhet, enn det kommunene vil kunne klare hver 

for seg.  

 

De økonomiske forpliktelsene som er foreslått for kommunene er minimum av hva som er 

anslått å være nødvendig for hensiktsmessig videreføring av Klima Østfold. Grunnbeløpet er 

satt til kr. 20 000,- og et tillegg på kr. 1,5 pr innbygger med begrunnelse av at gevinsten av et 

slikt samarbeid ikke er basert på kommunestørrelsen.  

 

Et samarbeid om klima- og energi må drives av et ønske fra kommunene. Samarbeidet vil 

styrke administrasjonen med økt kompetanse og ressurser. Kommunene må også stille med 

deltakere i arbeidsgruppene der kommunen har kompetanse som kan bidra i nettverket. 

Fylkeskommunen tilbyr seg å påta seg arbeidsgiveransvaret for koordinator, for å tilby 

vedkommende et relevant arbeidsmiljø og kontorstøtte. Vedkommende vil rapportere direkte 

til Klimakontaktene og Klimarådet. 

 

Konklusjon: 

1. Marker kommune støtter videreføringen av et forpliktende samarbeid på klima og 

energi mellom kommunene, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Østfold. Et 

forpliktende samarbeid er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold 

kan oppnås. 

2. Marker kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klima Østfold tilsvarende kr 

20000 pluss kr 1,5 per innbygger, som utgjør kr 25 394,- kr for Marker kommune.  

 

Rådmannen bes innarbeide finansiering av Klima Østfold i budsjett og økonomiplan 2015- 

2019. Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner vedtar deltagelse i Klima Østfold. 

 

 



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  033 &16 

Saksbehandler: Hanne Beate Vigen 

Hattestad 
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Saksmappe:  13/253 

 

 

 

Søknad fra Vigdis Lunde om fritak fra politiske verv i Marker 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/14 Kommunestyret 04.11.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Vigdis Lunde (AP) innvilges fritak fra sine verv som fast representant i Plan- og 

miljøutvalget, og medlem av plankomite for rehabilitering/ny kommunal barnehage. 

 

1. vararepresentant Rolf Sigmund Heed  (AP) rykker inn som fast representant i Plan- 

og miljøutvalget for resten av valgperioden.  

 

Vararepresentantene rykker opp en plass i den nummerekkefølge de er valg. 

 

Følgende suppleringsvalg foretas:   

5. vararepresentant til Plan og miljøutvalget: ………………. 

Nytt medlem av plankomite for rehabilitering/ny kommunal barnehage: ............ 

 

 

Sammendrag: 

Viser til brev mottatt her 13. oktober  2014 fra Vigdis Lunde der hun søker fritak fra politiske 

verv i Marker kommune da hun har flyttet fra Marker. 

 

I henhold til kommunelova (Kl) § 15 nr. 1 framgår følgende: 

”Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. 

Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to 

år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.” 

 

På bakgrunn av dette vil ikke Vigdis Lunde være valgbar til politiske verv i Marker kommune 

etter at flyttingen er registrert.  

 

Vigdis Lunde har følgende verv: 

Representant i Plan og miljøutvalget 

Medlem av plankomite for rehabilitering/ny kommunal barnehage. 

 

 

Konklusjon: 

Vigdis Lunde  gis fritak fra verv som fast representant  i Plan- og miljøutvalget. 

 

Rolf Sigmund Heed  rykker opp som fast representant i Plan- og miljøutvalget for Ap for 

resten av valgperioden.   
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Dersom Vigdis  Lunde  flytter tilbake til Marker kommune innen to år eller mindre,  

fra innvilget fritak, trer hun inn igjen i ovennevnte utvalg.   Det vil eventuelt  bli fremmet sak 

for  kommunestyret 

 

Valgkomiteen legger frem forslag til suppleringsvalg i kommunestyret 4. november 2014.  

 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Vigdis Lunde.  



    

MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv:  080 

Saksbehandler:  

Dato:  25.09.2014 

Saksmappe:  12/327 

 

 

 

Eventuell spørretime  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/14 Kommunestyret 04.11.2014 

__________________________________________________________________________ 

 

 

I «Reglement for Marker kommunestyre» vedtatt av Marker kommunestyre 30. april 1996  

(sak K-34/96)  heter det følgende i § 14: 

 

«§14.  FORESPØRSLER (INTERPELLASJONER). 

 

 I tillegg til de saker som er ført opp på sakslisten til møtet, kan det enkelte    

 kommunestyremedlem komme med forespørsler og grunngitte spørsmål som rettes til  

 ordføreren.  Slike forespørsler bør være sendt skriftlig til ordføreren minst 2 dager før  

 kommunestyrets møte. 

 

 Forslag som fremsettes i forbindelse med denne, kan ikke avgjøres i møtet dersom ordføreren  

 eller 1/3 av kommunestyret motsetter seg det.» 

 

En viser til vedlagte saksframlegg. 
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