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SAK 10/15 OPPSUMMERINGSNOTAT 

SAK 11/15 BESTILLING AV OVERORDNA ANALYSE 

SAK 12/15 BESTILLING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

SAK 13/15 ÅRSPLAN FOR 2016 

SAK 14/15 INNLEMMELSE AV SETESDAL REVISJONSDISTRIKT IKS I AGDER 

KOMMUNEREVISJON IKS (Saka vært ettersendt) 

 

Referatsaker: 

R 06/15 Engasjementsbrev frå revisor 

R 07/15 Invitasjon til kontrollutvalskonferanse 14.01.2016 

R 08/16 Invitasjon til kontrollutvalgskonferanse NKRF 3-4. februar 2016 

 

 

 

Eventuelt 

  

Byglandsfjord, 17. november 2015 

 

   Sigmund Lien  

   Leiar 

        Kjell Ivar Hommen 
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Sak 10/15 Oppsummering kontrollutvalet sitt arbeid i valperioden 2011-2015 

 

Vedlegg: 

Oppsummeringsnotat 

 

Sakshandsaming: 

Agder Sekretariat laget en kortfatta oppsummering av kontrollutvalet sitt arbeid i førre 

valperiode basert på årsmeldingane for årene 2011-2014 samt dei saker som har vært 

handsama i 2015. 

 

Formålet var å gi informasjon til nytt kontrollutval om kva som hadde vært saker til 

handsaming dei siste fire åra i kontrollutvalet. 

 

Notatet lagt fram for det «gamle» kontrollutvalet, som gjorde slikt vedtak: 

 

«Notatet vert teke orientering. 

 

Notatet vert lagt fram i første møte i nytt kontrollutval.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

Oppsummeringsnotatet vert teke til orientering. 
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        Møtedato: 14.10.2015 

        Sakshandsamar: kih 

 

NOTAT /OPPSUMMERING AV KONTROLLUTVALGET SITT ARBEID I VALPERIODEN 2011-
2015 
 
Denne oppsummeringa er i stor grad basert på kontrollutvalet sine årsmeldingar for årene 
frå 2011-2014 samt dei saker som har vært handsama til nå i 2015. 
 
Kontrollutvalet sine medlemmer i perioden 2011-2015 har vært: 
Hallvard Lauvdal, leiar 
Olav Lidtveit, nestleiar 
Åse Heistein 
Sigmund Lien 
Marit Taksdal 
 
Kontrollutvalet sine oppgåver ved regnskapsrevisjon: 
Forskrifta om kontrollutval § 4 seier at: 
 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 
 

Kontrollutvalet skal sjå etter at: 

 kommunens regnskap blir revidert på en trygg måte 

 det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gitt fullmakt til 
kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon 
innafor tildelte budsjettrammer 

 det blir gjennomført selskapskontroll 

 resultata av sitt arbeid blir rapportert til kommunestyret 

 administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader blir 
rapportert til kommunestyret 

 
Kontrollutvalet har handsama kommuneregnskapet kvart år i samsvar med 
Kontrollutvalsforskrifta. Kontrollutvalet har gjennom sine fråsegner om regnskapet peika på 
forhold som ikkje har vært tilfredsstillande eller som kontrollutvalet meinte at 
kommunestyret måtte være spesielt merksam på i si handsaming av regnskapet. Her kan ein 
nemna dei spesielle tilhøva som kontrollutvalet har peika på desse åra: 
 
 
 
 



 
-2012: (Regnskapet for 2011) 
Ingen spesielle merknader 
 
-2013: (Regnskapet for 2012) 
«Ein vil gjere kommunestyret særskild merksam på dei vesentlege budsjettoverskridingane 
som kjem frå i rekneskapen» 
 
-2014: (Regnskapet for 2013) 
Ingen spesielle merknader 
 
-2015: (Regnskapet for 2014) 
Ingen spesielle merknader. 
 
Kontrollutvalet sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon: 
Det er kontrollutvalet som etter kommunelovens føresegner har ansvaret for at det utføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen.  Dette går fram av §77, nr. 4 som har denne ordlyd: 
 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte.  Kontrollutvalget skal videre påse at det føres 
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon.)” 

 
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutval inneheld utfyllande føresegner om kontrollutvalet sine 
oppgåver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 10 skal kontrollutvalet minst en gang 
i valperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Resultatet av 
gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporterast til kommunestyret (jf. forskriftens § 12). 
 
Framlegget til Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015 frå kontrollutvalet var 
slik: 
 

 Drift og økonomisk styring av pleie- og omsorgssektoren 

 Sakshandsaming av enkeltsaker innafor heimehjelp, heimesjukepleie, korttids- og 
langtidsopphald. 

 
Kontrollutvalet er gjeven fullmakt til å gjera endringar i prioriteringa av aktuelle prosjekter, 
og til å sette i gong andre prosjekt, dersom utvalet ser behov for det. 
 
Gjennomføring: 
Det er ikkje gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden. 
 
 Kontrollutvalet tinga i møte 4.12.13 prosjektet «Drift og økonomisk styring av pleie- og 
omsorgssektoren.» 
 



Det vart i møtet 12.02.2014 lagt fram ein prosjektplan. I møte 15.10.14 gjorde revisor utvalet 
merksam på at Setesdal Revisjonsdistrikt IKS ikkje hadde kapasitet til å gjennomføre dette 
prosjektet. 
 
Kontrollutvalet sine oppgåver ved selskapskontroll: 
Etter endringar i kommuneloven og tilhøyrande forskrifter med verknad frå 1.7.2004, er 
kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskap ein prioritert oppgåve, og det er tatt inn egne 
føresegner om selskapskontroll, jf. kommunelovens §77, nr. 5 og § 80. Selskapskontrollen 
består av en obligatorisk del som går ut på å føre tilsyn med forvaltninga av eigarinteressene 
i selskapet (eigarskapskontroll) og en frivillig del, som medfører at det også kan 
gjennomførast forvaltningsrevisjon når kontrollutvalet eller kommunestyret finner det 
nødvendig eller ønskelig. Selskapskontroll skal gjennomførast på bakgrunn av plan for 
selskapskontroll, som kommunestyret skal vedta. 
Denne planen vart handsama av kontrollutvalet i møte 20.02.2013. 
 
 Kommunen har ingen interkommunale selskap med kontoradresse i Bygland. 
 
Ordninga har vore slik at det er kontrollutvalet i den kommunen kor selskapet har 
kontoradresse som gjer tinging av selskapskontroll. 
 
Gjennomføring: 
Det er i perioden gjennomført ein selskapskontroll i selskap med kontorstad i Evje og 
Hornnes kommune. Dette gjeld Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS.  
 
Andre saker:  
Etter kontrollutvalsforskrifta si § 18 skal kontrollutvalet kvart år gjere framlegg til budsjett 
for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  
 
Kontrollutvalet har i perioden handsama to saker som er komen frå kommunestyret og/eller 
ordførar. 
Kontrollutvalet mottar frå tid til anna førespurnad frå innbyggarar med spørsmål om eller 
klage på tilhøve som har skjedd. Kontrollutvalet har i nokre tilhøve invitert 
rådmann/ordfører til å gi en orientering, eller bedt revisor om en djupare undersøking 
saken. 
Det er kontrollutvalet sjølv som avgjer om dei ønsker å gå vidare med innspel frå 
innbyggarar. 
Kontrollutvalet er ikkje noko klageorgan. 
 
Kontrollutvalet har i fleire høve bedt rådmannen om å orientere om ymse rutinar og andre 
saken som ein har ynska å vite meir om. 
 
Kontrollutvalgets vurdering av sitt arbeid/funksjon: 
Kontrollutvalet skal sjå etter at kommunens verksemd årleg vert gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. I dette ligger det at kontrollutvalet har ansvar for at det vert 
gjennomført forvaltningsrevisjon. Som gjennomgangen av aktiviteten i kontrollutvalet syner, 
er det ikkje gjennomført forvaltningsrevisjonar i denne valperioden. Dette er ikkje i tråd med 
regelverket, og kontrollutvalet har i tidligare årsmelding gjort kommunestyret merksam på 



dette. Kontrollutvalet ser forvaltningsrevisjon som eit svært nyttig verktøy for å både 
avdekke svakheter i rutinar, oppfølging av regelverk osv., men ikkje minst for å bidra til at 
kommunen blir en enda betre kommune å bu i. 
Det har i fleire år, ifølge revisjonsselskapet, mangla kapasitet til å gjennomføre årlige 
prosjekter. Manglande løyvingar frå eigarkommunane har vert grunngjevinga. 
Kontrollutvalet ønsker at den revisjonsordninga ein har, får naudsynte ressursar for å kunne 
levere dei prosjekta som kontrollutvalet finn naudsynt å gjennomføre innafor området 
forvaltningsrevisjon. 
Ein er kjend med at Setesdal Revisjonsdistrikt IKS har planer om å verte ein del av eit større 
revisjonsselskap. 
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        Møtedato: 25.11.2015 
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Sak 11/15 Tinging av Overordna analyse 

 

Bakgrunn: 

I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar § går det fram  at kontrollutvalet 

skal minst ein gong i valperioden og seinast innan utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert, utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baserast 

på ein overordna analyse av kommunens verksemd ut frå risiko- og vurdering av kva som er 

vesentleg med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorar og 

verksemder. 

 

Vurdering: 

Føremålet med den overordna analysen er å få fram relevant informasjon om kommunens 

verksemd og eigarinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalet å legge ein plan for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og å  kunne prioritere mellom ulike områder kor det 

kan vera aktuelt å gjøre kontrollar. 

Målet er å avdekke indikasjonar på avvik eller svakheiter i forvaltninga sett i forhold til lover, 

forskrifter, kommunestyrets vedtak og føresetnader. 

 Med ”risiko- og kva som er vesentleg” meiner ein at det skal gjerast ei vurdering av på kva 

område av kommunen si verksemd det er fare for vesentlige avvik i forhold til vedtak, 

regelverk, føresetnader og mål som er sett for verksemda. 

 

Det er viktig i arbeidet med analysen at ein sikrar brei involvering når ein hentar inn 

informasjon. Kontrollutvalet bør spela ei viktig rolle undervegs i arbeidet med analysen. 

 

Ein finn det naturleg at den overordna analysen gjennomføres av kommunen sin revisor, sjølv 

om den etter forskrifta også kan gjerast av andre. 

 

 

Framlegg til vedtak: 

 

Kontrollutvalet ber Setesdal Revisjonsdistrikt IKS om å gjennomføre ein overordna 

analyse av kommunen si verksemd for å kunne identifisere kva sektorar og områder 

kor det kan være behov for å gjera forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalet ynskjer å vera ein aktiv medspelar undervegs i dette arbeidet. 
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SAK 12/15 SELSKAPSKONTROLL – TINGING AV PLAN 

 

Bakgrunn: 

 

Kontrollutvalet har plikt til å sjå etter at det vert ført tilsyn med forvaltninga av kommunens 

interesser i selskap.   

Formålet er å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eigarinteresser gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og føresetnader. 

 

I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar går det fram det i § 13 at:” 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll.  Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunenes eller 

fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.” 

 

I § 14 heter det: ”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen 

av eierinteressene i de selskaper som omfattes av slik kontroll, herunder å kontrollere om den 

som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).” 

 

Kontrollutvalet skal, med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll, gje 

rapport til kommunestyret om dei kontroller som er gjennomført samt om resultatet av desse. 

 

I førre periode var det Setesdal Revisjonsdistrikt IKS som utarbeidet forslag til plan for 

selskapskontroll, og ein finn det naturleg at det same vert gjort for denne perioden. 

 

 

Framlegg til vedtak: 

Kontrollutvalet ber Setesdal Revisjonsdistrikt IKS om å utarbeide framlegg til Plan for 

selskapskontroll for perioden 2016-2019. 
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Kontrollutvalet i Bygland kommune   Sak 13/15 

        Møtedato: 25.11.2015 

        Sakshandsamar: kih 

 

 

SAK 13/15 ÅRSPLAN FOR 2016 

 

Vedlegg: 

 Framlegg til årsplan for 2016. 

 

Sekretariatet har laga eit framlegg til årsplan. Ein gjer framlegg om 5 møter i 2016. 

 

Det kan verta aktuelt å endre på datoar, fordi m.a. tidspunkt for handsaming av 

årsrekneskapen for kommunen er usikker. Ein vil be utvalet sine medlemmer om å kome med 

innspel på orienteringar, informasjon osv. som er ynskjeleg i 2016. 

 

Framlegg til vedtak: 

 

Kontrollutvalet vedtek  Årsplan for 2016. 
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Årsplan for Bygland kontrollutval – 2016 

 

Agder Sekretariat IS 

Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder 

1. Mål for kontrollutvalet si verksemd 

Kontrollutvalet ønsker å bidra på sitt felt til at den kommunale verksemd drives på ein best 

mulig måte. Målsettinga for kontrollutvalet som kommunestyret sitt kontrollorgan, er å være 

ein aktiv og truverdig samarbeidspartner. Kontrollutvalet ønsker å ha god kontakt med både 

kommunestyret og det politiske miljø, samt med kommunens administrasjon. 

 

 

2. Kontrollutvalet sine oppgåver 

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt organ for kontroll og tilsyn med forvaltninga, jf. 

kommunelovens § 77. Oppgåvene er nærare regulert i forskrift om kontrollutval av 1. juli 

2004.  

 

Kontrollutvalet har blant anna følgjande oppgåver: 

 Sjå etter at kommunens regnskap vært revidert på ein trygg og forsvarleg måte 

 Sjå etter at det vært gjennomført forvaltningsrevisjon og gje fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innafor tildelte 

budsjettrammer 

 Sjå etter at det vært gjennomført selskapskontroll 

 Kontrollutvalet skal rapportere resultata av sitt arbeid til kommunestyret 

 

Kontrollutvalet kan hjå kommunen, utan hinder av teieplikt, krevje ein kvar opplysning, 

utgreiing eller eitkvart dokument og å gjera dei undersøkingar som det finn naudsynt for å 

gjennomføre oppgåvene. 

 

 

3. Møteplan 

Dato (førebels) Saker til handsaming (førebels oversikt) 

Onsdag 10.02.2016 

 
 Årsmelding 2015 

 Aktuelle saker 

Onsdag 06.04.2016  Orientering om kommunerekneskapen 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 25.05.2016 

 
 Kommunerekneskapen for 2015 – uttale 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 21.09.2016  Budsjett for Kontroll og Tilsyn for 2017 

 Overordna analyse 

 Plan for selskapskontroll 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 16.11.2016  Plan for forvaltningsrevisjon 

 Årsplan for kontrollutvalet 2017 

 Aktuelle saker 

 

 

  

 

 

 



Årsplan for Bygland kontrollutval – 2016 

 

Agder Sekretariat IS 

Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder 

 

 

 

4. Kurs og konferansar 

I løpet av hausten 2014/våren 2015 tek ein sikte på å gjennomføre ein lokal 

«kontrollutvalskonferanse» på Agder i regi av Agder Sekretariat. Målgruppa for konferansen 

vil være kontrollutvalsmedlemmer og ordførarar.  

 

Elles kan det være aktuelt for kontrollutvalet sine medlemmer å delta på samlingar og kurs for 

å ha best mulig kompetanse til å gjennomføre dei oppgåver som er lagt til kontrollutvalet. 
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Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

INVITASJON 
 

KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2016 
 

Torsdag 14. januar 2016 kl. 09.30- 15.30 på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal 

 

Agder Sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for 16 kontrollutvalg i Agder. Som ledd i 

opplæringen av nye politikere, vil vi med dette invitere til Kontrollutvalgskonferanse 2016. 

Målet med denne dagen er å gi deltakerne en grundig innføring i kontrollutvalgets oppgaver.  
 

Program: 

09.00 – 09.30 Registrering (kaffe, te, rundstykker) 

09.30 – 09.40 Velkomst ved Agder Sekretariat 

09.40 – 12.00 Tilsyn og kontroll, Kontrollutvalgets oppgaver (Bodil Laastad) 

12.00 – 13. 00 Lunsj 

13.00 – 15.30 Tilsyn og kontroll, Kontrollutvalgets oppgaver (Bodil Laastad) 
 

Tema: 

 Å være medlem av kontrollutvalget 

 Kommunal sektor 

 Styring og kontroll i kommunal sektor 

 Rammeverk for tilsyn og kontroll 

 Kontrollutvalgets oppgaver (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll) 

 

Målgruppe:  Medlemmer av kontrollutvalg, sekretærer, revisorer og ordførere. 
 

Foredragsholder Bodhild Laastad er seniorrådgiver i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og har 

lang praksis fra kommunal sektor. Hun er registrert revisor og cand. mag. 
 

Pris og påmelding: Deltakeravgift kr. 1.200,- faktureres etter påmelding. For KU-medlemmer dekkes 

deltakeravgiften av kontrollutvalgets budsjett. Påmelding snarest og senest 7. januar 2016. Påmelding 

er bindende etter påmeldingsfristen. 

 

Velkommen! 

 

Påmelding til:  

E-post:   willy.gill@asekretariat.no 
Telefon: 90 95 62 46 
 

E-post:  kjell.ivar@asekretariat.no 
Telefon: 97 51 02 98 
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> Minikurs - parallelt med hovedprogrammet dag 2
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Onsdag 3. februar 2016:

Og.O0 - 10.00: Registrering og kaffe + noe å bite il Utstilling

10.00:Velkommen
) Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

10.10: Apning
) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

10.30 - 11 .30: Kontrottutvalget - viktig for tilliten til kommunal forvaltning
) En innleder annonseres senere
) Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

11.30: Lunsj I Utstilling

12.45: Ftyktningesituasionen - hvordan lykkes med integrering?
) Ordfører Øivind Sand (Ap), il'tlirt'i';,1$il kr:l.}}lriL:il*

) En representant fra Flyktning- og inkluderingstjenesten i kommunen annonseres senere

13.30: Pause I Utstilling

13.50: Kommunelovutvalget - nesten ferdig
) Utvalgsmedlem Trygve G. NordbY

14.40: Pause I Utstilling

1 5. 00 : Ko ntrol I utv al g ets a rb e id sm åte' p rakti sk e rf a ri n g
) Nestleder Rune Olsø (Ap), kontrollkomiteen, Trondheim kommune

15.50: Pause I Utstilling

16:10 - 17.00: Annonseres senere

19.30: Middag

09:00: Det alltid vil være risiko for korrupsion i et tillitsbaseft sysfem
) Korrupsjonsforsker Tina Søreide, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole (NHH)

10.00: Pause - utsiekking I Utstilling
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1 0. 30: H abilitetsbestemmel sene - sielden rett fram

) Advokat Jostein Selle, KS Advokatene

11 .30: Lunsil Utstilling

12.45: Samsp//ef mellom revisor og kontrottutvalget - h'ydT'.lPnna de gode forualtningsrevisionene

;' Seksjonsleder forvaltningsrevisjon nnoers svårholt, Østfold kommunårevisjon IKS og medlem av NKRFs

fo rva ltn i n gs revisj o n sko m ite

13.30: Pause I Utstilling

13.50: Apenhet vs. taushet i kommunalforvaltning
1' Leder Siri Gedde-oå6l, pt"tteforbundets offentlighetsutvalg og journalist i Kapital

14.45: Kåseri
) Kommentator Eva Nordlund, Nationen

15.20: Avslutning
) Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

St*:hugå,ry-*s*ååsåå*:#*+-*g-Ytr^4ff lsslfrr;ry*{n#r

Torsdaq 4. februar 2016:

09.00 - 11.30: A. lntro - kontrollutvalg I beqrenset antall plasser

( M ål g ru pp e : N ye ko ntrol I utval gs m ed I em mer)

) Seniorrådgiver Bodhild Laastad, Norges Kommunerevisorbund (NKRF)

Innhold:

. Rammeverk for tilsyn og kontroll i kommunal sektor

. Kontrollutvalgets formå|, rolle og oppgaver

> Kommunerevisoren nr. 6/2015: l"li*lp j*6 *r *f iirr:*tt*11*lvnlgertl

Torsdaq 4. februar 2016:

12.45 - i4.35: B. De sentrale momentene for å forstå kommunalt regnskap I beqrenset antall plasser

( M å I g ru pp e : Ko ntro I I utval g s m ed lem m e r)

) Daglig leder Age Sandsengen, Kommunerevisjon IKS

lnnhold:

. Det kommunal økonomisYstemet

. RegnskaPetsoPPbYgging

. GrrjnnleggenOe prinsipper og de unike økonomiske sammenhengene - spesielt i balansen

. AnordningsPrinsiPPet

. ResultatbegrePet

O;i i# ioibehotd om endringer i programmet. Sist oppdaferl: 11. november)
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Nøkkelopplysninger

Fraltil 3. februar 2016, 10:00 - 4. februar 2016,15:20

Påmeldingsfrist 1 7. desember
Kr 6 500" inkl. hetpensjon (ikke-medl.: kr 6 900) og kr 5 300* inkl. dagpakke (lunsj mm) (ikke-

medl.: kr 5 700)
Pris Kr 1 300 for overnatting m/frokost fra 2. til 3. februar 2016

*) Deltakere fra kontroliutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas

av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

*1e'ri** il+l*i & *+ngr*sn L';l;t,':' ; -]rl ii;r' 1 :rni**il
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*r;b*t, hli h*nYtt*t 111 *u*r,;ali:,r;
Etterutdanning 13 timer iht. NKRFs krav tiletterutdanning

Fored ragsholder Se Programmet
Påmeldingsskjema

Fornavn *: 
-

Etternavn *:

Selskap/enhet *

Fakturaadresse *

Postnummer *

Poststed *

Ressursnr. e.l.
(som ref. på faktura)

Telefon

Ønsket pensjon * i

Er medlem i NKRF ili
E-post *

E-post, kopimottaker i

Valg dag 2 før lunsj *

Valg dag 2 etter lunsj *

i']
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Hielp - ieg er ny i

;^ kontrollutvalget!L
I løpet av disse høstmånedene vil et betydelig antall foll<evalgte møte i komrnunenes

kontrollutvalg for første gang.l mange kommuner har kontrollutvalget spilt en

heller tilbaketrukket rolle med lite politisk fokus på dette utvalgets ansvar og opp-

gaver. Det mange ikke er klar over er at kontrollutvalget står i en særstilling som ett
av få politiske utvalg som er lovpålagt gjennom kommuneloven, og dessuten med et

forestd det løpende eget sett med forskrifter. Dette tilsier at kontrollutvalget er tiltenkt en viktig rolle i

tiJsynet med <1en kommunene.
kommunale farvolt-

ningen påkammune- Denne artikkelen er ment som "fØrstehjelp" for nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer

styrets vegne. og redegjør for l<ontrollutvalgets plass i det kommunale systemet og gir en oversikt

ove r kontro I I utvalgets op pgave r, an svar og arbe i d s måte r.

Kort fortalt er kontroliutvalget komnune-
styrets redskap for demokratisk tilsyn og

kontroll for å sikre at den kommunale virk-
sonheten skjer i tråd med gjeldende lover

og regler', komnunens egne planer og ved-

tak, santidig som fokus settes på kvalitet og

effektlvitet i produksjonen av velferd for
kommunens innbyggere. Med andre ord

ingen liten oppgave!

Kontrollutvalgets rolle i det
kom m u nale styringssystemet
I Kommunal- og regionaldepartementets

veileder "Kontrollutvalgsboken" er kontroll-
utvalgets rol1e illustrert på følgende måte:

Figur 1: Prinsippskisse som viser kontrollutvalgets

oppgaver og plass i styringss,vstemet i kommunene.
(rcD,2011)

Figuren viser at det fra kommunestyret i
prinslppet går to styringslinler Den ene går

KOMMUNEREVISOREN 6/I I

Av Bodhild Laastad.

seniorrådgiver i NKRI

Kontrollutvnlgets

kjerneoppgcve er ri

fra kommunestyret ti1 administrasjonssjefen

som har ansvaret for gjennorrf6ringen ar

kommunens tjenesteproduksjon. planlegg

ing og rnyndighetsLrtør,else. Det ligger tll
administrasjonssjefen å sørge for at adni-
nistrasjonen drives i sams\ar med lover. for-

skrifter og overordnede instrukser, og at den

er gjenstand for betrvggende intern kontLoll.

Dette kan gjerne omtales son den interne

styLingslinjen.

Den andre styringslinjen representerer en

uavhengig og ekstern kontroll som går gjenn-

om kontrollutvalget. Denne slvringslinjen er

derfor en tilsyns- og kontrollinje. Kontroll-
utvalgets kjerneoppgave er

å forestå det lBpende tilsynet

med den kommunale for"vah

nirrgen plt kommunestyrets

vegne. Dette tilsynet retter seg

primært mot adminlstrasjons-

sjefen og den konmunale
virksomheten, men tilsvnet

retter seg også mot politlske

utvalg under kommunestlret.

mot kommunale foletak. hel-

eide kommur"rale akjeselskap

og interkommunale selskap.

og også mot andre selskap der

kommunen har eierintelesser

i hovedsak bygger kontrollut-
valget sitt tilsyn på de kontrollaktiviteter som

blir utført og rapportert av revlsor. Noen av

tilsynsoppgavene kan også utløres av kon-
trollutvalgets eget sekretariat.

Begge de t0 styringslinlene inngår i kom-
munestvrets totalansvar for den kommunale
r-iLksomheten.

Dei er riktig å presisere at det ikke inngår i
kontrollun'algets tilsvnsansvar å overprgve

politiske prioLitelingeL som er foretatt av

kommunens folker,ai gte organer.

TiLs.vnsansvaret omfatter he1ler ikke komnu-
nestyret selv

Det er strenge valgbarhetsregler for ned-
lemmer ti1 kontrollutvalget. Kontrollutvalget

bør derfor velges i det nve komrluirestlrets
konstituerende møter ettel' at fomarurskapet
er valgt, men før det er foretatt r alg til de

Bvrlge politiske organene. Det angis at følg-

ende forhold bøL lektlegges når medlemmer

til kontrollutr,alget skal telges:
. Kontlollufi'alget skal r'ær'e et objektil't

0rgan,
. Kontrollun'alget skal r,ære et fiitt og

uar hengrg organ.
. Kontrolluti'alget nå ha kunnskap

og rnnsikt i kommunal virkomhet.
. Konirollutvalget må ha autoritet.
. Kontlollutvalget skal selv initiere saker

Hvordan arbeider kontrollutvalget
Kommuneloven gir konffollutvalget et vidt-
gående mandat. Kontrollutvalget kan hos

kommunen, uten hinder av taushetsplikt,

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller

ethvert dokument og foreta de undersøkelser

som det finner nødvendig for å gjennomfgre

sine oppgaver. Innsynsretten gjelder også

t0



heleide kommunale og/eller fylkeskommu-

nale selskaper Det understrekes at kontroll-
utvalget er bundet av alminnelig taushets-

plikt etter forvaltningslovens bestemmelser

Ifølge gjeldende regelverk skal kontrollut-
valgets rnøter holdes for lukkede dører, men

et forslag ont at kontrollutvalgets møter skal

være åpne, er i skrivende stund ute på hg-

ring. Et annet viktig prinsipp er at kontroll-

utvalget utøver sitt tilsyn og sin innsvnsrett

som kollegium og ikke som enkeltpemoner

Kontrollutvalget har lkke noen nr,ndighet
for egen de1 ti1 å fatte vedtak som forplikt
er administræjonen eller andre instanser.

Men gjennom å legge fram srne rappofier

om gjennomførte kontloller', kan kontroll-
utvalget gi tilrådning ti1 kommunestyret

om å fatte vedtak sorl instruerer admini-
strasjonssjefen on å rette opp avdekkede

awik og svakheter I den forblndelse pålegg-

er kommuneloven kontrollurvalget å følge

opp at komnunestvtets vedtak blir iverksatt

og etterlevd.

Kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat

som er uavhengig av kommunens admi-
nistrasjon. Sekretariatet er kontrollutvalgets

eget operative organ som til enhver tid skal

tilfredsstille utvalgets behov Sekretariatet

har som hovedoppgave å påse at de saker

som behandles av kontrolluh'alget el for-

svarlig utredet, og at utlalgeis vedtak blir
iverksatt.

KontlolluFalgets saker brgger i stor grad

på det arbeidet som utlores r\ revi5ionen

og sekretariatet, og ufr-algets holedaktilitet
skjer gjennom de sakene som behandles i

utvalgets møter. Dette benr ikke at kontloll-
utvalget bare passil't skal notta og sende

videre saker som de får til behandling. FoL

at utvalget skal oppfylle lovens intensjon, må

kontrollutvalget ha et aktivt forhold til sine

kontroll- og tilsynsoppgaver og seh,ta initia-
tiv gjennom å stille kritiske spørsmå1 og reise

egne saker

Kontrol I utvalgets oppgaver
Vi har alt beskrevet kontrollutvalget som et

redskap for kommunestyret til å få innsl'n i
og fØre tilsyn med hvordan administrasjons-

sjefen lgser sine oppgaver Tilsynsansvaret

omfatter også politiske instanser under kom-
munestyret.

Kontroll og tilsyn kan defineres som et virke-

mlddel for at
. kommunen når sine må1

. regelverketetterleves

. etiske hensyn ivaretas

Konmunens virksomhet kontrolleres ved

at det utføres:
. regnskapsrevisjon
. fowaltningsrevisjon
. selskapskontroll

Gjennom å påse at de tre kontrolloppgavene

utføres, ivaretar kontrollutvalget sitt kon-
tro1l- og tilsynsansvar

Den praktiske utfgringen av tilsyns- og kon-
trolloppgavene ivaretas hovedsakelig av revi-

sjonen på oppdrag fra kontrollutvalget. Der-

for må kontrollutvalget også ha tilsyn med

revisjonen og sitt eget sekretariat.

Det er kommunestyret selv som bestemmer

hvllken revlsjonsordning kommunen skal

ha. Kommunestyret kan velge å:

o ansette egne revisorer
. delta i interkommunalt samarbeid
. inngå avtale med annen revisor

Det er også kommunestyret selv som velger

revisor Konmunestyrets vedtak i saker som

gjelder valg av revisjonsordning og valg av

revisor', skal treffes på grunnlag av innstilling
fra kontrollutvalget. Dette betyr at kontroll,
utvalget skal spille en aktiv og sentral rolle i
sakfoLberedelsen.

Kontrollformer
Lnder tblger en kolt orltale ar-de ulike kon,
trollfonlene og kontrollutr.algets oppgavel i
den forhindelse

l. Regnskapsrevisjon

Det er vanlig å definere regn-

skapsrevisjon sonr uavhengig

bekLeftelse av Økononisk infor-
masjon, Kontroliutvalgets ho-

vedoppgave i forbindelse med

regnskapsrevisjon er å påse at

kommunens årsregnskap blir
revidert på en betryggende rnåte.

Kontrollutvalget skal dessuten

avgi uttalelse om årsregnskapet

før det vedtas av kommunestyret.

Kontrollutvalget plikter å holde

seg løpende orientert om revisjonsarbeidet

og sørge for at dette foregår i samsvar med

lov og forskrift, god kommunal revisjons-

skikk og kontrollutvalgets instrukser og av-

taler med revisor Kommunen på sin side har
plikt til i sØr1e for ordentlig og oversiktlig

valtningsrevisjon definert som systelnatis-

ke vurderinger av økonomi, produktivitet,

måloppnåelse og virkninger ut fra kon-
munestyrets vedtak og forutsetninger Litt
foLenklet kan man si at vurderinger av øko-
nomi og produktivitet gir svar på spørsmålet:

Giør møn tingene riktig? nens vurderinger

av måloppnåelse og virkninger gir svar på

spørsmålet: Gjør man de riktige tingene?
Her inngår ogsålurderinger av om regelverk-

et etterleves, om st1'ringsverktøy og virke-
midler er hensiktsmessige, og om beslul
ningsgrunnlaget fra administrasjonen ti1 de

politiske organer sansvarer med offentlige
utredningskrav.

De sentrale elementene i forvaltningsrevisjon

kan illustreres ved hlelp av fBlgende modell

for effektkjeden i den kommunale tjeneste-

produksjonen:

registrering og dokumentasjon av regnskaps-

opplysninger og en forsvarlig organisering av

den økonomiske internkon-
trollen. Revisor skal skrifl
1ig påpeke overfor kontroll-
utvalget dersom det kon-

stateres mangler ved disse

forholdene. Det er kontroll-
utvalgets plikt å følge opp

revlsors merknader og rap-

portere dette til kommune-

styret. Dersom det avdekkes

misliglleter gjennom rer i

sjonen eller på andre måter,

skal revisor straks orientere

kontrollutvalget.

2. Forvaltningsrevisjon

I kommuneloven er for-

Figur 2: Modell som viser effekkjeden for den
kommunale virksomheten

Utgangspunktet for modellen er at innbyg-
gerne har velferdsbehov som vi i vår sam-
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Fig,Lrr l: ldentifiselirrg av

fon'altningsrer4sionsprosickter 
X:*T.,1""*r,",

funnsordning har lalgt å 1a kommunene
dekke gjennorn sin tjeneste.vting Hvllke tje-
nester komntunen skal vte or,erfor sine ir-rn

b,r,ggere, følger dels av lover og reglel og dels

al. konnunestyrets egne vedtak. Komnune-
stvret bevilger midler til å produsere de korn-
nunale tjenestene. Disse tjenestene antas ir

ha direkte r,irkninger for lnnbvggerne i form
ar' økt velferd. Iunenfol rnodellens ranne
l'erk kan kontroilutr,alget utfØre ulike undcr
søkelsel av økoncimi, produktivitet, målopp
nåelse og r,irkr.ringer i forbindelse med den

kornmulale tjenesteproduksjonen. Økonorri
fokuserer p å at p roduksi onsfaktorene skall'es

til veie på en nest rnulig Økonomisk rnzite.

Procluktivitet fokuserer piL resultatet av pro-
duksjonen sett i forhold til forbruk ar, ir.u.r-

satsfaktorer Iurderlng av rlåloppnåelse og

l'ilkninger skjer ved zrt resultatet av produk-
sjonen holdes opp mot kommi-rner.rs må1.

Det er kontrollutvalgets oppgave åpåse at det

årlig Lrtfgres forvaltningsrer,isjon av konr
mllnens virksonhet, og rapportere on dette

trl kornrnunestvret. LItvalget skal utarbeide
en plan for gjennornfBling av fon'altnings-
rer,isjon med utgangspt-tnkt i en overordnet

anah,se av kommunens vilksonhet. Den

overordnede analvsen skal bvgge på r:isiko-

o g vesentli ghetsr,urderin ger, \'ied ris iko menes

risiko for at ting går galt, for eksentpel at miLl

ikke nås eller at lowelket bn,tes. tjttnkket
vesentlighet henspeiler på hvol r,iktig eller
betvdningsfullt et forhold er Santrlenheng
en er illustrert i figuren under

troll. Dette var en n\ oppga\€ for kontrollut-
valget fra 2004, og son har konnet scim et

resuitat av at kommunene i økende grad har
tatt i bruk fiistilte olganisasjornnodellel for
deler av sin virksornhet. Selskapskontrollen
onfatter to Lrlike kontrollfonler - eierskaps-

kontrolI og forvaltningsrelisjon. Eierskaps-

kontrollen * sont er obligatorisk - har son-t

hor,edfokus å få sr,ar på spørsmålet om kon-
munen fprer kontroll med sine eierinteress-

er Dette innebær'er å kontrollere on kon-
nlulren har etablert rutinel fbl oppfølging og
evaluering av sine eierinteresser, og on clisse

rutinene gode nok, og om de blir de fulgt I
dette llgger også å vurdere orn komnunens
eierinteresser utoyes i sansvar med kom-
nllnestvtcts vedtak og forutsetninger, aktu-
elle lovbestemntelser og etablerte normer for
god eierstvdng og selskapsledelse. lt sentralt
elenent blir' å vLrrclere ont den son.l utøver
komnunens eierinteresser', gjØr clette i san-
sr,aL med kommunestyrets vecltak og forutset
ninger: Selskapskontlollen kan også onfatte
forvaltningsrevisjon dersout konununeshjret

Ønskcr det.

Kontrollutvalget skal utaLbcide en plan for
gjennonføring ai, selskapskoutroll sont skrl
vedtas at kontrnunestlLet. Planen bor ba-sei-

es på risiko- og r,esentlighetsr-r-rldetinger. det

vil si at kontLoll blir gjennonfØr't i selskap

der det el størst risiko for å finne r,esentlige

awik. Rapporter on gjennornfgrte selskaps-

kontroller lcgges fram for konnunestr,ret.

Etikl< på dagsorden
I 2009 fikk kommunelovens formålsparagraf

et tillegg on at 1o-

ven skal legge til ret-
te for en tillitskap-
ende lbn altning
som bvggcr på en

l.ior, etisk standard.

Etikk bllr clerned
et or,eroi'dnet plilt-
slpp loL al1 konr

mnurl r-ilksonrhe:

JtltlbrggeLnr: t:rrr.

t1l kor.nr.. urer-..

ettertid zi påpeke hva son glkk galt. \,{en det

må r,ære et rnål for konnunene å uh'ikle en
praksis som hindrer feiitnnn og sikrer kor,
rekt handlernåte i situasjoner der de etiskc
grensene kan være uklare, el1er der det man-
gler ber,issthet om at en handling kan f'øre

tilnistillit. Her kau kontrollutvalget spille en

viktig rolle, både ved å r'ære komrnunestvrets
"vaktbikkje", rren også glennom å sør:ge fol
ir sette etlkk, sanfunnsansr,ar og antikor-
rupsjornarbeid på dagsorclen I forebvggende

hensikt og på den måten bidra til å sikre
gode, etiske holdninger og handlinger både

blant konnunens folker,algte og de ausaile.

Hvordan fange opp de vil<tige sal(ene
Risiko- og vesentlighetsanalvser scim ledd i
en or,erordnet aualvse, kan gi indikasjoner.

på ar.l.ik i kontnunens virksomhet, nen det

er også r,iktig at kontlollutvalget har åpne

Ører for mer uformelle. men etterrettelige
:ignalrr. Dis:e krn korrrrne ejerrnorrr opp-

slag i nedia, kontakter i det politiske miljø-
et, henvendelser fra publikurl eller varsling
fia konmunens egite ansatte. Det er viktig
at kontrollutvalget ikke bare passilt base-

rel sin virksomhet på den infornasjon son
fianrkotttrlel j saker som er til behandling.
hontrolLLrn'alcets lrecllentnlel bør hver og
en 1:lt li ne t.,,u Lrt'et' itp1e. aktir,t stille kritiske

-\por5nrl1i og legge trl g|unit el'l sllltn skepsis,

KontlollLrtvalget bør'ta nrå1 av seg å bli en
god "vaktbikkje" som eL godt svnlig og ofte
lal seg hgle, uten dermed å bli en "gneldre-

bikk1e".

Kontrollutvalget i et nØtreskall:
. Kontrollutvalget eL kouulrinesir rets

tilsvns- og kontrollor.qar :

Kontrollutralget bitlrrti tii en best rnulig
kornmune som n.ji:r:tr llrl. samtidig
sorn regeh'er'1.,ei rt:e:irles 0g etiske

hensln ila:'e::::
Kontlol r,-ri, :,r r.. :'.,,iqer f or' å være godt

srnili i .:r- :' -,iisKe landskap.

].,r,:::: --,.:.:,,get ei' uat-hengig Og

:' --..:' ,-iLin alget har et våkent og kritisk
:-l-k
KLr.-.iroliLttr alget er aktivt og tar egne

initirtir.
Kontrolluh algel gjennon-rfgler de

undelsokelser de måtte ønske.

KontrollLrtr alget har en vidtgående

innsrnsrett i komnunens saker.

KontlolIun'aLget haL taushetsplikt.
Kontlolluh alget har fokus på etikk,
srntlunnrAn:t rir' ng rntikolrtrlrsjons-
arbei d

Bestilles av KU

Hensikten ned clen or,erordnede analvsen er

å avdekke inclikasloner pzi arvik eller sr,ak-

heter i forvalhingen, og på den måten clanne

grunnlag for å beslutte å gjennomfBle fbr'

valtnurgsrel,isjon pir Lrlike sektorer og virk-
sonheter Planen skal vedtas ar, komnune-
stvret.

3. Selsl<apskontroll

Den tredje kontrolloppgaven er selskapskon-
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fblker,algte og de ansatte er en loiutsetning
for lokaldernokratiet. Offentlighet, innsr n oq

åpenhet utgjØr viktige bærebjeiker i ene1
fungerende demokrati.

Når pressen har oppslag om korrupsjor.r,
juks, kan-reraderi og inhabilitet i konmu
ner.rs beslutnir.rgspr0sesser, eller r-rår folk opp

ler,er at noen skafler seg gocler og fordeler på

bekostning ar'f'ellesskapet, er det ofte lett i

a

a
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