
Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf.: 908 15 168 e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN 

 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven § 31. 

 

 
MØTEDATO:   Torsdag 24. januar 2019 
KL.:    13:00                                                           
STED:    Møterom 2. etg., Holtålen kommunehus 

   
 

1. vara får tilsendt saksdokumenter, men møter kun etter nærmere avtale. 

 
 
 Saksliste 
 

SAK NR. INNHOLD 

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.18 

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget 

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019 

05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet  

06/2019 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019 

07/2019 Virksomhetsbesøk 2019 – planlegging  

08/2019 Orienteringssaker 

09/2019 Eventuelt 

 

  
 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuelle inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 

kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 

møtesekretæren, uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av 

saken(e). 

 

 
For   

Dag Knudsen 

Leder i Kontrollutvalget i Holtålen 
 

 

Tirsdag 15. januar 2019 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken     
 

Kopi:  Ordfører, Revisor, til ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn 

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 01/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      01/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 24.01.19 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 24.01.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 02/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      02/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Møteprotokoll fra møte 22.11.18 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 22.11.18 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 23.11.18. Sekretariatet har 

ikke mottatt forslag til endringer. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.18 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Holtålen kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtested: Møterom 2. etg., Kommunehuset 

Møtedato: Torsdag 22. november 2018 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 30-40 

 

Til stede på møtet: 

  

Medlemmer:       Forfall: 
Dag Knudsen, leder     Ole Anders Holden    
Berit Grønli, nestleder 
Petter Almås 
Åge Bergan 
 

 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Norvald Veland  
Fra Revisjon Fjell IKS:  Merete Lykken 
Fra administrasjonen: Regnskapsleder Tor Erik Hårstad –sak 32/18 
 Enhetsleder Kommunalteknikk Ingar Engan –sak 33/18 
 Enhetsleder Bygningsdrift Jøran Bakås Gjersvold –sak 33/18

  
   
 
       
Møtet ble avsluttet kl. 15:00. 
   
 
Torsdag 22. november 2018 
 

Nor vald Veland  
N. Veland, møtesekretær 
 

 
 
Neste ordinære møte: torsdag 24.01 2019 kl. 13:00  
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30/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 22.11.18 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariats forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og sakliste til møte 22.11.18 godkjennes. 

 

 

31/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.18 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.18 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariats forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.09.18 godkjennes. 

 

 

 

32/2018 Orientering i fra felles regnskapskontor 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til regnskapsleder ved interkommunalt 

regnskapskontor i Holtålen kommune til orientering.  

  

Behandling: 

Regnskapsleder Tor Erik Hårstad orienterte kontrollutvalget om status for 

regnskapsavdelingen og at bemanning, 7 årsverk, nå er på plass.  Nye rutiner og 

fordeling av arbeidsoppgaver er gjennomført.  Regnskapsleder mener at de er godt rustet 

til å gjennomføre årsoppgjøret med hjelp fra Røros og Os. Regnskapsleder svarte på 

spørsmål fra utvalgets medlemmer under gjennomgangen.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til regnskapsleder ved interkommunalt 

regnskapskontor i Holtålen kommune til orientering.  

 

 

 



 Kontrollutvalget i Holtålen kommune 

Møteprotokoll, møte 22.11.18  Side 3 av 6 

33/2018 Orientering i fra Kommunalteknikk og Bygningsdrift 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar enhetsledere for Kommunalteknikk og Bygningsdrifts redegjørelse til 

orientering. 

 

  

Behandling: 

Enhetsleder Kommunalteknikk og enhetsleder Bygningsdrift orienterte utvalget om 

rutiner for anbud brøyting og strøing.  Stort sett er det meste satt bort på anbud med 

unntak som kommunen gjør med egne ansatte i Haltdalen. Kommunalteknikk forestår 

strøing med egne ansatte og utstyr.  Bygningsdrift forestår all vedlikehold av kommunale 

bygninger herunder vaktmestere og renhold.  Utgjør ca. 20.000 m2 bygningsareal med 

tillegg av uteareal. Enhetsledere svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer under 

gjennomgangen. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar enhetsledere for Kommunalteknikk og Bygningsdrifts redegjørelse til 

orientering. 

 

 

 

34/2018 Forvaltningsrevisjonsrapport – Fastsetting av gebyrer for 
tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaker 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 

oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for 

tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger: 

 

 gjennomfører før- og etterkalkyler 

 forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene  

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19. 

 

 

Behandling: 

Revisor gjennomgikk hovedtrekk av funn fra rapporten og konklusjoner.  Revisor svarte 

på spørsmål fra utvalget.  Kontrollutvalget er tilfreds med at rådmannen er i gang med 

arbeidet med å utarbeide før- og etterkalkyler. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 

oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for 

tjenestene byggesak og oppmålingsforretninger: 

 

 gjennomfører før- og etterkalkyler 

 forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene  

 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19. 
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35/2018 Selskapskontroll – FIAS 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 

oktober 2018 tas til etterretning. 

 

FIAS bør: 

 Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir 

bedre dokumentert 

 Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 

ressursbruken i regnskapsåret 

 Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 

 Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 

 I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-

regnskapet, og ikke begge steder 

 Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 

  faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 

regelverket. 

 

 

Behandling:  

Sekretær gjennomgikk hovedtrekkene fra rapporten. 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 

oktober 2018 tas til etterretning. 

 

FIAS bør: 

 Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir 

bedre dokumentert 

 Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 

ressursbruken i regnskapsåret 

 Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 

 Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 

 I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-

regnskapet, og ikke begge steder 

 Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 

  faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 

regelverket. 
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36/2018 Årsplan 2019 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2019 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Torsdag 24.01.19 

o Torsdag 14.03.19 

o Torsdag 09.05.19 

o September – sittende utvalg 

o November – neste periodes utvalg 

 

 

Behandling: 

Årsplan ble gjennomgått og sekretariatets forslag til møtedatoer ble godkjent. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2019 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2019 fastsettes slik: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Holtålen kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Torsdag 24.01.19 

o Torsdag 14.03.19 

o Torsdag 09.05.19 

o September – sittende utvalg 

o November – neste periodes utvalg 

 

 

 

37/2018 Evaluering av virksomhetsbesøk 2018 i Elvland 
barnehage  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, virksomheten og kommunestyret til 

orientering. 

 

Behandling:  

Utvalget var fornøyd med gjennomført virksomhetsbesøk. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saken med referat som vedlegg sendes rådmann, virksomheten og kommunestyret til 

orientering. 
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38/2018 Oppfølging av kontrollrapport - fritidsklubben  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av revisjonens 

kontrollrapport angående revidering av fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016 tas til 

orientering. 

 

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.   

 

 

Behandling: 

De fleste punkter redegjort fra rådmannen er gjennomført, gjenstår sletting i 

Brønnøysund. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av revisjonens 

kontrollrapport angående revidering av fritidsklubbens regnskap for 2015 og 2016 tas til 

orientering. 

 

Utvalget følger opp saken til alle tiltak beskrevet i kommunestyrets vedtak er iverksatt.   

 

 

 

 

39/2018 Orienteringssaker   

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering.  Utvalgets medlemmer vurderer deltakelse på 

Kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen. 

 

 

40/2018 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker tatt opp under eventuelt. 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 03/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      03/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

03/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

  Kommunestyret 

 

 

 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 
 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2018 (følger som eget vedlegg) 

 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument. Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets 

aktivitet i 2018. 

Kontrollutvalget vil under behandlingen gjennomgå vedlagt utkast til årsmelding, foreta 

eventuelle korrigeringer og endringer. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  

 

 

Behandling:  

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      04/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

04/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Vurdering av selskapskontroll i 2019 
 
Saksdokumenter: 

1. Plan for selskapskontroll (ikke vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 22.09.16 sak 21/16- Plan for selskapskontroll. Planen 

ble vedtatt i kommunestyret 13.10.16, k-sak 31/16. 

I planen heter det at kontrollutvalget minst én gang i året må vurdere aktuelle selskap 

med hensyn til gjennomføring av selskapskontroll, og hvilket omfang selskapskontrollen 

skal ha. 

 

Det er ikke krav i loven til at selskapskontroll årlig skal gjennomføres, kun vurderes. 

 

 

Saksvurdering: 

Selskapskontrollen kan deles i to deler: 

1. Eierskapskontroll 

Dette innebærer at kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder 

å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

2. Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens § 77 nr. 4, som systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll i form av 

forvaltningsrevisjon er frivillig og således opp til kommunestyret å bestemme 

gjennom vedtakelsen av planen for selskapskontroll.  

 

Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper 

som er tillagt et samfunnsmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig 

formål. I slike selskaper vil det - i tillegg til en eierskapskontroll - også kunne være riktig 

å vurdere hvorvidt det vil kunne være hensiktsmessig med en vurdering av det enkelte 

selskaps måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke 

en regelmessig kontroll med forretningsmessige disposisjoner. Slik kontroll faller innenfor 

styrets ansvarsområde. 

Prioriteringskriterier for selskapskontrollen vil være: 

 

 Selskap som peker seg ut pga. tidligere kontroller og annen risikokunnskap om 

selskapet 

 Selskap som gir et direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2019 

 Selskap som har et samfunnsmessig ansvar 

 Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 

 Selskap som er heleid av kommunen 

 Selskap der kommunen har betydelig eierinteresse i antall aksjer (flertall) eller stor 

økonomisk del av aksjekapitalen 

 

Kriteriene er fastsatt ut fra to hensyn: Fokus på brukerperspektivet og fokus på 

økonomiske interesser. Disse hensynene er i samsvar med kommunaldepartementets 

merknader.  

 

Selskaper som først og fremst vil kunne være aktuelle for selskapskontroll: 

 

 Aksjeselskaper der kommunen selv eller sammen med andre 

kommuner/fylkeskommuner eier alle aksjene 

 Interkommunale selskaper opprettet iht. lov om interkommunale selskap 

 Selskaper der kommunen har gitt tilskudd eller lign. næringsstøtte 

 

 

Til å utføre selskapskontrollen kan Kontrollutvalg Fjell IKS benyttes ved eierskapskontroll 

og Revisjon Fjell IKS kan benyttes ved eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Samlet 

omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre kontrolloppgaver 

innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser. Det må videre 

legges til grunn at kontrollen ikke må få slike former at kontrollobjektets 

forretningsmessige drift vanskeliggjøres. Dersom det skal gjennomføres selskapskontroll 

i de to største IKS’ene må kontrollutvalget innhente bistand fra andre og da sikre at 

leverandøren er habil. 

 

Oversikt over selskaper som er mulige kontrollobjekt for kontrollutvalget i Holtålen: 

 

Hessjøgruva AS Kapital: 500.000 

Holtålen kommune: 100 % 

Orientering om 

selskapet i 2018 

Trønderenergi AS  

980 417 824 

Kapital: 102.280.000  

Holtålen kommune: 1,4 % 

Selskapskontroll i 2016 

Trønderenergi Kraft AS  

878 631 072 

Kapital: 350.000.000  

Heleid av Trønderenergi AS 

 

 

Trønderenergi Service AS  

985 194 884 

Kapital: 1.000.000  

Heleid av Trønderenergi AS 

 

Trønderenergi Marked AS Kapital: 13.255.000 

Heleid av Trønderenergi AS 

 

Gaula Natursenter AS  

983 503 691 

Aksjekapital: 250 000  

Holtålen kommune: 20 %  

Midtre Gauldal kommune 40 

%  

Melhus kommune 40 % 

 

FIAS AS  

974 429 500 

Kapital: 500.000  

Holtålen kommune: 8,0 %  

9 andre kommuner: 

Selskapskontroll i 2018 

Ålen Aktivum AS 

915 796 028 

Kapital: 400.000 

Holtålen kommune 100% 

Selskapskontroll i 2017 

Midt-Norge 110-sentral 

IKS 

980 417 824 

Holtålen kommune 0,64%  

Revisjon Fjell IKS  Kapital: 500.000   



MØTEBOK 
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Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 04/2019 

987 727 675 Holtålen kommune: 8,7 %  

7 andre kommuner: 91,3 % 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

988 019 917  

Kapital: 200.000  

Holtålen kommune: 8,7 %  

7 andre kommuner: 91,3 % 

Interkommunalt arkiv 

Trøndelag IKS 

Kapital: 0 

Holtålen kommune: 1,21 %.  

27 andre eierkommuner 

Revisjonen vil under behandling av saken informere om tilgjengelige ressurser for 

eventuell gjennomføring av selskapskontroll i 2019. 

Kontrollutvalget må selv ta stilling til om de ønsker å prioritere noen selskapskontroll i 

løpet av 2019. Saken legges fram for vurdering, og uten forslag til vedtak i fra 

sekretariatet. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 05/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      05/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 
 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra Revisjon Fjell IKS med egenvurdering av uavhengighet av 3. januar 2019 

 

 

Saksframlegg: 

Både kommuneloven (§79) og forskrift om revisjon (kap.6) setter krav til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påseansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 

behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

De kan ikke ha en tilknytning til kommunen som svekker deres uavhengighet eller 

objektivitet i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke kan: 

 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller 

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i 

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen 

som revisor for kommunen 

 

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet 

 tjenester som hører inn under ledelses- og kontrolloppgavene i kommunen 

 å opptre som fullmektig for kommunen 

 

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Holtålen kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Fjell IKS.  

Vurderingen er datert 3. januar 2019. 

 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 05/2019 

De fremlagte erklæringer dokumenterer at det ikke foreligger noen trussel i forhold til 

revisors uavhengighet. 

 

Revisjon Fjell IKS er tilstede under behandling av saken og kan svare på eventuelle 

spørsmål i fra utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 3. 

januar 2019. 

 

 

Behandling: 

  

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 
Hovedkontor:    Rytrøa 14  Orgnr:     987727675 
      2550 Os i Østerdalen                    Telefon:  62470300 
  E-post       post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

 
 
 
 
 
 
  

 
Kontrollutvalget i Holtålen kommune 
 

  

 

 

Deres ref: Vår ref. HO2019013E Dato: 03.01.2019 
   

 
 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til 
Holtålen kommune 
 
Innledning 
I henhold til forskrift om revisjon § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for kommuner ha ført en 
hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jfr merknader til nevnte 
bestemmelse. 
 
I følge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 
en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 
objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer 
som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 
 
Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 
Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har 
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan 
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 
 
a) Ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold 
b) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 
c) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 

nevnt under bokstav a. 
 
Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i 
kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i 
seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 
Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i forskrift om revisjon § 13. 
 
 
 

Bildet kan ikke vises.



 
Hovedkontor:    Rytrøa 14  Orgnr:     987727675 
      2550 Os i Østerdalen                    Telefon:  62470300 
  E-post       post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

 Revisor kan etter forskriften ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved 
siden av revisoroppdraget.  

 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i.  

 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på 
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  

 
I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jfr forskrift om revisjon  
§ 14: 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller 
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs kommunens) 
egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 
Vedlagt følger egenvurdering av uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon § 15. 
 
 
 

Svein Magne Evavold  

        Revisjonssjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 

 

 
 



Egenvurdering av uavhengighet i henhold til forskrift om revisjon § 15 
 
Svein Magne Evavold i forhold til revisjon av Holtålen kommune 
 
Identifisering av trusler mot uavhengigheten: 
 
Kommuneloven § 79 Trusler 
1.   Revisor eller dennes nærstående har tilknytning til kommunen, 

ansatte eller tillitsvalgte som kan svekke uavhengighet og 
objektivitet. 

 

1.1  Oppdragsansvarlig revisor selv Ingen 
1.2  Ektefelle Ingen 
1.3  Slektninger, jfr kommuneloven § 79 b og c Ingen 
2.    Andre særegne forhold som er egnet til å svekke revisors 

uavhengighet 
Ingen 

 
Revisors uavhengighet Trusler 
1.    Stillinger i kommunen Ingen 
2.    Stillinger i virksomhet som kommunen deltar i Ingen 
3.    Medlem i styrende organer i virksomhet som kommunen deltar i Ingen 
4.    Deltagelse eller funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre 

til at egne interesser kommer i konflikt med interessene til 
oppdragsgiver eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til 
den som foretar revisjonen. 

 
 
 
Ingen 

 
Rådgivning Trusler 
1.    Utførelse av rådgivning eller andre tjenester for kommunen som 

er egnet til å reise tvil om uavhengighet og objektivitet. 
 
Ingen 

2.    Yting av tjenester som hører under den revisjonspliktiges 
ledelses- og kontrolloppgaver. 

 
Ingen 

3.    Opptreden som fullmektig for den revisjonspliktige. Ingen 
 
Vurdering av eventuelle trusler: 
 
Ingen trusler mot uavhengigheten er identifisert. 
 
Forholdsregler for å eliminere eller redusere eventuelle trusler: 
 
Ingen trusler som krever forholdsregler er identifisert. 
 
 
Os, 3. januar 2019 
 

Svein Magne Evavold 
Revisjonssjef 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 06/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      06/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

06/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2019 
 

 

Saksdokumenter: 

- Prosjektbeskrivelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven" utarbeidet 19/11-19. 

 

Saksframlegg: 

Kommunestyret i Holtålen behandlet i møte 15.12.2016 i sak 70/2016 «Overordnet 

analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra 

kontrollutvalget (KU sak 28/2016). Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

for 2016 – 2019 ble vedtatt med følgende prosjekt i forvaltningsrevisjon for 2019: 

«Enkeltvedtak etter forvaltningsloven». 

 

Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal gjennomgås og godkjennes av 

utvalget. 

 

 

Saksvurdering: 

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det 

avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. 

 

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt en foreløpig 

beskrivelse av prosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandling og 

vedtak for helse- og omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven, 

særlover og de kriterier kommunen selv har vedtatt.  

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet er det listet opp følgende problemstillinger: 

1. Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne kriterier? 

2. Er alle relevante dokumenter journalført? 

3. Er klagesaker behandlet riktig? 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” slik den foreligger. 

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 

 

Godkjent av kontrollutvalget i sak--- Side 1 
 

Bildet kan ikke vises.

 

 

 

Prosjektplan 
  
Prosjekt:   R62 Enkeltvedtak etter forvaltningsloven 
Kommune:   Holtålen 
 

 
Bakgrunn  
Kontrollutvalget i Holtålen kommune har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2016 – 2019 som er godkjent av kommunestyret. Planen har enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven som tema for forvaltningsrevisjon i 2019.  
 
Kommunens plikt til å yte forsvarlige helse – og omsorgstjenester følger av helse- og 

omsorgstjenesteloven, mens innbyggernes korresponderende rett til tjenestene er 

regulert av pasient- og brukerrettighetsloven. Sistnevnte gir pasienter og brukere 

rettskrav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell helse- 

og sosialfaglig behovsvurdering. Begge lovene bygger på at det skal fattes enkeltvedtak 

om hvilke tjenester som skal ytes. Rettssikkerheten i saksbehandlingen er viktig. Den 

skal verne innbyggerne mot usaklig forskjellsbehandling og vilkårlig bruk av offentlig 

myndighet. Idealene om upartiskhet, partsdeltakelse, innsyn og overprøvingsmuligheter 

skal sikres. I forvaltningsloven kommer disse idealene til uttrykk som krav om 

saksbehandling, begrunnede vedtak og klagemulighet.  

 

For tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6, 3-6, og 3-8 

gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 

2-7 andre ledd.  

Enkeltvedtak  

Enkeltvedtak er en sentral del av forvaltningens myndighetsutøvelse. Vedtak som 

gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer skal følge 

saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak slik de er angitt i forvaltningslovens kapittel 

IV-VI. Dette til forskjell fra vedtak som er rettet mot et ubestemt antall eller en ubestemt 

krets av personer. Dersom sakene ikke forberedes og behandles etter de reglene som 

der er angitt, kan vedtakene være ugyldige. Et enkeltvedtak må alltid være gjenstand for 

en konkret og individuell vurdering. 

 

Bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningslovens kapittel IV-VI er utslag av fire 

hovedprinsipp: 



 

 

Godkjent av kontrollutvalget i sak--- Side 2 
 

Bildet kan ikke vises.

 Undersøkelsesprinsippet. Før vedtak fattes skal saken være tilstrekkelig opplyst. 

Forvaltningsorganet har ansvar for å innhente alle opplysninger som har 

betydning for saken. 

 Prinsippet om rett til imøtegåelse. Partene skal ha anledning til å gjøre seg kjent 

med saken, komme med sine anførsler og gis mulighet til å klage. 

 Framdriftsprinsippet. Forvaltningen plikter å utrede saken og treffe vedtak så 

raskt som mulig. 

 Grunngiingsprinsippet. Forvaltningen skal grunngi sine vedtak samtidig med at de 

treffes. 

 

Forvaltningsloven inneholder viktige rettsikkerhetsgarantier for den enkelte i møtet 

med offentlig forvaltning. Disse blir i noen tilfeller supplert med tilleggsbestemmelser i 

særlover. I helse- og omsorgstjenestelovens § 2-2 fremgår det at forvaltningsloven 

gjelder for kommunens virksomhet, men at særlige bestemmelser kan følge av lovens 

egne bestemmelser eller pasient- og brukerrettighetsloven. Unntakene fra 

forvaltningsloven er begrunnet med at helse- og omsorgslovgivningen har særlige regler 

som sikrer at pasientenes og brukernes interesser blir ivaretatt når det gjelder 

informasjon, medvirkning og rett til å klage. 

 
Formål  
Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandling og vedtak for helse- og 
omsorgstjenester er i samsvar med krav i forvaltningsloven, særlover og de kriterier 
kommunen selv har vedtatt. 
 
Hvis avvik avdekkes, å bidra til at rutiner og praksis forbedres. 
 
Avgrensning  
Prosjektet avgrenses til å se på saksbehandling og enkeltvedtak fattet i henhold til helse- 
og omsorgstjenesteloven innenfor tjenesteområdene pleie- og omsorg inkludert tiltak 
for funksjonshemmede. Prosjektet avgrenses videre til bare å undersøke om 
saksbehandlingen har skjedd korrekt, og ikke hvordan den blir opplevd av de som har 
søkt om tjenester.  
 
Omfanget av enkeltvedtak for helse- og omsorgstjenester er stort, og videre avgrenser vi 
prosjektet til å se på enkeltvedtak i en begrenset tidsperiode.  
 
Metode  
Prosjektbeskrivelsen godkjennes i forkant av kontrollutvalget. Det sendes oppstartbrev 
til rådmannen der vi varsler om oppstart av prosjektet og vi ber om kontaktpersoner i 
kommunen for videre oppfølging gjennom forvaltningsrevisjonen. Prosjektet 
gjennomføres med dokumentinnsamling, intervju/samtaler og dokumentanalyse.  
 
Tidsforbruk  



 

 

Godkjent av kontrollutvalget i sak--- Side 3 
 

Bildet kan ikke vises.

Anslår tidsforbruk til 20 dv i 2019 og at prosjektet avsluttes og presenteres for 
kontrollutvalget i løpet av 2019.  
 

 
 
Problemstillinger 

1. Er saksbehandlingen i samsvar med forvaltningsloven, særlover og egne 
kriterier? 

2. Er alle relevante dokumenter journalført? 
3. Er klagesaker behandlet riktig? 
 

Revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et ideal for hvordan tilstanden bør være 
på det reviderte området og danner også et naturlig utgangspunkt for revisjons 
anbefalinger. Revisjonskriterier hentes fra lover, forskrifter, forarbeid, rettspraksis, 
politiske vedtak, administrative retningslinjer, mål og føringer osv. Revisjonskriteriene 
konkretiseres nærmere i tilknytning til behandlingen av hver enkelt problemstilling. 
Revisjonskriteriene for denne undersøkelsen vil utledes fra: 

1. Forvaltningsloven 
2. Helse- og omsorgstjenesteloven 
3. Pasient- og brukerrettighetsloven 
4. Veileder for saksbehandling IS-2442 
5. Arkivforskriften 
6. Lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister Holtålen kommune 
7. Kriterier og kvalitetsstandarder i Holtålen  

 
Bestemmelser i forvaltningsloven 

§ 6 – habilitet. Habilitetskravet innebærer at personer som har en særlig personlig 

tilknytning til saken eller dens parter, ikke skal delta i behandlingen av den.  

§ 11 – veiledningsplikt. Kommunen har plikt til å gi den veiledningen som er nødvendig 

for at partene skal kunne ivareta sine rettigheter på best mulig måte. 

§ 11 a – saksbehandlingstid, foreløpig svar. Saken skal forberedes og avgjøres uten 

ugrunnet opphold. Dersom det må forventes at det tar uforholdsmessig lang tid, skal det 

snarest mulig gis et foreløpig svar hvor det så vidt mulig skal angis når svar kan 

forventes. 

§ 17 – utrednings- og informasjonsplikt.  Saken skal være så godt opplyst som mulig før 

vedtak treffes. 

§ 18 – partsinnsyn. Parter i saken har rett til å få innsyn i sakens dokumenter. 

§ 23 – skriftlighet. Vedtaket skal være skriftlig. 

§ 24 – grunngiving. Et enkeltvedtak skal grunngis. Begrunnelsen skal gis samtidig med at 

vedtaket treffes.  



 

 

Godkjent av kontrollutvalget i sak--- Side 4 
 

Bildet kan ikke vises.

§ 25 – begrunnelsens innhold. Begrunnelsen skal vise til de reglene og de faktiske forhold 

som vedtaket bygger på. De hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnsutøvelsen 

bør nevnes. 

§ 27 – underretning om vedtaket. Partene skal underrettes om vedtaket så snart som 

mulig. Det skal gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den 

nærmere fremgangsmåten ved klage. Det skal informeres om retten til partsinnsyn som 

følger av lovens § 18. 

§ 28 – vedtak som kan påklages. Enkeltvedtak kan påklages av en part til det 

forvaltningsorganet som er nærmest overordnet organet som har fattet vedtaket. 
 
Klageadgang i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

§ 2-2 – forholdet til forvaltningsloven. Forvaltningslovens regler gjelder for kommunens 

helse- og omsorgstjenester. 

§ 4-2 a – om informasjon. Kommunen skal sørge for at det gis slik informasjon som 

pasient og bruker har rett til å motta etter pasient- og brukerrettighetslovens § 3-2. 
 
Lov om pasient- og brukerrettigheter 

§ 2-1 a – rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Bestemmelsen 

gir pasienter og brukere rettskrav på nødvendig hjelp med en forsvarlig standard, basert 

på en individuell helse- og sosialfaglig behovsvurdering. 

§ 2-1 d – rett til personlig brukerstyrt assistanse. Med visse begrensninger har personer 

under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse rett til å få tjenesten 

organisert som BPA, 

§ 2-1 e – rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns 

tjenester. Pasienten eller brukeren har rett til slik tjeneste dersom dette etter en helse- 

og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre nødvendige og 

forsvarlige tjenester. 

§ 2-7 – forvaltningslovens anvendelse. Avgjørelser etter helse- og omsorgstjenestelovens 

§ 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene a-c, § 3-6 og § 3-8 krever enkeltvedtak dersom 

tjenesten er ment å vare i mer enn to uker. Dette omfatter: 

 helsetjenester i hjemmet 

 personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, 

 plass i institusjon, herunder sykehjem 

 nødvendig pårørendestøtte, herunder opplæring og veiledning, avlastningstiltak og 

omsorgsstønad 

 Brukerstyrt personlig assistanse 
§ 3-1 - pasientens eller brukerens rett til medvirkning. Tjenestetilbudet skal så langt som 

mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva 

pasient og bruker mener ved utforming av tjenestetilbud. 



 

 

Godkjent av kontrollutvalget i sak--- Side 5 
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§ 3-2 – pasientens og brukerens rett til informasjon. Pasient og bruker skal ha den 

informasjon som er nødvendig for å få tilstrekkelig innsikt i tjenestetilbudet og for å 

kunne ivareta sien rettigheter på best mulig måte. 

 § 7-2 – klage. Klager på vedtak etter loven skal behandles av Fylkesmannen. Klagen 

sendes til kommunen, som skal vurdere om det er grunnlag for å gjøre endringer i 

vedtaket. 

§ 7-5 – frist for å klage. Klagefristen er fire uker etter at den som har klagerett fikk eller 

burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage. 

 
 

 

Veileder for saksbehandling 

Helsedirektoretat har utgitt en veileder IS-2442 for saksbehandling for tildeling av 

tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr 6, 3-6 og 3-8. 

Veilederen ble førts utgitt 02/2016 og er oppdatert 07/2017.  

 
Forskrift om offentlige arkiv 

§ 9 – journalføring. Alle inngående, utgående og organinterne saksdokument som er av 

relevans for saksbehandlingen skal journalføres. 

§10 – opplysninger i journaler. Journalføringen skal skje på en måte som gjør det mulig å 

identifisere dokumentet. 

 
LOKALE REGELVERK HOLTÅLEN KOMMUNE 

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister Holtålen kommune (vedtatt av 

kommunestyret 31.05.2017 sak 12) 

Formålet med forskriften er å sikre den enkelte tjenestemottaker bedre forutsigbarhet 

og mer åpenhet rundt kriteriene for tildeling og ventelister, samt styrke rettigheter. Den 

skal tydeliggjøre at alle med omsorgsbehov skal få en vurdering om riktig omsorgsnivå 

uten hensyn til kommunens kapasitet der og da. I forskriften redegjøres det for kriterier 

for tildeling av sykehjemsplass, kriterier for venteliste og klageadgang. 

 

Kriterier for tildeling av helse – og omsorgstjenester i Holtålen kommune (vedtatt 

av driftsutvalget) 

1 Kriterier for tildeling av tjenesten langtidsplass i sykehjem 

2 Kriterier for tildeling av tjenesten avlastning i pleie – og omsorgstjenesten 

3 Kriterier for tildeling av tjenesten dagsenter for personer med demens 

4 Kriterier for tidsbegrenset opphold i institusjon – utredning og behandling 

5 Kriterier for tildeling av tjenesten tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering 



 

 

Godkjent av kontrollutvalget i sak--- Side 6 
 

Bildet kan ikke vises.

6 Retningslinjer for tildeling av omsorgsboliger 

 

Vedtatte Kvalitetsstandarder/Prosedyrer (vedtatt av driftsutvalget 13.04.2011) 

1. Serviceerklæring for praktisk bistand  

2. Tilstander av funksjonssvikt som ikke berettiger til praktisk hjelp i hjemmet 

3. Tilstander som berettiger til praktisk hjelp i hjemmet 

4. Tjenester som faller utenfor kommunens ansvar 

  

 

Ålen, 19. november 2018 

 

Svein Magne Evavold    Merete Lykken 

Revisjonssjef      Revisor  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
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 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 07/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      07/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Virksomhetsbesøk i 2019– Planlegging/utvelgelse 
 

Saksdokumenter: 

 Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 28.09.17   

 Oversiktskart Holtålen kommune 

 

 

 

Saksframlegg: 

Holtålen kontrollutvalg vedtok den 28.09.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

Prosedyrene er vedlagt saken. 

 

I følge vedtatt møteplan for Holtålen kan det være aktuelt å legge virksomhetsbesøk til 

9. mai.  

 

Sekretariatet ser det som en fordel at utvalget tidlig på året tar stilling til hvilken 

virksomhet som skal besøkes i 2019, tidspunkt og omfang. 

 

I 2018 gjennomførte utvalget virksomhetsbesøk hos Elvland natur- og kulturbarnehage. 

 

Prosedyrenes punkt 1: 

” Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte.” 
 

Kontrollutvalget kan be om å få en presentasjon fra virksomhetsleder hvor det legges 

vekt på muligheter og utfordringer, samt en omvisning. Ved å invitere en representant 

fra de ansatte kan utvalget få et bredere bilde av virksomheten. 

Dersom det er mulig å legge til rette for bruk av et møterom i virksomheten kan utvalget 

avholde ordinært møte etter omvisning og presentasjon. 

 

Etter at utvalget har definert ”hvem, når og hvordan” vil neste skritt bli: 

 Gjøre avtale med rådmannen (få navn på kontaktpersoner ved enheten) 

 Gjøre avtaler med enheten og de som det er ønskelig å møte under besøket 

(styrer/rektor, ansatte, pårørendeforening/FAU, brukere/elever…..) 

 Forberede ev. spørsmål til besøket dersom utvalget ønsker det.  

 Innhente eventuell dokumentasjon 

 

Prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse: 

” Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
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Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 07/2019 

Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket. ” 

Sekretariatet utarbeider en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne 

saken. 

Sekretariatet foreslår at plan for besøket godkjennes i neste møte. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  dato 2019. Sekretariatet forbereder 

besøk i henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring av besøket 

godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Vedtatt i kontrollutvalgsmøte i Holtålen 28. september 2017 – sak 31/17 
 

Prosedyrer for virksomhetsbesøk  for Holtålen 

kontrollutvalg 

 

1. Hensikt  
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen/virksomheten skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid.  
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i 
kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets 
medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Det vil være normalt at kontrollutvalget tas 
med på en omvisning i kontorlokaler og eventuelt øvrig anlegg som den besøkte virksomheten 
disponerer.  
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap 
om hvordan kommunens virksomheter drives.  
Hjemmelen for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner § 4:  

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen 
eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

Utvelgelse av virksomheter/enheter som skal besøkes skjer i diskusjon i kontrollutvalget i 
forkant, fortrinnsvis i årets første kontrollutvalgsmøte. Virksomheter som ikke er besøkt tidligere 
er aktuelle, og dersom det er opprettet en ny avdeling/virksomhet vil denne framstå som 
interessant for besøk. Tidligere besøk i en virksomhet kan være bakgrunnen for at denne 
besøkes på nytt. Tid som er gått siden virksomheten sist fikk besøk av kontrollutvalget er 
avgjørende. Forhold som ble tatt opp ved tidligere virksomhetsbesøk kan fortsatt være relevante 
for kontrollutvalget.  
Prosedyrene kan også inkludere kommunale foretak og selskap.  
 
Under besøket kan kontrollutvalget 

 bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen  

 undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale 

føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert  

 sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved 

å få orientering om og innsyn i system og rutiner  

 få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid 

 
 

2. Omfang  
Prosedyren gjelder for virksomhetsbesøk initiert av kontrollutvalget i Holtålen kommune.  
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3. Ansvar  
Kontrollutvalget har ansvaret for å følge prosedyren.  
 

4. Framgangsmåte  

4.1 Planlegging  
Kontrollutvalget framsetter i samråd med sekretariatet forslag til virksomheter/enheter som er 

aktuelle for virksomhetsbesøk gjerne i årets første kontrollutvalgsmøte eller ved behov. Det skal 

framgå hvilke enheter som skal besøkes og forslag til tidspunkt for virksomhetsbesøkene. 

4.2 Gjennomføring 
Virksomhetsbesøk har flere faser:  
1. Initiering 

2. Forberedelse 

3. Virksomhetsbesøket 

4. Etterarbeid 

 

4.2.1 Initiering 

Kontrollutvalget vurderer virksomhetsbesøk fortrinnsvis i årets første møte eller ved behov, og 

prioriterer hvilke virksomheter som skal besøkes, samt tidspunkt og omfang. Rådmannen inviteres 

under behandling av saken.  

 

4.2.2 Forberedelse 

Sekretariatet tar skriftlig kontakt med rådmann, og avtaler tidspunkt for besøket. Det gjøres avtale 
med enheten og de det er ønskelig å møte under besøket, eks. styrer, rektor, ansatte, pårørende, 
brukere, elever. Eventuell dokumentasjon utvalget ønsker å få tilsendt på forhånd innhentes. 
Det forberedes eventuelle spørsmål til besøket.  
Sekretariatet utarbeider en plan for virksomhetsbesøket på bakgrunn av utvalgets vedtak og 
innhenter nødvendig dokumentasjon.   
Kontrollutvalget godkjenner planen for virksomhetsbesøket.  
 

4.2.3 Virksomhetsbesøket 

Leder i kontrollutvalget leder og avvikler besøket.  
Besøket innledes ved å orientere om kontrollutvalgets arbeid og hensikten med besøket. 
Virksomhetsleder/enhetsleder og andre aktuelle medarbeider deltar og orienterer om virksomheten  
Kontrollutvalget stiller ev. spørsmål underveis. Det gis en sammenfatning/ oppsummering av besøket 
tilslutt. 
 

4.2.4 Etterarbeid  

Etter møtet lager sekretariatet et oppsummerende notat til kontrollutvalget. 
Notatet behandles av utvalget og videresendes til kommunestyret til orientering. Kopi sendes 
rådmann og enheten som er besøkt.  
Dersom utvalget utarbeider en uttalelse, sendes denne på høring til rådmannen først. 
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5. Registrering og arkivering 
All framlagt dokumentasjon fra besøket oppbevares hos sekretariatet i 10 år. Referater og 
oversikter fra gjennomførte virksomhetsbesøk arkiveres også hos sekretariatet. 
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        Vedtatt av rådmannen 22.08.16 Side 1 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

13 enheter direkte underlagt rådmannen 

 

 

 

 

 

 

 

  

Helse 

• Helsestasjon 

• Fysio 

• Legekontor 

Rådmann, leder 

•  

Kultur og næring   

Olve Morken, leder 

 

Rådmann 

Marius Jermstad 

IKT  

Olav Grønli 

 

Regnskap/fakturering - interkommunalt 

Tor Erik Hårstad, leder 

 

Kulturskole 

Pancho Panchev, leder 

Bibliotek 

Mari Aas 

Holtålen sykehjem,  

hjemmetjeneste, 

psykisk helse, 

kjøkken 

Ann Mari Grønli, leder 

Serviceenheten 

Ragnhild Volden, leder 

 

Elvland natur- og 

kulturbarnehage og 

Haltdalen  

barnehage 
Randi Aasen, leder 

Randi Aasen, leder 

Haltdalen 

oppvekstsenter 

Jorun Engan, leder 

Hov skole, SFO 

Ann Iren Heksem, leder 

Flyktningetjenesten 

Randi Aasen, leder 

 

Plan og miljø 

Steinar Elven 

VAR  

Ingar Engan, leder 

 

Bygningsdrift, 

eiendom 

Eiendomsskatt 
Jørand B. Gjersvold, leder 

 

Økonomisjef 

Svend Olaf Olsen 

Administrativt 

organisasjonskart 

NAV - interkommunalt 

Leif Tore Smedås, leder 

Personalrådgiver 

Turid Smemo 

Byggesak 

Jens Erik Trøen 

Ass. rådmann 

Aagot Johanne Moe 
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Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 08/2019 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 24.01.19      08/19 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

08/19  Kontrollutvalget 24.01.19 

Orienteringssaker 1-2/19 

Sekretariatet orienterer om følgende: 

 Orienteringssak 1/19 – Melding om vedtak i kommunestyret 13.12.18:

Kommunestyret behandlet i sak 41/18 rapporten om selskapskontroll i FIAS.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

 Orienteringssak 2/19 – Melding om vedtak i kommunestyret 13.12.18:

Kommunestyret behandlet i sak 40/18 forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunens

fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak".

Sekretariatets forslag til vedtak: 

De framlagte sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 18/2113   

 

Forvaltningsrevisjon Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS - FIAS 
 
 

Saksbehandler:  Torill Bakken Arkiv:   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/18 Kommunestyret 13.12.2018 
 
 

 

Vedlegg: 
- Forvaltningsrevisjon FIAS, datert 15.10.18  
- Plan for selskapskontroll i Holtålen Kommune (saksdokument ikke vedlagt) 
- Vedtak kontrollutvalget, sak 04/18 i møte 25.01.18 (saksdokument ikke vedlagt) 
 
 
 

Andre dokumenter i saken: 
Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående   
27.11.2018 S Forvaltningsrevisjon Fjellregionen Interkommunale 

Avfallsselskap AS - FIAS  
  

 
 
 

Saksframlegg: 
Revisjon Fjell IKS har gjennomført selskapskontroll av Fjellregionen Interkommunale 
Avfallsselskap AS (heretter benevnt FIAS)  
Rapporten er gjort i henhold til vedtatt plan for selskapskontroll og vedtatt gjennomført 
prosjekt felles med de øvrige eierkommuner etter vedtak i kontrollutvalget 25.01.18.  
Ni av ti eierkommuner bestående av Holtålen og Røros i Trøndelag, og Os, Tolga, Tynset, 
Alvdal, Engerdal, Folldal og Stor-Elvdal i Hedmark sluttet seg til gjennomføring av 
selskapskontroll.  Prosjektet er utført av Revisjon Fjell IKS. 
 
 

Formål: 
Formålet med prosjektet er å undersøke om FIAS etterlever regelverket for selvkost-
beregning, og at skillet mellom lovpålagte oppgaver og næringsvirksomhet håndteres på en 
betryggende måte.  Gjennom en slik kontroll vil kommunene forsikre seg om at 
renovasjonsgebyrene blir korrekt beregnet, og at det ikke skjer noen kryssubsidiering 
mellom virksomhetsområdene som virker konkurransevridende. 
 
 

Problemstilling: 
Følgende problemstillinger er definert: 
 

• Oppfyller FIAS bestemmelser i lover, forskrifter og retningslinjer for 

beregning av selskost for kommunale renovasjonstjenester? 
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• Holdes de lovpålagte oppgavene for kommunal renovasjon adskilt fra 

selskapets konkurranseutsatte virksomhet på en måte som forhindrer 

kryssubsidiering? 

 
Prosjektet er avgrenset til å undersøke om FIAS oppfyller relevante bestemmelser om 
beregning om av selvkost og forbudet mot kryssubsidiering.  Dette avgrenses nærmere til 
det som revisjon betrakter som de mest kritiske faktorene, herunder: 

• Om det føres avdeligsregnskap som på en betryggende måte skiller 
næringsvirksomhet og de ulike selvkostområdene fra hverandre 

• Fordelingsmetode for henføring av indirekte kostnader, slik som ledelses- , støtte- og 
fellesfunksjoner på de ulike virksomhetsområdene 

• Metode for å fordel kostnadene på selvkostområdene deltakerkommunene i mellom 

• Avsetning av overskudd til selvkostfond og framføring av underskudd for selvkost-
fondene samt renteberegning for fondene 

• Beregning av kalkulatoriske kostnader 

• For- og etterkalkulering av selvkost 
 
 
 

Metode for gjennomføring av undersøkelsen: 
Informasjonen er av revisjon innhentet fra selskapets årsmeldinger, årsregnskap 
budsjettdokumenter og interne kalkyler.  Utdypende fakta om selskapets rutiner er kartlagt 
gjennom spørsmål til selskapet.  Selskapet har fått en foreløpig versjon av rapporten 
oversendt for uttalelse.  Prosjektet er av revisjon gjennomført i samsvar med RSK 001 – 
Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av styret i Norges Kommunerevisor-forbund 
(NKRF) 23.05.2005. 
 
 

Revisjonskriterier: 
Revisjonskriterier skal danne norm eller referanser som de innsamlede dataene vurderes 
opp mot, og gir uttrykk for hvordan tilstanden bør være på de reviderte områdene. 
Rammeverket for FIAS sin selvkostberegning følger av forurensingsloven, avfallsforskriften, 
Miljødirektoratets veileder M-258/2014 og Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
veileder H-3/14. 
Regelverket angir hvilke krav som stilles til kommunens gebyrberegning.  Kommunene kan 
imidlertid ikke organisere seg bort fra rammeverket ved å velge alternative 
organisasjonsformer for sin tjenesteproduksjon.  Begrepet kommune i regelverket omfatter 
også selvstendige rettssubjekter som eies av kommunen, selv om disse formelt sett er egne 
juridiske enheter.  Kommunalt heleide aksjeselskap som utfører selvkost-tjenester for 
kommunen vil derfor være omfattet av regelverket for gebyr og selvkost-prinsippet.  Slike 
selskap må sette opp selvkostkalkyle i henhold til retningslinjene for selvkostberegning. 
 
Revisjon redegjør grundig i kapittel 3 i rapporten hvilke konkrete deler av regelverket de 
måler FIAS sin praksis opp mot. 
 
 

Daglig leders uttalelse: 
Daglig leder har i brev av 01.1018 gitt følende uttalelse på foreløpig rapport: 
Basert på revisjonens foreløpig rapport er det ikke funnet faktiske feil eller mangler som 
påvirker konklusjonen. 
Selskapet avventer eiernes vurdering av foreslåtte tiltak. 
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Revisors vurderinger: 
Revisor sine vurdering på de enkelt problemstillinger 

- Oppfylles FIAS bestemmelser i lover, forskrifter og retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale renovasjonstjenester? 

- Holdes de lovpålagte oppgavene for kommunal renovasjon adskilt fra selskapets 
konkurranseutsatte virksomhet på en måte som forhindrer kryssubsidiering? 

 omtales nærmere i rapportens kapittel 5 side 23 – 29. 
 

 

Revisors konklusjon: 
Oppfylles FIAS bestemmelser i lover, forskrifter og retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale renovasjonstjenester? 
 
Revisjonen har konkludert med at dette i all hovedsak er tilfelle. De har ikke funnet noen 
indikasjoner på at selvkostregnskapet har blitt belastet med for høye eller for lave kostnader. 
Men de har kommet med noen anførsler om følgende forhold: 

• Grunnlaget for alle fordelingsnøkler for felleskostnader må kunne dokumenteres. Vi 
mener at dokumentasjon av hvordan tidsbruken til daglig leder og hans stab blir fordelt 
bør underbygges bedre. 

• Alle fordelingsnøklene bør oppdateres når etterkalkylen settes opp, slik at de 
reflekterer ressursbruken i regnskapsåret og ikke i tidligere perioder. 

• Det vil bidra til større åpenhet og dokumentasjon av selvkostregnskapet dersom 
hovedprinsippene blir forklart i selskapets årsrapport. 

• Dersom det kreves inn større renovasjonsgebyr enn hva tjenestene koster skal 
merinntekten tilbakeføres abonnentene innen 5 år. Med tanke på fondsoppbyggingen de 
siste årene er det grunn til holde dette under spesiell oppsikt. 

• Revisjonen mener at dagens ordning med doble sett av selvkostfond i 
kommuneregnskapene og FIAS sitt regnskap ikke er i tråd med rammeverket, og skaper 
en barriere mot innsyn og oversiktlighet. 

• Renovasjonsgebyret skal reflektere den enkelte kommunes kostnader. Etter revisjonens 
mening forutsetter FIAS sitt prinsipp om samme pris for samme tjeneste at selskapet kan 
dokumentere at de faktiske kostnadene er like store per abonnent, eller at det eventuelt 
finnes faglige grunner til en kostnadsutjevning. 

 
Holdes de lovpålagte oppgavene for kommunal renovasjon adskilt fra selskapets 
konkurranseutsatte virksomhet på en måte som forhindrer kryssubsidiering? 

 
Revisjonen har påpekt at fordeling av felleskostnader i integrerte selskaper i alminnelighet 
har noen gråsoner hvor det må brukes skjønn og anslag. Full sikkerhet for at det ikke skjer 
noen feilfordeling får man ikke uten at virksomhetene skilles i ulike selskaper. 
Regelverket stiller bare krav om regnskapsmessig skille, og etter revisjonens mening følger 
FIAS de hovedprinsippene som er angitt i regelverket om separate regnskap og 
forholdsmessig fordeling av felleskostnader. Revisjonen har ikke funnet noen indikasjon på 
kryssubsidiering mellom selvkostområdet og konkurranseutsatt virksomhet. 
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Revisors anbefaling: 
Revisjonen vil anbefale at FIAS bør: 

➢ Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre 
dokumentert 

➢ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 
ressursbruken i regnskapsåret 

➢ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 
➢ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 
➢ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-
regnskapet, og ikke begge steder 

➢ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 
   faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 
regelverket. 

 

Saksvurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en grundig rapport i tråd 
med vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger. 
 
Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling. 
 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 
Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 
oktober 2018 tas til etterretning. 
 
FIAS bør: 

➢ Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre 
dokumentert 

➢ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 
ressursbruken i regnskapsåret 

➢ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 
➢ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 
➢ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-
regnskapet, og ikke begge steder 

➢ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 
   faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 
regelverket. 

 
 

Behandling:  
Sekretær gjennomgikk hovedtrekkene fra rapporten. 

 
 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
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Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 
oktober 2018 tas til etterretning. 
 
FIAS bør: 

➢ Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre 
dokumentert 

➢ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 
ressursbruken i regnskapsåret 

➢ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 
➢ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 
➢ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-
regnskapet, og ikke begge steder 

➢ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 
   faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 
regelverket. 

 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 41/18 
 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 
oktober 2018 tas til etterretning. 
 
FIAS bør: 

➢ Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir bedre 
dokumentert 

➢ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 
ressursbruken i regnskapsåret 

➢ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 
➢ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 
➢ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-
regnskapet, og ikke begge steder 

➢ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 
   faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 
regelverket. 
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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 18/1443   
 
Forvaltningsrevisjon om kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesak 
 
 
Saksbehandler:  Marius Jermstad Arkiv: 216  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/18 Kommunestyret 13.12.2018 
 
 
 
Vedlegg: 

- Forvaltningsrevisjonsrapport av 29.10.18 – utarbeidet av Revisjon Fjell IKS 
 
 
Andre dokumenter i saken: 
Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående   
26.11.2018 I sak for videre behandling til kommunestyret    
26.11.2018 S Forvaltningsrapport - "Fastsetting av gebyrer for tjenestene 

oppmålingsforretninger og byggesaker"  
  

03.10.2018 I Rapport til uttalelse - Forvaltningsrevisjon om    
26.10.2018 U Svar på forvaltningsrevisjon 2018 - oppmåling og byggesak    
01.11.2018 I Rapport fra forvaltningsrevisjon    
 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunestyret i Holtålen behandlet i møte 15.12.2016 i sak 70/2016 «Overordnet 
analyse og forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019» etter innstilling fra 
kontrollutvalget (KU sak 28/2016). Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
for 2016 – 2019 ble vedtatt med følgende prosjekt i forvaltningsrevisjon for 2018: 
«Vurdering av kommunens beregninger av gebyrer og betalingssatser på områdene kart og 
oppmåling». 
«Forvaltningsrevisjonen i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS. Kontrollutvalget gis 
myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere ressurser mellom 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskaper.»  
Kontrollutvalget behandlet endelig prosjektbeskrivelse 20/9- 2018, sak 27/18. 
 
 
Formål: 
Formålet med prosjektet er å finne svar på om kommunen etterlever bestemmelsene for 
fastsetting av gebyrer innenfor tjenestene oppmålingsforretninger og byggesaksbehandling. 
 
 
Problemstillinger: 
For enhver forvaltningsrevisjon utarbeides det problemstillinger. 
Med utgangspunkt i formålet med prosjektet har hovedproblemstillingen vært: 



  
  Side 2 av 3
 
 
 
Etterlever Holtålen kommune bestemmelsene for fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesaker? 
 
 
Avgrensning: 
Prosjektet avgrenses til å vurdere kommunens beregninger av betalingssatsene som ligger 
til grunn for fakturering av oppmålingsforretninger og byggesaker. Prosjektet omfatter 
regnskaper for årene 2015 – 2017. 
 
 
 
Rådmannens uttalelse: 
Rådmannens uttalelse er i sin helhet vedlagt rapporten. 
 
 
Revisors konklusjon: 
Revisjonens konklusjon er at kommunen ikke fullt ut har etterlevd bestemmelsene for 
fastsetting av gebyrer for oppmålingstjenester og byggesaksbehandling, men at 
regnskapene gir uttrykk for at gebyrene ikke har vært for høye. 
Videre har revisor mottatt opplysninger om at det vil bli lagt fram forslag til at 
oppmålingstjenester blir fullt ut et selvkostområde fra 2019, og at det for byggesak vil bli 
utarbeidet selvkostkalkyle fra og med 2020 i henhold til bestemmelser i ny kommunelov. 
Administrasjonen har etter revisjonens syn gitt en god beskrivelse av planlegging og 
framdrift for innføring av selvkostberegninger for tjenestene oppmåling og byggesak. 
 
 
Revisors anbefalinger: 
Revisjonen viser til sine konklusjoner og rådmannens opplysninger om at forslag til 
igangsettelse med full selvkost for oppmåling for 2019 vil legges fram for kommunestyret i 
løpet av 2018, og at innføring av selvkostkalkyle for byggesaker vil skje i 2020 iht ny 
kommunelov. Administrasjonen har etter revisjonens syn gitt en god beskrivelse av 
planlegging og framdrift for innføring av selvkostberegninger for tjenestene oppmåling og 
byggesak.  
På generelt grunnlag vil revisor likevel anbefale at: 
 
 Kommunen bør gjennomføre før- og etterkalkyler 
 Informasjonen i årsregnskapet om tjenestene bør forbedres 
 
Saksvurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Fjell IKS har avgitt en rapport i tråd med 
vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger. 
Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling. 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning. 
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Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene 
byggesak og oppmålingsforretninger: 
 
 gjennomfører før- og etterkalkyler 
 forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene  
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19. 
 
 
Behandling: 
Revisor gjennomgikk hovedtrekk av funn fra rapporten og konklusjoner.  Revisor svarte på 
spørsmål fra utvalget.  Kontrollutvalget er tilfreds med at rådmannen er i gang med arbeidet 
med å utarbeide før- og etterkalkyler. 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning. 
 
Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene 
byggesak og oppmålingsforretninger: 
 
 gjennomfører før- og etterkalkyler 
 forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene  
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 13.12.2018 sak 40/18 
 
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene 
oppmålingsforretninger og byggesak" tas til etterretning. 
 
Rådmannen bes sørge for at revisors anbefalinger blir fulgt slik at kommunen for tjenestene 
byggesak og oppmålingsforretninger: 
 
 gjennomfører før- og etterkalkyler 
 forbedrer informasjonen i årsregnskapet om tjenestene  
 
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.19. 
 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 09/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.01.19      09/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

09/19  Kontrollutvalget      24.01.19 

 

 

Eventuelt 
 

 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

  

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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