
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  
Torill Bakken tlf.: 908 15 168 – e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no   

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). Det er i tillegg 

mulig å delta via Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

 

MØTEDATO: Tirsdag 26. april 2022  

KL.:   13:00 
STED: Kommunestyresalen 

 
 

SAKSLISTE 
 
SAK NR. INNHOLD 

 
08/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling 

09/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 8. februar 2022 

10/2022 Kontrollutvalgets uttalelse til Alvdal kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021  

11/2022 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon «Sykefravær innen helse og 

velferd»   

12/2022 Orienteringssaker  

13/2022 Eventuelt 

   
 

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

eventuell 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.  

 

 

 
Tirsdag 12. april 2022 
For Ola Eggset, leder i kontrollutvalget 

 

Torill Bakken 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
Torill Bakken 

 
 
Kopi: Ordfører, Revisor, Ekspedisjonen for offentlig gjennomsyn   



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 08/2022 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 26.04.22      08/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

08/22  Kontrollutvalget 26.04.22  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 26.04.22

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 26.04.22 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 09/2022 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 26.04.22      09/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

09/22  Kontrollutvalget 26.04.22 

Møteprotokoll fra møte 08.02.22 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 08.02.22 (vedlagt)

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post. Sekretariatet har ikke mottatt forslag 

til endringer. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.02.22 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Kontrollutvalget i Alvdal kommune 
Møteprotokoll, møte 08.02.22 Side 1 av 5 

  Alvdal kommune 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams 
Møtedato: Tirsdag 8. februar 2022 
Tid: Kl. 11:00 – 14:30 
Saknr.  01-07

Til stede på møtet: 

Medlemmer:  Forfall:  
Ola Eggset, leder   Anita Midthun 
Sigmund Kveberg Paaske 
Tor Eggestad  
Wenke Furuli, nestleder 

Varamedlemmer: 
Vigdis Vestby  

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Midt-Norge SA:   Leidulf Skarbø i sak 03/22, via Teams  

Mette Sandvik i sak 04/22, via Teams 
Fra administrasjonen: Kommunedirektør Per Arne Aaen 

Merknad: 
Møtet startet med virksomhetsbesøk på Alvdal barneskole. På virksomhetsbesøket deltok 
rektor Janne Midttun, ass.rektor Unni Bjørkedal, kommunalsjef oppvekst Erik Garmager 
og kommunedirektør Per Arne Aaen. Det ble gitt en orientering om utvalgte driften og 
utvalgte tema. 

Etter besøket ble det ordinære møtet gjennomført i kommunestyresalen kl 13:30. 
Rekkefølge på saksbehandling: Sak 5/22 ble behandlet før sak 2/22. 

Alvdal, 8. februar 2021 

Ragnhild Aashaug 
Ragnhild Aashaug 
Møtesekretær 

Neste møte:  Tirsdag 26. april 2022 

Vedlegg
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01/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 08.02.22 godkjennes. 

Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 08.02.22 godkjennes. 

02/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 7.desember 2021 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.12.21 godkjennes. 

Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.12.21 godkjennes. 

03/2022 Rapport for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 
Abakus AS 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 
orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
Abakus AS til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
a. følge opp den vedtatte planen for årlig rullering av eierskapsmeldingen.
b. beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere

måte i eierskapsmeldingen.
c. tydeliggjøre at ordføreren er kommunens eierrepresentant i Abakus, hvor

langt denne myndigheten strekker seg, og hvordan kommunikasjonen med
kommunestyret skal foregå.

d. innarbeide rutiner for at eierskapsmeldingens generelle premisser for
kommunens eierskap blir formidlet til Abakus.

e. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og
tilstanden til Abakus.

3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i
generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:

a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet
overholdes.

b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og
regelmessig.

c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Vedlegg
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Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og 
ordfører om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022. 

Behandling: 
Oppdragsansvarlig revisor Leidulf Skarbø deltok via Teams. Han presenterte funnene i 
rapporten. Temaet har vært interessant, fordi kommunen har både en eierrolle og en 
kunderolle i selskapet og det er viktig at rollene ikke blandes.  
Revisor svarte på utvalgets spørsmål.  

Utvalget sa seg godt fornøyde med rapporten. 

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 
orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i
Abakus AS til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
a. følge opp den vedtatte planen for årlig rullering av eierskapsmeldingen.
b. beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere

måte i eierskapsmeldingen.
c. tydeliggjøre at ordføreren er kommunens eierrepresentant i Abakus, hvor

langt denne myndigheten strekker seg, og hvordan kommunikasjonen med
kommunestyret skal foregå.

d. innarbeide rutiner for at eierskapsmeldingens generelle premisser for
kommunens eierskap blir formidlet til Abakus.

e. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og
tilstanden til Abakus.

3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i
generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at:

a. selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet
overholdes.

b. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og
regelmessig.

c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert.

Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og 
ordfører om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 2022. 

04/2022 Bestilling av forvaltningsrevisjon for 2022 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for sykefravær.
2. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
3. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:

a. I hvilken grad arbeides det systematisk med å forebygge og redusere
sykefravær i kommunen?

i. Hvordan er rutiner, tiltak og oppfølging?
ii. Erfaringsdeling
iii. Praksis for vurdering av vikarbehov

Vedlegg
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iv. Er det tilstrekkelig kompetanse?
b. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene

av dette? Det kan være:
i. Årsaker til sykefraværet
ii. Kostnader
iii. Påvirkning på arbeidsmiljø

4. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 26.04.22, og det bes
om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.04.2022.

Behandling: 
Forvaltningsrevisor Mette Sandvik deltok via Teams for å bistå utvalget i bestillingen.  
Sekretariatet orienterte om innretningen av saken.  
Utvalget diskuterte om de burde spisse prosjektet. Kommunedirektøren ble spurt om råd, 
og han pekte på at det er to sektorer som har størst fravær. Det er oppvekst samt helse 
og velferd. 
Utvalget konkluderte med å avgrense forvaltningsrevisjonen til å omhandle bare helse og 
velferd, og fremmet følgende endringsforslag 

Endringsforslag: 
Punkt 1: … bestiller en forvaltningsrevisjon for sykefravær innen helse og velferd. 
Punkt 3 a endres til: Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i 
kommunen? 

Sekretariatets forslag til vedtak med utvalgtes endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon for sykefravær innen helse og

velferd.
2. Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer.
3. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:

a. Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i
kommunen?

i. Hvordan er rutiner, tiltak og oppfølging?
ii. Erfaringsdeling
iii. Praksis for vurdering av vikarbehov
iv. Er det tilstrekkelig kompetanse?

b. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene
av dette? Det kan være:

i. Årsaker til sykefraværet
ii. Kostnader
iii. Påvirkning på arbeidsmiljø

4. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 26.04.22, og det bes
om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.04.2022.

05/2022 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 

Sekretariatets forslag til innstilling: 
Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas og legges fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 

Vedlegg
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Behandling:  
Sekretariatet orienterte om oppbygging og innhold i årsmeldingen. Utvalget hadde ingen 
bemerkninger. 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.  

Kontrollutvalgets innstilling: 
Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas og legges fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 

06/2022 Orienteringssaker 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  

Behandling: 
Orienteringssak 1: Melding om endring i økonomireglementet til Alvdal kommune 

Saken tas til orientering. 

Orienteringssak 2: Utredning av sammenslåing av sekretariatet 

Saken tas til orientering. 

Orienteringssak 3: Ny kontrollutvalgsbok 

Saken tas til orientering. 

Orienteringssak 4: Kommunesektorens etikkutvalg har sju råd til kommunene for å 
hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet. 

Saken tas til orientering. 

Orienteringssak 5: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår. 

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets vedtak: 
Sakene tas til orientering.  

07/2022 Eventuelt 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Ingen saker til behandling. 

Vedlegg
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 10/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.04.22      10/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

10/22  Kontrollutvalget      26.04.22   

  Formannskapet 

  Kommunestyret     

 

 

Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 – 

Kontrollutvalgets uttalelse 
 

 

Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet og 

årsberetningen. 

 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskapet 2021 for Alvdal kommune (sendes ut i eget vedlegg) 

- Kommunedirektørens årsberetning for 2021 (sendes ut i eget vedlegg) 

- Revisjonsberetning datert 8. april 2022 (vedlagt) 

 

 

 

 

Saksframlegg: 

Det følger av kommuneloven § 14-3 at kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret 

om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Kravet til 

uttalelse om årsberetningen er nytt fra og med regnskapsåret 2020. 

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hva uttalelsen skal inneholde. Hverken 

kommuneloven eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon stiller konkrete krav til hva 

uttalelsen skal inneholde, utover at den skal knytte seg til forhold i årsregnskapet eller 

årsberetningen og tilhørende revisjonsberetning. Det vises til sekretariatets kommentarer 

under saksvurdering. 

 

Alvdal kommunes årsregnskap ble avlagt og årsberetning ble avlagt innenfor 

kommunelovens frist.  

Revisjonsberetning er avlagt 8. april, innenfor kommunelovens frist. 

 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget påse at 

regnskapsrevisors påpekninger etter kommuneloven §24-7 til 24-9 blir rettet eller fulgt 

opp. Kontrollutvalget har ikke mottatt påpekninger i fra revisor. 

 

Administrasjonen er innkalt til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning 2021 

for Alvdal kommune. Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet for å redegjøre for 

revisjonsberetningen og kunne svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 10/2022 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget står i utgangspunktet fritt til å bestemme innhold i uttalelse til 

årsregnskap og årsberetning. Sekretariatet vil likevel påpeke at formålet med uttalelse 

fra kontrollutvalget primært er å gi innspill til kommunestyret og formannskapets 

behandling av årsregnskap og årsberetning. Det vil si at forhold som er knyttet til 

økonomiforvaltning, svakheter i rutiner og lignende som kontrollutvalget er blitt kjent 

med, f.eks. gjennom oppfølging gjennom året med revisor, kun bør omtales i uttalelsen i 

den grad kontrollutvalget mener at disse forhold må få betydning for godkjenning av 

årsregnskap/årsberetning i kommunestyret. Forhold knyttet til internkontroll og 

økonomiforvaltning som ikke påvirker godkjenning av årsregnskap/årsberetning bør 

håndteres av kontrollutvalget som egne saker som eventuelt også oversendes 

kommunestyret til behandling. 

 

Krav om å uttale seg til årsregnskapet og årsberetning gjelder de lovmessige kravene til 

innhold i årsregnskap og årsberetning slik de følger av kommuneloven med tilhørende 

budsjett- og regnskapsforskrift. Uttalelsen dekker ikke finansrapportering eller annen 

frivillig omtale administrasjonen har inntatt utover de lov- og forskriftsbestemte krav til 

innhold i årsberetning. 

 

Revisjonsberetningen for 2021 er avgitt uten forbehold og presiseringer, en såkalt 

normalberetning.  

 

Sekretariatet er ikke kjent med at det gjennom året eller i forbindelse med revisors 

oppsummering i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen har kommet frem andre forhold 

som tilsier at kommunestyret ikke bør godkjenne årsregnskapet eller årsberetningen som 

det er lagt frem. Sekretariatet anbefaler å gi en uttalelse slik det kommer frem av forslag 

til vedtak. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Alvdal kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 9 763 827.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 8. april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling 

av saken. 

 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2021. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

godkjennes.  
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 10/2022 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse: 

  

 



 
 

 
 

 
 
Til Kommunestyret i Alvdal kommune 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 

 

 

 

Kontrollutvalget har behandlet Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 9 763 827.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 8. april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling 

av saken. 

 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2021. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Alvdal kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

godkjennes.  

 

 

Alvdal, den 26. april 2022  

 

 

Kontrollutvalget 

 

 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 

Vedlegg



Vedlegg



Vedlegg
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 11/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.04.22      11/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

11/22  Kontrollutvalget      26.04.22 

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon for «Oppfølging av sykefravær 

innen helse og velferd» 
 

 

Saksdokumenter: 

- Prosjektplan «Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd» av 08.04.22 

utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA, se eget vedlegg 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget vedtok den 08.02.22 i sak 04/22 en bestilling av forvaltningsrevisjon på 

området sykefravær innen helse og velferd.  

 

Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil 250 timer. 

Kontrollutvalget ga følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  

Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  

a. Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i 

kommunen?  

i. Hvordan er rutiner, tiltak og oppfølging? 

ii. Erfaringsdeling 

iii. Praksis for vurdering av vikarbehov 

iv. Er det tilstrekkelig kompetanse? 

b. Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene av 

dette? Det kan være:  

i. Årsaker til sykefraværet 

ii. Kostnader  

iii. Påvirkning på arbeidsmiljø 

 

Videre ba utvalget revisor om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 26.04.22, og at 

prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 10.04.2022.  

Sekretariatet har mottatt prosjektplanen og forvaltningsrevisor vil være tilgjengelig for 

spørsmål. 

 

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

revisjonen oversendt et forslag til en prosjektplan som beskriver rammer og innhold for 

hvordan forvaltningsrevisjonen gjennomføres. Kontrollutvalget inviteres nå til å gjøre en 

vurdering av om fremlagte prosjektplan svarer på kontrollutvalgets forventning.  

 

Prosjektet legger opp til oppstart høsten 2022 og med en ferdigstillelse innen 31.01.23. 

Oppdragsansvarlig revisor er Marit Ingunn Holmvik i tillegg til en prosjektmedarbeider og 

to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for prosjektet. 

I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal 

besvares, metode for innsamling av data og kilder til kriterier.  
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Til sist er det en uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor som tilfredsstiller 

anbefalingene om uavhengighet.  

 

Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger:  

Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær innen helse og 

omsorg? 

Herunder 

• rutiner for forebygging av sykefravær 

• tiltak for å unngå sykefravær 

• oppfølging av sykmeldte 

• Ledernes kompetanse på nærværsarbeid 

 

Avgrensning 

Etter ønske fra kontrollutvalget er prosjektet avgrenset til helse og omsorg. 

 

 

Konklusjon 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne forslaget til prosjektplan. 

Det er opp til kontrollutvalget å vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets 

forventninger, og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.  

 

Oppdragsansvarlig revisor og er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende 

informasjon om prosjektet, og svare på spørsmål fra utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet 

«Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd» 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON 

Oppfølging av sykefravær innen helse og velferd 

  PROSJEKTPLAN 

 

 
 
 
 
 

Alvdal kommune 

April 2022 

FR 1212  

Vedlegg



 

 

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere 

sykefravær innen helse og omsorg?   

Herunder 

· rutiner for forebygging av sykefravær 

· tiltak for å unngå sykefravær 

· oppfølging av sykmeldte 

· ledernes kompetanse på nærværsarbeid 

 

Kilder til kriterier · Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven) LOV-2005-16-17-62 

· Folketrygdloven 

· Helse- og omsorgstjenesteloven 

· Forskrift om systematisk helse, miljø- og 

sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

· Kommunens egne retningslinjer 

Metode Intervju og dokumentgjennomgang  

Tidsplan · Inntil 250 timer 

· Levering til sekretær 31.01.2023 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Marit Ingunn Holmvik 

Marit.holmvik@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Mette Sandvik 

Styringsgruppen består av Leidulf Skarbø og Merete 

Montero 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Vedlegg



 

 

  Kontaktperson Alvdal 

kommune 

Kommunedirektør Per Arne Aaen eller den som 

kommunedirektøren delegerer  

 

Vedlegg



 

 

2 BESTILLING 
 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon vedtok kontrollutvalget i møte 08.02.2022  i 

sak 4/22, å bestille en forvaltningsrevisjon om sykefravær innen helse og velferd i kommunen.  

Kontrollutvalget har gitt følgende innspill på problemstillinger/spørsmål til hva en 

forvaltningsrevisjon på området kan inneholde: 

· Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær i kommunen? 

Herunder at det blir sett på om kommunen har rutiner for tiltak, oppfølging og 

erfaringsdeling, vurdering av vikarinnleie, og om det er tilstrekkelig kompetanse på 

nærværsarbeid. 

· Har kommunen tilstrekkelig oversikt over sykefraværet, og konsekvensene av dette? 

Herunder årsaker til sykefravær, kostnader, og påvirkning på arbeidsmiljøet. 

 

2.1 Bakgrunnsinformasjon 
Alvdal kommune har over tid hatt lavt sykefravær, og har som mål at kommunen skal ha et 

nærvær på 95 prosent.  

På generelt grunnlag er høyt sykefravær en av de største utfordringene kommunene har. Det 

er store forskjeller i sykefravær mellom kommunene, og innad i kommunene. Det er videre 

påvist sammenheng mellom høy kvinneandel og høyt sykefravær. 

I forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan i kommunestyrets sak 99/21, er 

nærværet og oppfølging fremover omtalt slik i Alvdal: 

«Over tid har det utviklet seg et høyt nærvær i kommunen, opp mot 95%. I Koronaåret 2020 

var nærværet hele 95,2%. Derimot har nærværet gjennom 2021 blitt betydelig redusert, i en 

periode var det under 90%. Dette er nok ikke enestående for Alvdal kommune men er en 

generell utvikling. Det blir viktig å få jobbet opp igjen nærværet. Fravær koster kommunen og 

brukerne mye i kroner og slitasje. 2022 må starte med stort fokus på nærvær der det jobbes 

målretta med dette i hele organisasjonen. Fravær vil det alltid være, i en stor organisasjon som 

kommunen vil det alltid være ansatte med god grunn for fravær til enhver tid.                                  

Økt fravær er det grunn til å tro også er som følge av pandemien. Når en krise som vi opplevde 

slo innover oss 12. mars 2020 inntrer mobiliseres det og endringskompetansen er på plass 

som ved å slå på en lysbryter. Både hva angår å få normalisert nærværet og drifta tilbake på 

det nivå vi var før krisen traff oss vil være mer krevende enn å skru på samme bryter. Det er 

viktig å fokusere og motivere ut fra det.» 

Vedlegg



 

 

For å vise hvordan utviklingen i sykefraværet har vært den senere tid har vi bedt om å få 

informasjon fra kommunen for årene 2020, 2021 og første kvartal 2022. Det er grunn til å tro 

at tallene er preget av koronapandemien.  

Sykefraværstallene fra kommunen er som følger: 

 2020 2021 Jan-feb 2022 

Kommunenivå 5,5 % 8,2 % 7 % 

Helse og velferd 5,9 % 9,8 % 6,7 % 

                  Kilde: Alvdal kommune 

 

2.2 Kommunens organisering 
Kommunen har vært gjennom en omstilling fra 2 til 3 nivåer, gjeldende fra 01.01.2022. Helse, 

omsorg og levekår er en av tre områder som er berørt av denne.  

 

 

 
Kilde: Alvdal kommune 

 

 
Helse omsorg og levekår er inndelt i følgende enheter:   

· Helsetjenester    

· Hjemmebaserte tjenester (HBO) 

· Solsida omsorgsheim 

· Tjenesten for funksjonshemmede 

· Sosiale tjenester 

Vedlegg



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

3.1 Avgrensing 
Etter ønske fra kontrollutvalget er prosjektet avgrenset til helse og omsorg. 

3.2 Problemstillinger 
Arbeides det systematisk med å forebygge og redusere sykefravær innen helse og omsorg?   

Herunder 

· rutiner for forebygging av sykefravær 

· tiltak for å unngå sykefravær 

· oppfølging av sykmeldte 

· Ledernes kompetanse på nærværsarbeid 

3.3 Kilder til kriterier 
· Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) LOV-2005-16-

17-62 

· Folketrygdloven 

· Helse- og omsorgstjenesteloven 

· Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 

· Kommunens egne retningslinjer  

3.4 Metoder for innsamling av data 
Datainnsamlingen vil i hovedsak bli gjennomført gjennom intervju og dokumentgjennomgang. 

Det er aktuelt å intervjue kommunalsjef helse og omsorg, personalansvarlig(e) i stab,  

enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud.  

 

Stjørdal 08.04.2022 

Marit Ingunn Holmvik      

Oppdragsansvarlig revisor       

Vedlegg
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.04.22      12/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

12/22  Kontrollutvalget      26.04.22 

 

 

Orienteringssaker 
 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Rapport viser at kontrollutvalgene har fått mer å gjøre 

Mens kontrollutvalgene i snitt behandlet rundt 20 saker i 2003, er dette tallet nå oppe i 

38 viser tall fra Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase. 

 

Lenke til artikkelen: https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-

kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/ 

 

Kilde: FKT sin nettside under fanen «Fagtema» og «Kontrollutvalg». Artikkelen er hentet 

den 1.mars.d.å. 

 

 

Orienteringssak 2: Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene 

En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å 

drive med nødvendig revisjon av et mektig system. 

Uttalelsen er hentet fra lederartikkel i Kommunal Rapport den 24.februar d.å.  

Se vedlegg 1. 

 

 

Orienteringssak 3: Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 

Kommunal Rapport har hatt noen artikler om varsling, og hvorvidt kan varsles.  

Generalsekretæren i Forum for kontroll og tilsyn skriver i denne artikkelen et tilsvar til 

KS-advokatene.   

Se vedlegg 2. 

 

 

Orienteringssak 4: Melding om vedtak 

Kommunestyret behandlet den 24.02 eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus. 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Se vedlegg 3. 

 

 

Orienteringssak 5: Melding om vedtak 

Kommunestyret behandlet den 24.02 kontrollutvalgets årsmelding for 2021. utvalgets 

leder var til stede og orienterte under behandlingen i kommunestyret. Årsmeldingen ble 

tatt til orientering. 

Se vedlegg 4. 

 

 

 

https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/
https://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/rapport-viser-at-kontrollutvalgene-har-fatt-mer-a-gjore/
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Orienteringssak 6: Konferanser og seminar våren 2022 

Både FKT og NKRF arrangerer konferanse for kontrollutvalg i 1. halvår 2022. 

 

FKTs Fagkonferanse 2022 –  8.-9. juni på Lily Country Club 

 

NKRFs Fagkonferanse 2022 – 1.-2. juni i Ålesund 
 

Følg lenkene for å se programmet. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

 

  

 

 

https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-fagkonferanse-2022


 

 
 

En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å drive med nødvendig revisjon av et mektig system. Her er kontrollutvalget i 

Tana kommune samlet til møte i januar i år. 

Foto: Thomas Frigård 

 

› LEDER 24.02.2022 09:42 

 

 

Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet. 

 

Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene! 
En kommune må sørge for at kontrollutvalget får nok ressurser og oppmerksomhet til å 
drive med nødvendig revisjon av et mektig system. 

 

KOMMUNAL RAPPORT 

 

Dette skjer dessverre ikke over alt. Mange kommuner setter fortsatt av for lite midler til utvalgene. Det forteller 
generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) til Kommunal Rapport. 

Det er beklagelig. Kontrollutvalget er lovpålagt. Oppgaven er å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet 

på vegne av kommunestyret. En kommune driver med mye. Det 

varierer fra lovpålagte tjenester, saksbehandling og vedtak av stor betydning til innkjøp og forvaltning av verdier. 

Dette dreier seg om menneskers rettssikkerhet, om demokrati og det handler om økonomiske verdier. 

Kontrollutvalget er viktig for å se et slikt system i kortene. 

 

Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase viser at aktiviteten i kontrollutvalgene varierer. I 2020 behandlet rundt en firedel av 

kommunene mellom 21 og 30 saker. Like mange behandlet mellom 31 og 40 saker mens noe mer enn én av ti kommuner behandlet mellom 51 og 60 

saker. 

En forklaring på denne variasjonen kan være at kontrollutvalgene nærmer seg oppgaven ulikt. Drammen har ett av tre kontrollutvalg som behandler mer enn 

100 saker. I 2020 behandlet kontrollutvalget 164 saker. Til sammenligning ble det behandlet 105 saker i Tromsø og 103 saker i Oslo. 

Utvalgsleder Andreas Muri (H) i Drammen forklarer sakstallet der med mennesker og kultur, ikke at det gjøres flere feil i kommunen. – Vi er en engasjert 

gjeng, og vi er mange med mye erfaring, sier Muri. 

Les mer om kontrollutvalgene i Kommunal Rapports ukeavis. 

Medlemmene tar selv med en del av sakene inn til behandling. Det kan være spørsmål og tips som fanges opp i møte med innbyggere. Men 

kontrollutvalgslederen i Drammen skulle gjerne hørt mye oftere fra innbyggerne. 

Han har et poeng. Terskelen for innbyggerne til å ta kontakt med dette utvalget må være lav. Så må de samme innbyggerne tåle at ikke alle klagemål skal 

føre fram. Kontrollutvalget er ingen alminnelig klagenemnd. 

I tillegg til engasjement og kultur mener kontrollutvalgslederen i Drammen at det er en sammenheng mellom rause budsjetter og aktiviteten i 

kontrollutvalgene. Store kommuner kan ha noe mer ressurser, blant annet til forvaltningsrevisjoner, mener han. Forvaltningsrevisjoner kan være mer 

tid- og ressurskrevende enn regnskapsrevisjoner. 

Samtidig er behovet for virksomme kontrollutvalg og et kritisk blikk på det som skjer, like stort i små kommuner. 
 
 

 

 

 

 

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: 

Britt Sofie Hestvik. 

 
Politisk redaktør: Agnar Kaarbø 

Utviklingsredaktør: Espen Andersen 

Debattredaktør: Ragnhild Sved 
 

Markedsdirektør: Fred Scharffenberg 

 

Kommunal-Rapport.no er redigert på uavhengig grunnlag og etter de normer og regler som er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.  
 

” Kontrollutvalget er vik- 
tig for å se det kommu- 
nale systemet i kortene. 

Vedlegg
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Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget må ivaretas 
Kommunal Rapport 15.12.2021, Anne-Karin Femanger Pettersen, generalsekretær i Forum for 
Kontroll og Tilsyn 

 
Det vil undergrave kontrollutvalgets uavhengighet og tillit hvis kommunens ledelse skal gis 
tilgang til utvalgets arkiv. 

 

I Kommunal Rapport 16. november svarer KS-advokatene Frode Lauareid og Geir S. 
Winters på mitt debattinnlegg der jeg spør om det er trygt å varsle til kontrollutvalget (29. 
september). 

 
Kontrollutvalget mottar varsler, og det må vi forholde oss til. 
Vi er enige om at kommunene må etablere et trygt varslingssystem. Andelen som frykter 
gjengjeldelse ved varsling, er altfor høyt. Kontrollutvalgene får tidvis også inn henvendelser 
om at varslingsrutiner ikke fungerer i kommunene. 

 
Lauareid og Winters mener det er vanskelig å se noe reelt behov for involvering fra 
kontrollutvalgets side i varslingssaker når det er flere andre varslingskanaler. 

 

Det var heller ikke mitt poeng. Kontrollutvalget skal ikke være en del av kommunens 
varslingssystem. 

 

Rita Holberg, leder av kontrollutvalget i Fredrikstad, argumenterer godt for det i sitt 
innlegg (29. november). Det er kontrollutvalgets rolle å undersøke om kommunens 
varslingsordning er forsvarlig. Da kan ikke utvalget være en del av det systemet som skal 
kontrolleres. 

 
Men kontrollutvalget mottar varsler, og det må vi forholde oss til. Et varsel kan også 
inneholde andre opplysninger som er relevante for kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalgene er vel kjent med at ansvaret for å behandle varsel og følge dette opp 
tilligger andre. Det utelukker ikke at kontrollutvalget og sekretariatet kan påse at varselet 
kommer til rett adresse uten ugrunnet opphold. Sekretariat og kontrollutvalg vil tvert imot 
være de beste garantister for at dette skjer. 

 
Uansett om det mottatte varselet gir grunnlag for kontrollhandlinger eller ikke, foregår det en 
form for saksbehandling når kontrollutvalget mottar en henvendelse om en varslingssak. 
Henvendelsen skal journalføres og arkiveres på ordinært vis hos kontrollutvalgets 
sekretariat. 

 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges Kommunerevisorforbund har spurt 
departementet om sekretariatene kan vise til arbeidsmiljølovens § 2A-7 om taushetsplikt ved 
ekstern varsling til offentlig myndighet, for å unngå at varslers identitet og andre 
personopplysninger blir kjent internt i kommunen. 

 
Denne bestemmelsen krever taushetsplikt også overfor sakens parter (kommunen) og deres 
representanter (kommunens advokat). Det vil i så fall gi varsler større trygghet. Vi venter 
fortsatt på svar fra Arbeids- og sosialdepartementet. 

 

Kontrollutvalgets uavhengighet er prinsipiell og knytter seg ikke bare til varslingssaker. 
 
Lauareid og Winters viser til at kontrollutvalget etter loven er en del av kommunen, og 
dermed et internt organ. 

Vedlegg
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https://www.kommunal-rapport.no/debatt/kontrollutvalget-er-lite-egnet-som-varslingsmottak/137274!/
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Kontrollutvalget er først og fremst kommunestyrets kontrollorgan. Valg til kontrollutvalget er 
underlagt strenge valgbarhetsregler. Uavhengighet for kontrollutvalget og sekretariat er et 
viktig prinsipp i kontrollarbeidet. 

 
Det skal være vanntette skott mellom sekretariatet og kommunedirektøren. I praksis betyr 
det blant annet at kontrollutvalgets arkiv organiseres separat fra kommunens. 
Det vil undergrave kontrollutvalgets uavhengighet og tillit hvis kommunens ledelse skal gis 
tilgang til arkivene gjennom unntaksbestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. 

 

FKT kan således ikke se at det reises noen prinsipielle betenkeligheter i saker hvor 
kontrollutvalget mottar et varsel, og ekspederer dette videre for oppfølging. 

 
 
 
 

Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning. 

Vedlegg



 

ALVDAL KOMMUNE 
 

KOMMUNEDIREKTØREN 
SERVICEKONTORET 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 939984194 MVA 
2560 ALVDAL Nyborg Alvdal k.hus 62 48 90 00  Bankgiro: 1895.06.00140 
 E-post: postmottak@alvdal.kommune.no   Kto.skatt:  
7855.05.04382 

Kontrollutvalg Fjell IKS 
Os Kommunehus 
   
2550 OS I ØSTERDALEN 
 Alvdal, 25.02.2022 
 
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
22/310-5 1773/22 216 Erland Horten  
(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar) 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - EIERSKAPSKONTROLL  OG 
FORVALTNINGSREVISJON -  ABAKUS AS 
 
Fra møtet i  Kommunestyret den 24.02.2022, sak nr 14/22 underrettes det om at det er fattet 
følgende vedtak. 

 
1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 

Abakus AS til orientering. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 

a.  følge opp den vedtatte planen for årlig rullering av eierskapsmeldingen. 
b.  beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere 

måte i eierskapsmeldingen. 
c.  tydeliggjøre at ordføreren er kommunens eierrepresentant i Abakus, hvor 

langt denne myndigheten strekker seg, og hvordan kommunikasjonen med 
kommunestyret skal foregå. 

d.  innarbeide rutiner for at eierskapsmeldingens generelle premisser for 
kommunens eierskap blir formidlet til Abakus. 

e. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og 
tilstanden til Abakus. 

3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i 
generalforsamling om følge opp anbefalingene til Abakus AS om at: 

a.  selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes.  
b.  styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig.  
c. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert. 

 
Kommunestyret ber kommunedirektør om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og ordfører 
om oppfølgingen av punkt 3 til kontrollutvalget innen utgangen av desember 2022. 

 
 
 
Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  
Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  
 
 
 

Vedlegg



Alvdal kommune

Vår ref. : 22/310-5 2

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erland Horten 
rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
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FORVALTNINGSREVISJON -  ABAKUS AS 
 

Vedlegg



 

ALVDAL KOMMUNE 
 

KOMMUNEDIREKTØREN 
SERVICEKONTORET 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 939984194 MVA 
2560 ALVDAL Nyborg Alvdal k.hus 62 48 90 00  Bankgiro: 1895.06.00140 
 E-post: postmottak@alvdal.kommune.no   Kto.skatt:  
7855.05.04382 

Kontrollutvalg Fjell IKS 
Os Kommunehus 
   
2550 OS I ØSTERDALEN 
 Alvdal, 25.02.2022 
 
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
22/309-5 1771/22 004 Erland Horten  
(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar) 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 
2021 
 
Fra møtet i  Kommunestyret den 24.02.2022, sak nr 13/22 underrettes det om at det er fattet 
følgende vedtak. 
 

Kommunestyret tar årsmelding fra kontrollutvalget 2021 til orientering.  
 
 
Begrunnelse for vedtaket går fram av vedlagte særutskrift  
Det er anledning til å se dokumentene i saken. Ta i så fall direkte kontakt med saksbehandler.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erland Horten 
rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 
 
 
 
Vedlegg: 
SAMLET SAKSFREMSTILLING - ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2021 
 

Vedlegg



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 13/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.04.22      13/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

13/22  Kontrollutvalget      26.04.22 

 

 

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: 

 

 

 


	Innkalling 0222 alvdal 260422
	0822 Godkjenning av innkalling og saksliste
	0922 godkjenning møteprotokoll 080222
	0922 vedlegg Protokoll 0122 alvdal 8feb22
	01/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling
	02/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 7.desember 2021
	03/2022 Rapport for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i  Abakus AS
	04/2022 Bestilling av forvaltningsrevisjon for 2022
	05/2022 Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2021
	06/2022 Orienteringssaker
	07/2022 Eventuelt

	1022 kontrollutvalgets uttalelse regnskap 2021
	1022 vedl 1 Uttalelse regnskap 2021 alvdal
	1022 vedl 2 Revisjonsberetning 2021 Alvdal kommune (002)
	1122 prosjektplan sykefravær
	1122 vedlegg prosjektplan sign
	1222 orienteringssaker
	1222 vedlegg 1 orienteringssaker vedl 1 Sett av nok ressurser til kontrollutvalgene! • Kommunal Rapport ny
	1222 vedlegg 2 orienteringssaker vedl 2 Uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget ma ivaretas
	1222 vedlegg 3 2022049 melding om vedtak EIERSKAPSKONTROLL  OG FORVALTNINGSREVISJON -  ABAKUS AS
	1222 vedlegg 4 2022050 melding om vedtak ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2021
	1322 eventuelt



