
 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 i henhold til Kommuneloven § 11-5. 

 

 

 

MØTEDATO: Tirsdag 4. februar 2020  

KL.:   13:00 

STED:  Kammerset ved Alvdal kommunehus 
 

 
SAKSLISTE 

 
 

SAK NR. INNHOLD 
 
01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.19 

03/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

04/2020 Initiering av virksomhetsbesøk i 2020 

05/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

06/2020 Gjennomgang av oppfølgingssaker 

07/2020 Orienteringssaker  

08/2020 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. Dette 
uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 

 

 
 
Mandag 27. januar 2020 
For Ola Eggset, leder i kontrollutvalget 

 

Torill Bakken 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
Torill Bakken 
 
Kopi:  Ordfører, Revisor, Ekspedisjonen for utlegging til offentlig gjennomsyn på 

kommunens hjemmeside 
 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      01/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 04.02.20 

 

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 04.02.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      02/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 26.11.19 
  

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 26.11.19 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det ble foretatt en 

redaksjonell endring i sak 34/19 etter tilbakemelding. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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  Alvdal kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 Kontrollutvalget 

 

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

Møtested: Kammerset, Alvdal kommunehus 

Møtedato: Tirsdag  26. november 2019 

Tid:  Kl. 12:00 

Saknr.  28-35 

 

 

Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:      Vara tilstede under presentasjonen: 
Ola Eggset, leder     Grete Marie Steigen   
Wenke Furuli, nestleder     Rolf Langen 
Sigmund Kveberg Paaske    Ivar Oddlien 
Tor Eggestad  
Anita Midtun 
       
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken og Ragnhild Aashaug 
Fra Revisjon Fjell IKS: Leidulf Skarbø 
     
 
Merknad: 
Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og 

oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. 

Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del. 

  
 
Alvdal, 26. november 2019 
 

Torill Bakken 
T. Bakken  
møtesekretær 
 
Møtet avsluttet kl. 13:30 
 
 
 
 

Neste møte:    Tirsdag 4. februar 2020 
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28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 26.11.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 26.11.19 godkjennes. 

 

 

 

29/2019 Protokoll fra møte 10.09.19 til orientering 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.19 tas til orientering. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.19 tas til orientering. 

 

 

 

30/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og 
kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester 

  
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester” av 30.09.19 tas til etterretning. 

 

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen: 

 Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle 

enkeltvedtak.  

 Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til 

medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for 

vedtaket.  

 Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige 

lovhjemler.   
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 Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for 

tildeling av tjenester.  

 Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie- og 

omsorgstjenester.  

 Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som gjennomføres for å 

evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.  

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 

 

 

Behandling: 

Revisor var tilstede under behandlingen og gikk igjennom arbeidet med rapporten og 

rapportens sammendrag, konklusjoner og anbefalinger. Han svarte videre på spørsmål i 

fra utvalget. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

Forvaltningsrevisjonsrapporten " Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester” av 30.09.19 tas til etterretning. 

 

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen: 

 Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet opphold gjennom formelle 

enkeltvedtak.  

 Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene hvordan søkerens rett til 

medvirkning har foregått og hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for 

vedtaket.  

 Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir angitt korrekte og fullstendige 

lovhjemler.   

 Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot kommunens kriterier for 

tildeling av tjenester.  

 Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for kommunens pleie- og 

omsorgstjenester.  

 Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som gjennomføres for å 

evaluere og planlegge kvalitetsforbedring av tjenestene.  

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.20. 

 

  

 

31/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 
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Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

og virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 01.05.20. 

 

     

32/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

 

 

 

 

33/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 
2020  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for 

møter i 2020: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Alvdal kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Tirsdag 04.02.20 

o Tirsdag 21.04.20 

o Tirsdag 02.06.20   

o Tirsdag 06.10.20 

o Tirsdag 01.12.20 
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Behandling: 

Årsplanen ble drøftet. 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 Møtene starter kl. 13:00 

 Møtestedet er fortrinnsvis Alvdal kommunehus 

 Møtedatoene er: 

o Tirsdag 04.02.20 

o Tirsdag 21.04.20 

o Tirsdag 02.06.20   

o Tirsdag 06.10.20 

o Tirsdag 01.12.20 

 

 

 

   

34/2019 Orienteringssaker    

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Orienteringssak 1:  NKRF´s kontrollutvalgskonferanse: 

 Flest mulig av utvalgets medlemmer melder seg på konferansen. 

 

Orienteringssak 2:  Ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 

 Saken tas til orientering.  

 

                                                                           

35/2019 Eventuelt 

  
Kontrollutvalgets behandling: 

Ingen saker til behandling. 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 03/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   11.02.20      03/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

03/20  Kontrollutvalget      11.02.20 

  Kommunestyret 

 

 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 
 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 (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 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

 

Kontrollutvalget bes under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og 

foreta eventuelle korrigeringer og endringer. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for 

kommunestyret.  

 

 

Behandling:  

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlet av Kontrollutvalget i Alvdal 04.02.20, sak 03/20 

 
ÅRSMELDING 2019 

KONTROLLUTVALGET I ALVDAL 
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Innledning 
 

Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2019 til 31.12.2019. Meldingen gir oversikt over medlemmer 

og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets arbeid. 

 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om revisjon og kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15.juni 

2004 med virkning fra 1.juli samme år.  

Ny lov og forskrift med ikrafttreden fra og med det konstituerende møtet i det enkelte 

kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023, er det ikke henvist til.   

 

Denne årsmeldingen følger i sin oppbygging den gamle kontrollutvalgforskriftens inndeling så langt 

det er praktisk mulig. Der det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets 

saksnummer. Der det gis referanse til kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til 

kontrollutvalgforskriften. 

Kontrollutvalgets sammensetning (§2) 
 

Ved konstituering etter valget i 2015 (sak 53/15, den 02.10.15) hadde kontrollutvalget slik 

sammensetning i perioden 2015-2019: 

 

Leder : Live Stokstad  

Nestleder : Leif Langodden  

Medlem : Lisbeth Gjermundshaug  

Varamedlem : Sigmund Kveberg Paaske 

Varamedlem : Trond Strypet  

Varamedlem : Brit Guri Nordtun  

 

Etter at Gjermundshaug søkte fritak og Nortun ikke var valgbar fikk nytt utvalg denne 

sammensetningen (k-sak 74/16) 

 

Leder : Live Stokstad (V) 

Nestleder : Leif Langodden (Sp) 

Medlem : Trond Strypet (Ap) 

Varamedlem : Sigmund Kveberg Paaske (V) 

Varamedlem : Helene Margrethe Schelderup (Sp) 

Varamedlem : Wenke Furuli (Ap) 

 

Etter innvilget søknad om permisjon ble nytt kontrollutvalg for resten av valgperioden valgt av 

kommunestyret torsdag 21.september (k-sak 61/17): 

 

Leder : Leif Langodden (Sp) 

Nestleder : Sigmund Kveberg Paaske (V)  

Medlem : Wenke Furuli (Ap) 

Varamedlem : Trond Strypet       (Ap) 
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Varamedlem : Helen Schjelderup    (Sp) 

Varamedlem : Irene Tronslien (V) 

 

 

Ved kommunestyrets konstituering etter valget i 2019 (sak 56/19, den 03.10.19) har kontrollutvalget 

slik sammensetning i perioden 2019-2023: 

 
Faste medlemmer 

  

Vara medlemmer (personlig) 

  

Leder Ola Eggset  Rolf Langen 

Nestleder Wenke Furuli Vigdis Vestby 

Medlem Sigmund Kveberg Paaske  Per Nyrønning  

Medlem Tor Eggestad Grete Marie Steigen 

Medlem Anita Midtun Ivar Oddlien 

 

Antall saker til behandling 
 

Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 5 møter og behandlet 35 saker. Tilsvarende tall i 2017 viser 5 

møter og 36 saker. I tillegg ble det i 2019 gjennomført et virksomhetsbesøk. 

 

Innkalling av administrative leder, evt. andre til kontrollutvalgets møter 
Kontrollutvalget har i 2019 innkalt og invitert følgende til sine møter: 

 Rådmann og økonomisjef under behandling av kommunens årsregnskap (sak 12/19) 

 Skatteoppkrever under behandling av kontrollrapport skatt (sak 15/19) 

 Enhetsleder for flyktningetjenesten under behandling av orientering om flyktningetjenesten 

(sak 13/19) 

 Enhetsleder for helse (sak 13/19) 

 Enhetsleder og ingeniør under virksomhetsbesøk 4. juni 

Ordfører har deltatt på to av utvalgets møter. 

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver (§4) 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 

på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 

Utvalget behandlet uavhengighetserklæring fra revisor 5.februar (sak 05/19). 

Uttalelse om årsregnskap (§7) 
Etter § 7 i forskrift om kontrollutvalg skal utvalget når det blir forelagt en revisjonsberetning  
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fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til 

kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn 

til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Alvdal kommunes årsregnskap for 2018 i 

møte 23.april (sak 12/19).  

 

Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8) 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

§ 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. 

 

Kontrollutvalget har ikke mottatt merknader fra revisjonen i 2019.  

 

Forvaltningsrevisjon (§9) 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i 

samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.  

 

Kontrollutvalget i Alvdal har i 2019 behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport: 

- Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester  (sak 30/19) 
 

Rapporten er videresendt kommunestyret for endelig behandling. 

 

 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10) 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

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

forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

  

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut 

fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter 

 

Kontrollutvalget behandlet Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2019 i møte 24.11.16 

(sak 35/16).  

Planen ble vedtatt av Alvdal kommunestyre 15.12.16. 
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Selskapskontroll og rapportering til kommunestyret (§13-15) 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m. 

 

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

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal 

vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. 

 

Kontrollutvalget behandlet Plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 i møte 13.09.16 (sak 

29/16). Planen ble vedtatt av Alvdal kommunestyre den 27.10.16. 

 

Kontrollutvalget vurderte behovet for selskapskontroll i 2019 den 5. februar (sak 04/19).  

 

Selskapskontroll er ikke prioritert i 2019. 

 

 

Valg av revisjonsordning. Valg av revisor (§ 16) 
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne 

revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. 

Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Alvdal kommune er deleier i Revisjon Fjell IKS som leverer revisjonsoppgaver til kommunen i 

henhold til lover og forskrifter om kommunal revisjon. 

 

Særlige oppgaver for kontrollutvalget (§18) 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 

følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget behandlet budsjett 2020 for egen virksomhet innenfor kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen i møte 10.september (sak 24/19). Saken ble oversendt kommunestyret for endelig vedtak 

 

Saksbehandling. Møte- og talerett i kontrollutvalgets møter (§ 19) 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom utvalget skal 

behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt. Kommuneloven § 31 nr. 3 siste 

punktum gjelder tilsvarende.  
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Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører eller 

fylkesordfører og kommunens eller fylkeskommunens oppdragsansvarlig(e) revisor(er).  

Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles samt saksdokumenter.  

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten gjelder likevel ikke når sak 

som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

 

Saker er sendt ut senest én uke før møtet er avholdt. I tillegg legges de ut til offentlig gjennomsyn i 

Alvdal kommunehus og legges ut på sekretariatets hjemmeside, konfjell.no. Kopi av innkallingen 

sendes i tillegg til ordfører og revisor.  

 

Kontrollutvalget startet i 2012 med” papirløse” møter, dvs. at alle saksdokumenter sendes 

medlemmene kun elektronisk.  

 

Revisor har møtt til samtlige av kontrollutvalgets møter. Ordfører har møtt i to av utvalgets møter. 

Saksbehandling og sekretariat (§20) 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget 

er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

 

Alvdal kommune er deleier i Kontrollutvalg Fjell IKS som leverer sekretariatstjenester til kommunen 

i henhold til forskrift for kontrollutvalg. 

 

Deltakelse på kurs/seminar 
Tre av utvalgets medlemmer deltok på den årlige kontrollutvalgskonferansen i regi NKRF i februar 

2019.  

 

Andre oppgaver 
Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra 

kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften. Når det gjelder henvendelser fra andre 

enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under 

utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.  

 

Kontrollutvalget har behandlet følgende saker i tillegg til oppgaver nedfelt i forskriften: 

 

 

 Kontrollrapport skatt   

 Oppfølgingssaker  

 Årsplan og møteplan 2020 

 Diverse orienteringssaker 
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 Orienteringer i fra administrasjonen 

 Gjennomføring og evaluering av virksomhetsbesøk 
 

Virksomhetsbesøk 
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.  
 
Kontrollutvalget vedtok den 14. februar (sak 06/17) prosedyrer for virksomhetsbesøk. 

I følge utvalgets prosedyrer for virksomhetsbesøk er formål med et besøk å gjøre seg kjent med og 

skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives.  

 

Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk ved Kommunalteknikk 4. juni. 

 

Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 
Kontrollutvalget rapporterer årlig til kommunestyret i form av årsmelding for kontroll og 

tilsynsarbeidet i kommunen. I tillegg oversendes samtlige rapporter til kommunestyret for endelig 

behandling.  

 

 

Alvdal 05.02. 2020 

 

Ola Eggset 

________________________             

Ola Eggset                       

Leder i kontrollutvalget                               Torill Bakken 

                                                 ________________________             

 Kontrollutvalg Fjell IKS  
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Vedlegg; Saker behandlet i Alvdal kontrollutvalg i 2019 
 

5. februar  

01/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 04.12.18 

03/2019 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget 

04/2019 Vurdering av selskapskontroll 2019 

05/2019 Vurdering av revisors uavhengighet 

06/2019 Initiering av virksomhetsbesøk i 2019 

07/2019 Forvaltningsrevisjon 2019 - Prosjektplan 

08/2019 Orienteringssaker  

09/2019 Eventuelt 

 

23. april 

10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

11/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.19 

12/2019 Årsregnskap 2018 Alvdal kommune - uttalelse 

13/2019 Orientering i fra administrasjonen - Flyktningetjenesten  

14/2019 Plan for virksomhetsbesøk 2019   

15/2019 Kontrollrapport skatt 2018  

16/2019 Orienteringssaker  

17/2019 Eventuelt 

 

4. juni 

18/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

19/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 23.04.19 

20/2019 Forberedelse virksomhetsbesøk   

Fra kl. 13:00 gjennomførtes virksomhetsbesøk hos Kommunalteknikk 

 

10. september 

21/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

22/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 04.06.19 

23/2019 Evaluering av virksomhetsbesøk – Kommunalteknikk 

24/2019 Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal kommune 

25/2019 Orienteringssaker 

26/2019 Eventuelt 

27/2018 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid og oppfølging til neste periode 

 

26. november 

Introduksjon til nye kontrollutvalgsmedlemmer 

28/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

29/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 10.09.19 

30/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester   

31/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2024      

32/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 

eierskapskontroll 2020-2024  

33/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 2020   

34/2019 Orienteringssaker                                                                              

35/2019 Eventuelt 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      04/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

04/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

  

Virksomhetsbesøk i 2020– Initiering 
 

Saksdokumenter: 

 Prosedyrer for virksomhetsbesøk, vedtatt 14.02.17   

 Oversiktskart organisasjon 

 

 

 

Saksframlegg: 

Alvdal kontrollutvalg vedtok den 14.02.17 prosedyrer for virksomhetsbesøk. Prosedyrene 

er vedlagt saken. 

 

I følge vedtatt møteplan for Alvdal kan det være aktuelt å legge virksomhetsbesøk til 2. 

juni 2020.  

 

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

virksomhet som skal besøkes i 2020, tidspunkt og omfang. 

 

 Kontrollutvalget gjennomførte i 2018 virksomhetsbesøk ved TFF. 

 Kontrollutvalget gjennomførte i 2019 virksomhetsbesøk ved Kommunalteknikk. 

 

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.  



 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 04/2020 

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 kontrollutvalgets planlagte møte 

21.04.20. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved …………...  2. juni 2020. Sekretariatet forbereder 

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

godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Behandling: 

  

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 
 



 

 

Organisasjonskart med avdelinger/avdelingsledere 

 

Avdelingsledere er del av lederteamet på enheten. Rolle og ansvar er å gjennomføre driften som nærmeste leder til ansatte hva angår daglig oppfølging og styring innen fag, økonomi og personal (herunder 
medarbeidersamtaler). Formell myndighet ligger hos enhetsleder med unntak av noen kurante hjemler i kommunens permisjonsreglement. 

På Alvdal Barneskole ble det opprettet funksjon/stilling som assisterende rektor, denne har rolle og myndighet som rektor/enhetsleder. Oppgave/ansvarsfordeling dem imellom avklares direkte/løpende av dem selv. 
Ressursen skal etter hvert fases mer inn på undervisning. 

Avdelingslederne og ass.rektor er plassert i lønnskapittel 3. Kulturskolerektor er plassert i lønnskapittel 5.  

  

Rådman

+ ass.rådmann

Servicekontoret TFF

Avd. Solgløtt

avd.leder

Avd. Klokkaregga

avd.leder

Solsida

Avd. 1etasje

avd.leder

Avd. 2 etasje

avd.leder

Avd. kjøkken/vask

avd.leder

Hjemmebasert 
omsorg

Avd.

avd.leder

Helse
Alvdal Barneskole

+ ass.rektor

Alvdal 
ungdomsskole

Alvdal barnehage

Avd. Øwretun

avd.leder/styrer

Avd. Plassen

avd.leder/styret

Kultur

Kulturskolen

avd.leder/rektor

Landbruk og Miljø Kommunalteknikk

Uteseksjon

avd.leder

Flyktningetjenesten
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Prosedyrer for virksomhetsbesøk  for Alvdal 

kontrollutvalg 

 

1. Hensikt  
Virksomhetsbesøk skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og 
ansatte i kommunen 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 bakgrunn 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 Alvdal 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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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      05/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

Saksdokumenter: 

Brev av 20.12.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av oppdragsansvarlig 

revisors uavhengighet. 

 

 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 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. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten 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 reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen 

 å opptre som fullmektig for kommunen 

 

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 05/2020 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Alvdal kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 20.desember 2019. 

 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en 

trussel mot revisors uavhengighet 

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg 

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede 

honorarbegrensinger 

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig 

etterfølges. 

 

Disse spørsmålene er stilt Revisjon Midt-Norge, og de har svart følgende: 

 

1. Uavhengighetserklæringen inneholder opplysninger om rådgivning. Vi yter ikke rådgivning 
som setter vår rolle som revisor i fare. 

2. Det utarbeides årlige leveranseavtaler med alle kommuneoppdragene. Denne 

avtalen regulerer hva som inngår i avtalene med kommunene. 

Vi leverer de lovpålagte oppgavene og veiledning tilknyttet lovpålagt revisjon. 

Andre oppgaver må avtales spesielt og vil da bli regulert i egne avtaler.  

3. Det er ikke avtalt noe knyttet til rotasjon av oppdragsansvarlig revisor. 

 

 

Ut fra kravene i kommuneloven §24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16 - 

§19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en 

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Alvdal kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

20. desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 06/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      06/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

06/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

 

Gjennomgang av oppfølgingssaker 
 

 

Saksdokumenter: 

- oversikt saker til oppfølging 

 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger opp merknader og vedtak fra 

kommunestyret i saker som kommer fra kontrollutvalget. Dette skal sikre at kontroll- og 

tilsynsaktiviteter får effekt og bidrar til forbedring. For å sikre at saker følges opp er det 

utarbeidet en oppfølgingsoversikt.  

 

 

Sakvurdering: 

Det legges opp til en drøfting og gjennomgang av listen under behandling. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



Oppfølgingsoversikt Alvdal 2019- 
 

Saknr Sakstittel Vedtak Oppfølging Status 

33/18 Forvaltningsrevisjon; 
oppfølging av vedtak 

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og ber 

rådmannen: 

• utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av 

oppfølgingsrapporter politiske vedtak 

• utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal 

rapporteres tilbake til formannskapet og kommunestyret om 

status for iverksetting av vedtak 

• anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å 

sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske 

vedtak. 

 
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 
01.05.2019. 

Mai-2019 
 
Ikke mottatt pr. 
10/8. Avvent til ny 
rådmann er på 
plass. 
Sendt purring 16/1-
20. 
Kommunestyret 
vedtok rutiner for 
politisk 
saksbehandling i 
februar 2019 

A 

03/19 Selskapskontroll 2019 Kontrollutvalget mener det kan være aktuelt å gjennomføre en 

selskapskontroll i Abakus AS i løpet av 2019, under 

forutsetning av at øvrige eierkommuner deltar. 

Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med 

kontrollutvalgene eierkommuner i Abakus 

April 19 
Ikke ønske fra 
øvrige. Vurderes 
overordnet analyse 
2020 

 

03/19 Selskapskontroll 2019 Kontrollutvalget ønsker en orientering om driften i Aukrust AS i 

løpet av året. 
Tas i sammenheng 
med behandling av 
neste periodes plan 
for 
selskapskontroll. 

A 

06/19 Virksomhetsbesøk Virksomhetsbesøk gjennomføres ved enheten 

Kommunalteknikk 6. juni 2019. Sekretariatet forbereder besøk i 

henhold til prosedyrenes punkt 4.2.2. Plan for gjennomføring 

av besøket godkjennes i kontrollutvalgets neste møte. 

 

April 19 A 

06/19 Virksomhetsbesøk Utvalget ønsker i tillegg en orientering i fra Flyktningetjenesten 

i neste møte. 

 

April A 



Oppfølgingsoversikt Alvdal 2019- 
 

07/19 Prosjektbeskrivelse 
internkontroll 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen 

av forvaltningsprosjektet "Internkontroll og kvalitetssikring av 

helse- og omsorgstjenester” slik den foreligger. 

 

Nov.19 A 

08/19 Orienteringssaker Sekretariatet orienterte om høringsbrev angående ny 

kontrollutvalgsforskrift. Sekretariatet sender høringsnotat til 

utvalget. Saken settes opp på neste møte. 

 

Mars  A 

23/19 Egenevaluering Sekretariatet sørger for at nytt utvalg får et sammendrag av 

evalueringen, oversikt over oppfølgingssaker og gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner. 

Jan-20 UB 

24/19 Budsjett for kontroll- og 
tilsyn 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2020 

for kontroll- og tilsynsfunksjonen i Alvdal kommune med en 

ramme på kr 650.000. 

 

Des. 19, Behandlet 
med kommunens 
budsjett. 

A 

30/19 Forvaltningsrevrapport Forvaltningsrevisjonsrapporten " Internkontroll og 

kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester” av 30.09.19 tas 

til etterretning. 

 

Alvdal kommune følger revisors anbefalinger og 

kommunestyret ber rådmannen: 

 Påse at søknader om tjenester avgjøres uten ugrunnet 

opphold gjennom formelle enkeltvedtak.  

 Nedtegne i hoveddokumentene for enkeltvedtakene 

hvordan søkerens rett til medvirkning har foregått og 

hvilket faktagrunnlag som ligger til grunn for vedtaket.  

 Gjennomgå malene for enkeltvedtak slik at det blir 

angitt korrekte og fullstendige lovhjemler.   

 Dokumentere bedre at søknader blir vurdert opp mot 

kommunens kriterier for tildeling av tjenester.  

 Utarbeide særskilte risiko- og sårbarhetsanalyser for 

kommunens pleie- og omsorgstjenester.  

 Dokumentere bedre datagrunnlaget og prosessene som 

gjennomføres for å evaluere og planlegge 

kvalitetsforbedring av tjenestene.  

 

 

Oversendt k-styret 
for behandling 
26.11. 
Behandles 30.01? 

 



Oppfølgingsoversikt Alvdal 2019- 
 

31/19 Bestilling av risiko- og 
vesentlighetsanalyse 

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-

Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert før 

01.05.20. 

 

Oversendes 
Revisjon Midt-
Norge. 
Frist 01.05 

 

32/19 Bestilling av risiko- og 
vesentlighetsanalyse 

Alvdal kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering 

av kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra 

Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

 

Oversendes 
Revisjon Midt-
Norge.  
Frist 01.05 

 

33/19 Møteplan Årsplan oversendes kommunestyret til orientering. Møterom bestilt 
for hele året 26.11 

A 

 

A    = Avsluttet 

UB = Under Behandling 

L    = Løpende 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 07/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      07/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

 

Orienteringssaker 
 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Evaluering av NKRF´s kontrollutvalgskonferanse 

 Fire av utvalgets medlemmer deltok på konferansen. Sekretariatet oppfordrer til 

en gjennomgang og evaluering.  

 

Orienteringssak 2: Melding om vedtak 

 Kommunestyret fattet den 19.12.19 vedtak om budsjettjustering. Behandling med 

vedtak er vedlagt.  

 

Orienteringssak 3: Møte om samordning av tilsyn 

 Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i 

Innlandet og vil gi en kort orientering. 

 

Orienteringssak 4: Kommunebildet 2020 

 Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av 

de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger 

på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, 

økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. 

Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/ 

 

 

Orienteringssak 5: Oppfølging i fra forrige utvalg 

 Forrige kontrollutvalgs egenevaluering samt oversikt over gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner i Alvdal to siste perioder er vedlagt for gjennomgang. 

 

 

Orienteringssak 6: Meskano AS 

 Tynset kontrollutvalg fattet den 25.11.19 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber 

om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 07/2020 

angående situasjonen i Meskano AS og eventuelle tiltak på det neste møtet. 

Tynset kontrollutvalg har møte 17. februar. Ingen vedlegg. 

 

Orienteringssak 7: Revisjon Midt-Norge SA 

 Sekretariatet har vært på samarbeidsmøte med Revisjon Midt-Norge og vil gi en 

kort orientering. Ingen vedlegg. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, 
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Politikerhets  

Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv    

Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

P R O G R A M

#ku20nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport



Onsdag 29. januar
Registrering og enkel servering

Velkommen
u Konferansier Eva Bratholm og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Åpning
u Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Demokrati under press
u Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsuke-
   general” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Pause

Hat og trusler mot folkevalgte?
u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer 
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
Eva Bratholm i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere 
   ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

Lunsj

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?
u Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

Pause
 

Rent drikkevann – hva gikk galt?
u Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
   kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Rent drikkevann – en selvfølge?
u Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

Rent drikkevann – et felles ansvar
Eva Bratholm i samtale med innlederne

Pause

Refleksjoner rundt NAV-saken
u Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (A), medlem av kontroll- 
   og konstitusjonskomiteen og saksordfører for NAV-saken

Bærekraft i et revisjonsperspektiv
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag
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Torsdag 30. januar
Gode bestillinger og gode analyser 
– kontrollutvalgets muligheter
Eva Bratholm i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer 
   kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

Pause 

Bærekraft – hva er det?
u Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for 
   berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Bærekraftmålene – hva må til lokalt 
og sentralt?
Eva Bratholm i samtale med:
u Carlo Aall
u Stortingsrepresentant Tina Bru (H), andre nestleder i 
    Stortingets energi- og miljøkomite
u Seniorrådgiver Anne Romsaas, KS

Pause

Personvern – hva gjør vi i kommunene?
u Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

Pause

Bompengeselskapenes pengebruk
u Peter Svaar, journalist i NRK

Lunsj  
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Se info nederst

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer 
  av kontrollutvalget

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle 
og oppgaver
u Renate Borgmo og Bjørn Bråthen, 
   seniorrådgivere i NKRF

Torsdag kl 10.00 - 11.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og     
   tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem   
   av kommunestyret i Vennesla kommune

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å 
forstå det kommunale regnskapet
u Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,          
   regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 12. desember 2019. 
• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
• Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten 
    ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 
 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 
 konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.
 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo
Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00  •  post@nkrf.no  •  www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no  •  www.twitter.com/nkrf

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020
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Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier

www.nkrf.no | post@nkrf.no

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2019
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/


 

ALVDAL KOMMUNE 
 

RÅDMANNEN 

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, 06.01.2020 

 

 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 

19/1105-18 76/20 153 Erland Horten  

(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar) 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTJUSTERING 2019 - DRIFT OG 

INVESTERING 

 

Fra møtet i  Kommunestyret den 19.12.2019, sak nr 95/19 underrettes det om at det er fattet 

følgende vedtak. 

 

1.  Kommunestyret vedtar de justeringer i budsjett 2019 som framkommer under 

saksopplysninger og saksvurdering. 

2.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele til enhetene avsatte midler på 2,0 

millioner kr til årets lønnsoppgjør. 

3.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele til enhetene avsatte midler på 

570.000 kr til lærlinger. 

 

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 - BUDSJETTJUSTERING 2019 - DRIFT OG 

INVESTERING 
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Alvdal kommune 

SÆRUTSKRIFT 

   

 

Arkivsak: 19/1105    

SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETTJUSTERING 2019 - 

DRIFT OG INVESTERING 

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 

56/19 Formannskapet 17.10.2019 

67/19 Kommunestyret 24.10.2019 

95/19 Kommunestyret 19.12.2019 

 

Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 

 

 

Melding om vedtak sendes til 

Revisjon Fjell IKS Rytrøa 14  2550 OS I ØSTERDALEN 

Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus  2550 OS I ØSTERDALEN 

Enhetsleder kommunalteknikk, her 

Økonomisjef, her 

 

Saksopplysninger: 

Årets regnskap viser at det er behov for noen justeringer både i investeringsbudsjettet og 

driftsbudsjettet for 2019 utover de justeringer som kommunestyret har vedtatt tidligere i år.  

 

Investeringsregnskapet og -budsjettet: 

 
Prosjekt Ansvar Tekst Budsjett Årsprognose 

regnskap 

Budsjett 

minus 

årsprognose 

Budsjettjust. Sum 

budsjett 

6230 6230 Kunstnerisk utsmykning 

i skole og hall 

Sjulhustunet 

0 241.317 -241.317 242.000 242.000 

6600/6601 6620 Veiomlegging ved 

Alvdal Skurlag 

0 157.565 -157.565 158.000 158.000 

6605 6700 Vei Plassen 

industriområde 

0 36.025 -36.025 36.000 36.000 

6815   Nedre Måna, VA opp til 

pumpestasjon 

0 185.000 -185.000 185.000 185.000 

6680   Traktor og brøyteskjær 1.250.000 1.642.755 -393.245 400.000 1.650.000 

  6510 Jonstadbygget 0 96.050 -96.050 100.000 100.000 

  6630 Gata   51.873 51.873 52.000 52.000 

SUM           1.173.000   

 

Kommentarer: 

 

Prosjekt 6230 Kunstnerisk utsmykning Sjulhustunet: 

Den kunstnerisk utsmykningen på Sjulhustunet har totalt kostet 1.040.000 kr. Arbeidet er 

utført av Anne Helga Henning, Ingun Myrstad og Ljos og ble påbegynt i 2017.  
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Prosjekt 6600/6601 Veiomlegging ved Alvdal Skurlag: 

Dette er et prosjekt som har gått over flere år. Utgiftene i år gjelder gebyr oppmåling.  

 

Prosjekt 6605 Vei på Plassen industriområde: 

Utgiftene i år er siste finish på veien og gebyr oppmåling. 

 

Prosjekt 6680 Traktor og brøyteskjær: 

Kr 1.250.000 i opprinnelig budsjett er nettobeløp, det vil si brutto utgift ny traktor og 

brøyteskjær minus innbytte av den gamle traktoren. Beløpet i årsprognose viser brutto utgift 

for anskaffelsen. Beløpet på 400.000, som gjelder innbyttetraktoren, i budsjettjustering 

kommer inn som budsjettert inntekt under finansiering under saksvurdering. Denne 

budsjettjusteringen er kun av budsjettekniske årsaker.  

 

Ansvar 6510 Jonstadbygget: 

Utgiften på 96.050 kr er utgifter knytta til salget, bl.a. bruk av megler. Også denne 

budsjettjusteringen er kun av budsjettekniske årsaker.  

 

 

Driftsbudsjettet: 

 

Ansvar 2800 Alvdal ungdomsskole: 

Bruk av bundne fond var opprinnelig budsjettert med 83.000 kr. Beløpet foreslås økt til 

237.000 kr. Økningen som da utgjør 154.520 kr gjelder fondsmidler til videreutdanning lærere, 

avsatt tidligere år til fond.  

 

Ansvar 5120 Kulturskolen: 

Mottatt tilskudd for 2019 vedr. «Den kulturelle skolesekken» på kr 67.500 avsettes til fond for 

bruk senere. I tillegg har kommunen mottatt gave på 25.000 som avsettes til Gunnar Løkkens 

minnefond.  

 

Ansvar 9110 Integreringstilskudd flyktninger: 

Opprinnelig budsjett lød på 11.700.000 kr i integreringstilskudd for 2019. Årsprognosen viser 

7.331.000 kr. Budsjett foreslås redusert med 4.370.000 kr på konto 18102. Tilsvarende 

reduseres avsetningen til fond på konto 15400. 

 

Lønn lærlinger: 

I opprinnelig budsjett ble det også avsatt 570.000 kr til å delfinansiere utgiftene knyttet til 

lærlinger. Kommunen har pr. nå 8 lærlinger. Rådmannen ber om fullmakt til å fordele 570.000 

kr til enhetene. I tillegg bevilges det 300.000 kr fra fond lærlinger, konto 256080701, til å 

dekke resterende utgiftsbehov i 2019.  

 

Avsatte midler til årets lønnsoppgjør: 

I opprinnelig 2019-budsjett ble det avsatt 2,0 mill. kr til å dekke årets lønnsoppgjør. En grov 

beregning viser at årets lønnsoppgjør koster ca. 2,8 mill. kr i årets regnskap. Budsjettmidlene 

på 2,0 mill. kr skal fordeles ut til enhetene. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta slik 

fordeling.  
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Saksvurdering: 

Investeringsbudsjettet: 

Det bevilges kr 1.173.000 slik det framkommer under saksopplysninger. Dette foreslås 

finansiert slik: 

Fondsmidler øremerket til 

utsmykning 

Balansekonto 255080270 92.950 

Fondsmidler, disp.fondet Balansekonto 2.56080000 148.367 

Innbytte traktor   400.000 

Inntekt utover budsjett - 

salg av Jonstadbygget 

  190.000 

Salg av tomter   304.096 

Bruk av disp.fond   38.000 

Sum   1.173.413 

 

Kommentarer: 

Salg av Jonstadbygget lå inne i opprinnelig budsjett med 3.100.000. Brutto salgspris ble 

190.000 kr høyere.  

 

Driftsbudsjettet: 

Det foretas justering av driftsbudsjettet slik det framgår av saksopplysningene.  

 

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 

Ikke relevant for saken.  

 

Innstilling: 

1.  Kommunestyret vedtar de justeringer i budsjett 2019 som framkommer under 

saksopplysninger og saksvurdering. 

2.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele til enhetene avsatte midler på 2,0 

millioner kr til årets lønnsoppgjør. 

3.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele til enhetene avsatte midler på 570.000 

kr til lærlinger. 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte 19.12.2019 : 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.  Kommunestyret vedtar de justeringer i budsjett 2019 som framkommer under 

saksopplysninger og saksvurdering. 

2.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele til enhetene avsatte midler på 2,0 

millioner kr til årets lønnsoppgjør. 

3.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele til enhetene avsatte midler på 570.000 

kr til lærlinger. 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

Samordning tilsyn og egenkontroll 

Tid :  21. januar kl 10:00 -15:00 

Sted:  Idealtomta ; «Statens hus» i Hamar  

 

 

 

Program 
 

10:00 Velkommen  

Sigurd Tremoen ,Fylkesmannen i Innlandet 

Nye kommunebilder 2015-2019 v/arbeidsgruppa. 

 

 

10.45-11.30 Presentasjon av planer for tilsyn i 2020 

    Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Arkivverket (10 minutter på hver) 

 

11.30-12.00 Presentasjon av planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020 

                    Kontrollutvalgssekretariatene i Innlandet 10 minutter på hver  

Kontrollutvalg Fjell IKS (4 kommuner)  Nord-Gudbrandsdalen ( 4) , Hedmark 

Revisjon ( 8 ), Kontrollutvalg for Vest-Oppland ( 12 ),Kontrollutvalg for Glåmdalen 

(7) 

 

12.00-13.00  Lunsj  

                      

 13.00-13.20 Presentasjon fortsetter 

  

13.20 00 -13.50 Presentasjon av tilsynsplaner for 2020 fra Fylkesmannen 

        Eli Blakstad; helse og oppvekst  

Anne Kathrine Fossum, beredskap, vergemål ,                       

kommunal og regional samordning 

        Haavard Elstrand; miljø og landbruk    

 

14.00 -15.00 Kaffe og drøfting av planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.  

Hva kan vi lære av hverandre?  

Hvordan skal vi jobbe for å bruke hverandres funn i revisjoner og 

tilsyn?  

Er det behov for justeringer for planlagte tilsyn og revisjoner i 2020?  

    

 

Visning av tilsynskalender     



 

 

Fylkesmannens kommunebilde av Alvdal kommune - 2020   
 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

 

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

 

 Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 

 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 2 418 innbyggere i 2019 til 2 531 i 2040 etter 

hovedalternativet.   

Antall personer i yrkesaktiv alder 20-66 år pr 80 åring endrer seg fra 10,3 i 2019 til 9,1 i 2025 og 5,7 i 

2040. Nasjonale gjennomsnittstall er 14,5-12,3 og 7,2. 

 

  
1. Barn og unge 

Skole 
Elevene i Alvdal har 43,8 grunnskolepoeng i gjennomsnitt over de siste fem år (2014-

2018), landsgjennomsnittet ligger på 41,4. 

 

Barnevern 

Kommunen inngår i et barnevernsamarbeid med Tynset kommune som vertskommune, 
dette har sikret fagmiljø og kvalitet på barneverntjenestene.  
 

2. Helse og velferd 
Rus og psykisk helse 
Kommunen har gjennomført egenkartlegging i Brukerplan, handlingsplan for 
forebygging av selvmord og selvskading er kjent og implementert. Kommunen har 
rutiner og prosedyrer for tverrsektoriell samhandling om vold/overgrep. Kommunen 
rapporterer også at det er stor sammenheng og koordinering mellom tjenestenivåene 
innen rus og psykisk helse. 
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har en forholdsmessig lav andel sosialhjelpsmottakere på 2,6 prosent 
(innlandet 2,8 prosent), og en lav andel (30,2 prosent) langtidsmottakere, (Innlandet 
36,8 prosent). Kommunen har en lav andel (9,6 prosent) barn i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt (Innlandet 12,1 prosent). Kommunen har kort stønadslengde 
(2,8 mnd.) for sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 24 år når det gjelder økonomisk 
stønad (Innlandet 4,5 mnd.). Kommunen har en interkommunal handlingsplan mot vold 
i nære relasjoner. 

https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf


 

 

 
Folkehelse 
Kommunen har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne, samt en temaplan for folkehelse for å kunne 
iverksette tiltak som fremmer folkehelsen. Kommunen gjennomfører systematiske 
tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 

3. Klima  
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010, med handlingsdel revidert i 2016. 
Kommunen legger opp til ny revisjon i 2020, hvilket er positivt.  
 

4. Samfunnssikkerhet  
Alvdal har en god overordnet beredskapsplan og er flinke til å ivareta forebyggende 
samfunnssikkerhet i planer etter plan og bygningsloven. Kommunen har også ivaretatt 
langsiktige mål og utarbeidet strategier for arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. 
 

5. Landbruk 
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruket og landbruksbasert industri 27 
prosent. Som jordbruks- og skogbruksmyndighet synes det felles landbrukskontoret for 
Alvdal og Tynset å ha tilfredsstillende kapasitet og god forvaltningspraksis. 

 

  
1. Kommuneøkonomi  

Jevnt gode netto driftsresultater over flere år. Negativt driftsresultat i 2018 og 
planlegger svakt positivt i 2019. Høy gjeldsgrad og gjeldsbelastning da kommunen har 
gjennomført betydelige investeringer de siste årene. Kommunen har god likviditet og 
bra disposisjonsfond, men har måttet bruke disposisjonsfondet til å saldere budsjettet i 
2019. 

 

Befolkningsøkning i gruppen 67 år og eldre fra 2020 til 2040, men reduksjon i de yngre 
aldersgruppene. Tjenestetilbudet i kommunen må tilpasses denne demografiske 
endringen. 
 

2. Samfunns- og arealplanlegging  
Det er kort tid siden siste revisjon av samfunnsdelen av kommuneplanen.  Arealplan i 
Alvdal er fra 2008 og det er behov for målrettet revisjon. Kommunen har et felles 
plankontor med Tynset som har solid fagkompetanse. Kommunen er sårbar på 
kapasitet.  

 
3. Helse og velferd  

Rus og psykisk helse 
Kommunen har ikke rutiner for å identifisere vold- eller rusmiddelproblematikk hos de 
som mottar kommunale tjenester. De har ikke oversikt over antall personer som 
henvender seg vedr. vold i nære relasjoner eller har vært utsatt for seksuelle overgrep. 
Kommunen har ikke ansatt psykolog i helse- og omsorgstjenestene (lovkrav fra 2020). 
Kommunen og lokalt DPS avsluttet interkommunalt forprosjekt om å opprette FACT 
team. Kommunen utreder nå sammen med kommunene i Nord-Østerdal en annen 
samhandlingsmodell, interkommunal rus- og psykisk helsetjeneste. Vi anbefaler at 
konklusjonene fra denne utredningen gjennomføres. 
 
 



 

 

Helse og omsorg 
Årsverk med helseutdanning inkludert sykepleiere i omsorgstjenesten er på 68,4 
prosent (Landsgjennomsnittet er på 74,8 prosent). Kommunen har lav andel årsverk 
med helseutdanning og bør ha fokus på nåværende og fremtidig kompetanse og 
rekruttering. 
 
14,8 prosent av innbyggerne som er over 80 år bor på sykehjem, på landsbasis er det 
12,4 prosent. Kommunen bør fortsette arbeidet for å styrke hjemmebaserte tjenester, 
jf. nasjonale anbefalinger.  

 
Sosiale tjenester 
Kommunen har en hatt en økning i andelen (fra 13,6 (2017) til 20,6 prosent (2018)) 
unge sosialhjelpsmottakere (18-24 år), samt en økning i andel langtidsmottakere (fra 
24,2 (2017) til 30,2 prosent (2018)) (innlandet 36,8 prosent). 
  
Kommunen benytter ikke elektronisk søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp, og bør 
vurdere dette, da det er ansett som et godt virkemiddel for å tilgjengeliggjøre tjenester.  

 
4. Klima 

Kommunen rapporterer å ha gjennomført noen klima-/energitiltak siste år i 
kommuneundersøkelsen i 2019, og har søkt midler fra Klimasats i to år. Fylkesmannen 
oppfordrer til forsterket innsats med utslippskutt.  
 

  
1. Helse og velferd 

Rus og psykisk helse 
Det fremkommer av kommunens rapportering på IS 24/8 at de ikke har oversikt over i 
hvilken grad de ivaretar brukermedvirkning jf. Pasient – og brukerrettighetslovens § 3-1 
Helse og omsorgstjenestelovens § 9-3. 
 
Helse og omsorg 
Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,30 timer mot 0,57 timer på landsbasis. 
Dette er en indikator på mangelfull kvalitet/kapasitet i tjenesten. 
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har lav anvendelse av lovpålagt vilkår om aktivitet og kvalifiseringsprogram 
jf. Stl §§ 20a og 29. De bør rette en innsats mot å tilby tilpasset aktivitet og 
kvalifiseringsprogram til personer i målgruppen.  
 

2. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Alvdals helhetlige ROS-analyse har mangler jf. minimumskrav. Kommunen mangler 
også en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap basert 
på helhetlig ROS-analyse. Kommunen mangler et dokumentert system for opplæring i 
kriseorganisasjonen. Alvdal må etter øvelser og hendelser gjennomføre skriftlige 
evalueringer. 
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Egenevaluering av kontrollutvalget i Alvdal kommune perioden 2015-

2019 , sak 27/19 
 

Kontrollutvalgets eget arbeid: 

Dette har fungert bra og 

bør videreføres 

 

Årlige virksomhetsbesøk bør videreføres. 

 

 

Forbedringspunkter. Viktig med stabilitet fra første dag. Større sjans for dette 

med 5 medlemmer. 

 

 

 

Opplæring: Hvordan har 

opplæringen av kontroll-

utvalget vært, og hva bør 

forbedres? 

 

Nyttig å delta på NKRF´s årlige konferanse. Alle i utvalget 

bør delta.  

Opplæring er viktig, og må prioriteres. 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 

Har planen blitt fulgt opp 

på en tilfredsstillende 

måte? 

 

Ja 

 

Utarbeidelse og behandling av forvaltningsrevisjoner 

Tilfredshet med 

gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner, 

herunder oppfølging 

 

 

Meget tilfreds. Det har vært god dialog med revisor før og 

etter gjennomføring av prosjekter. Gode rapporter. 

Kommunens (adm. og pol) 

generelle holdning og 

behandling av forvalt-

ningsrevisjoner. 

 

Bra. 

(Overordnet analyse) Plan for selskapskontroll 

Tilfredshet med 

gjennomførte 

selskapskontroller, 

herunder oppfølging 

 

Bra. 

Kommunens (adm og pol) 

generelle holdning og 

behandling av 

selskapskontroller 

 

Bra. 

Regnskapsrevisjon 
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Tilfredshet med 

tilbakemeldinger fra 

revisor og 

økonomiavdeling mht 

regnskapet (nummererte 

brev, løpende rapportering 

m.v.) 

Bra. 

Årsoppgjøret og 

revisjonsberetningen 

 

Bra. 

 

 

 

 

Andre kontroll- og tilsynsoppgaver 

Hvilke andre kontroll- og 

tilsynsoppgaver har 

kontrollutvalget 

gjennomført? 

(Virksomhetsbesøk, 

høringer, intervju/ 

samtaler, koordinering 

med annen tilsynsak-

tivitet m.v.,) 

- Orientering om utvalgets arbeid til kommunestyret 

- Virksomhetsbesøk 

- Orienteringer i fra administrasjonen 

Erfaringer med disse? 

 

 

 

 

 

 Bra 

Kontrollutvalget og kommunen 

Hvordan har samarbeidet 

med kommunens 

administrasjon/rådmann 

vært ? 

 

Bra 

Forbedringspotensial? 

 

 

 

 

Generelt: Raskere tilbakemelding i fra kommunen på 

henvendelser i fra kontrollutvalget.  

Hvordan har samarbeidet 

med kommunens politiske 

ledelse/ordfører vært? 

 

 

Bra. Ordfører har stilt på flere av utvalgets møter. Utvalget 

vil understreke viktigheten av dette. 

Viktig at utvalget får kommunestyrets papirer. Nytt utvalg 

bør stå på distribusjonslista til kommunestyret. 

Forbedringspotensial? 

 

Viktig at utvalget får kommunestyrets papirer. Nytt utvalg 

bør stå på distribusjonslista til kommunestyret. 
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I hvilken grad har 

kontrollutvalget deltatt 

ved utarbeidelse av planer, 

ROS, Eierskaps-melding, 

internkontroll etc. 

Ikke deltatt under utarbeidelse, bare gjennomgang, 

godkjenning og vedtak. 

Kontrollutvalget og sekretariatet 

Vurdering av sekretariatets 

arbeid, forberedelse og 

oppfølging av saker. 

Kompetanse 

Bra. 

Kontrollutvalget og revisor 

Vurdering av revisors 

arbeid med 

regnskapsrevisjon.  

 

Bra.  

Vurdering av revisors 

arbeid med 

forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll.  

 

Bra. 

 



Forvaltningsrevisjonsprosjekt Type Kommune

Dato 

behandlet i ku

Selvkostprinsippet innenfor avløp F Alvdal 14.02.2012

Offentlige anskaffelser med fokus på bygg og 

anlegg F Alvdal 27.09.2012

Selskapskontroll i FFART SF Alle eiere 14.02.2012

Kjøp og salg av eiendom F Alvdal 13.06.2013

Kvalitet på saksbehandlingen - politisk styring og 

generell saksbehandling F Alvdal 27.11.2014

Eierskapskontroll Meskano SE Alle eiere 27.11.2014

Bærekraft i økonomisk utvikling F Alvdal 03.09.2015

Prosess i forkant av salg av tomt på 

Steimosletta". F Alvdal 13.09.2016

Kommunens praktisering av selvkostprinsippet F Alvdal 29.11.2017

Orientering om rapport gjennomført i MHBR B Alle eiere 28.03.2017

Orientering om økonomisk rapport gjennomført 

i Aukrustsenteret AS. B Alvdal 02.05.2017

Rammeavtale om maskinentrepenørvirksomhet F Alvdal 05.09.2018

Overholdelse av etiske retningslinjer i 

kommunestyrets sak 66/17 F Alvdal 04.12.2018

Oppfølging av politiske vedtak i Alvdal kommune F Alvdal 04.12.2018

Varslingsrutiner i Midt-Hedmark brann- og 

redningsvesen SF Alle eiere 24.04.2018

Forvaltningsrevisjon i Fjellregionen 

Interkommunale Avfallsselskap AS – FIAS SF Alle eiere 04.12.2018

Internkontroll og kvalitetssikring av helse- og 

omsorgstjenester F Alvdal høst 2019

Type:

SF = Selskapskontroll - forvaltningsrevisjon

SE = Selskapskontroll - eierskapskontroll

F = Ordinær forvaltningsrevisjon

B = Begrenset kontroll

2017

2018

2019

2012

2013

2016

2014

2015



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 08/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   04.02.20      08/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

08/20  Kontrollutvalget      04.02.20 

 

 

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: 
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