
 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). For å 

begrense antall deltakere av hensyn til smittevern bes evt. publikum om å delta via 

Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

 

MØTEDATO: Tirsdag 6. oktober 2020  

KL.:   13:00 

STED:  Kommunestyresalen  
 

 
SAKSLISTE 

   
 

SAK NR. INNHOLD 

 
23/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

24/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 16.06.20 

25/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak for økonomiforvaltningen 

26/2020 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021 

27/2020 Gjennomføring av fjernmøter i kontrollutvalget 

28/2020 Prosjektplan forvaltningsrevisjon 

29/2020 Orienteringssaker 

30/2020 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 28. september 2020 
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. 23/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      23/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

23/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 06.10.20 

 

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 06.10.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 24/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      24/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

24/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 16.06.20 
  

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 16.06.20 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Sekretariatet har ikke 

mottatt forslag til endringer. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.06.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



Kontrollutvalget i Alvdal kommune 
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  Alvdal kommune 

MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 

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

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus og Teams 

Møtedato: Tirsdag  16. juni 2020 

Tid: Kl. 13:00-14:15 

Saknr.  17-22

Til stede på møtet: 

Medlemmer:  Forfall:  
Ola Eggset, leder   Wenke Furuli, nestleder 
Sigmund Kveberg Paaske 
Tor Eggestad  Vara: 
Anita Midtun  Vigdis Vestby 

Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken via Teams 
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Anna Karlsen Dalslåen   
Fra kommunen: Ordfører Mona Murud  

Merknad: 
Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak 

for å redusere smitten fra person til person. Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk 

oppmøte i Kommunestyresalen men med mulighet til å møte via Teams. Møterommet var 

tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall deltakere på møtet ble 

deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for eventuelle tilhørere. Lenke til møtet var 

tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

Revisor hadde en presentasjon av Revisjon Midt-Norge og gikk igjennom arbeidet med 

risiko- og vesentlighetsanalysen av Alvdal kommune, sak 19-20/20. 

Alvdal, 16. juni 2020 

Torill Bakken 

T. Bakken
Møtesekretær

Neste møte: Tirsdag 6. oktober 2020 

vedlegg 
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17/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 16.06.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 16.06.20 godkjennes. 

 

 

18/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 12.05.20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.05.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Endring i sak 15/20: Sakene som ble behandlet legges inn i protokollen. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll med endring foreslått under behandlingen godkjennes. 

 

 

 

 

19/2020 Plan for forvaltningsrevisjon perioden 2020-2024 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

 

 

Område  Tema  
1. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

2. Kultur  Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud  

3. Internkontroll  Implementering blant ansatte  

vedlegg 
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4. Beredskapsplaner og ROS-analyse  Systematikk i beredskapsarbeidet  

5. Sykefravær og HMS  Arbeidsmiljø  

6. Arkiv  Ajourføring og samkjøring fra ulike 
saksområder  

7. Barnehage  Pedagognormen  

8. Abakus AS 
 
 

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Midt-Norge SA. 

 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

 

Behandling: 

Revisor var til stede og gikk igjennom risiko- og vesentlighetsanalysen og risikoområdene 

som er beskrevet. 

Utvalget diskuterte planen. En endring i prioritet ble foreslått i møtet. 

Forvaltningsrevisjon i Abakus AS prioriteres før kultur. 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 

 

  

Område  Tema  
1. Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

2. Abakus AS Forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll  

3. Kultur  Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud  

4. Internkontroll  Implementering blant ansatte  

5. Beredskapsplaner og ROS-analyse  Systematikk i beredskapsarbeidet  

6. Sykefravær og HMS  Arbeidsmiljø  

7. Arkiv  Ajourføring og samkjøring fra ulike 
saksområder  

8. Barnehage  Pedagognormen  

 

Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Midt-Norge SA. 

 

Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

vedlegg 
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20/2020 Plan for eierskapskontroll perioden 2020-2024 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon 

2) Aukrustsenteret AS 

3) Alvdal Skurlag AS 

4) Eierstyring 

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen. 

 

 

 

Behandling: 

Planen ble diskutert. Aukrustsenteret AS er under omorganisering/avvikling og prioriteres 

ikke nå. Aukrustsenteret AS erstattes med Aukrust AS. 

  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon 

2) Aukrust AS 

3) Alvdal Skurlag AS 

4) Eierstyring 

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen. 

 

 

21/2020 Orienteringssaker 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

Behandling: 

Orienteringssak 1: Melding om vedtak i kommunestyret 

• Kommunestyret behandlet den 28. mai 2020 økonomirapport 1/20. Rapporten 

følger som vedlegg. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

vedlegg 
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22/2020 Eventuelt 
 

Kontrollutvalgets behandling: 

Ingen saker til behandling.  

 

 

 

vedlegg 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 25/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      25/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

 

 

Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Alvdal kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 15.09.20 

 

Saksframlegg: 

I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt en ny oppgave – Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Loven forutsetter en uttalelse på utført 

arbeid med såkalt moderat sikkerhet og er definert nærmere i normer for god kommunal 

revisjonsskikk. 

Basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering skal det innhentes tilstrekkelig informasjon 

for ett eller et fåtall områder, hvor det skal vurderes om det foreligger brudd på lover, 

forskrifter eller vedtak. Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollene. 

Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 

30 juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. 

Som følge av Covid-19 er fristen utsatt til 15.09 for rapportering av kontroll i 2019. 

Kommunedirektøren skal ha kopi av rapporten. 

 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er å forebygge svakheter og å bidra til at 

egenkontrollen i kommunen blir styrket. Dette vil bygge opp under god 

økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksisen. Tilstanden skal måles opp 

mot objektive kriterier. Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter 

ikke vurderinger av produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og 

virkninger. Slike vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 

 

  

Saksvurdering: 

Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse 

med Alvdal kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

på følgende område: 

 

At anskaffelser over 100.000 har skjedd i tråd med anskaffelsesreglene. 

Revisor har kontrollert perioden fra 01.01.2019 – 31.12.2019. 

Revisor har kontrollert ti enkeltanskaffelser for perioden. 

Kriterier er hentet fra Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige 

anskaffelser. 

 

 

Revisors konklusjon: 

Av 10 kontrollerte enkeltanskaffelser over 100.000 for 2019, finner revisor at det for fire 

av disse ikke er gjennomført konkurranse eller dokumentert hvorfor leverandør er valgt. 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 25/2020 

 

Anbefaling: 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å følge opp at kommunen endrer rutiner på 

området slik at anskaffelsesreglene følges. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget har merket seg at revisors grunnlag for konklusjon er gitt med 

forbehold. 

2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt 

oppmerksomhet på området etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen med fokus på anskaffelsesreglene. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 



 
 
 
 
 
Til kontrollutvalget i  
Alvdal kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen.  

 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med Alvdal kommunes 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område: 

 

At anskaffelser over 100.000 har skjedd i tråd med anskaffelsesreglene. 

 

Vi har kontrollert perioden fra 01.01.2019 – 31.12.2019.  

 

Vi har kontrollert ti enkeltanskaffelser for perioden. 

 

Kriterier er hentet fra Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 

økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 

gjenstand for betryggende kontroll.  

 

 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder 

uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig 

kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden. 

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer 

som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder 

dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i 

gjeldende lovgivning og annen regulering.  

 

Våre oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag 

med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører 

oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har 

foretatt forenklet etterlevelseskontroll. 

 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 

vedlegg 



Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.  

 

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å 

utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors 

skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor 

ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning. 

 

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Grunnlag for konklusjon med forbehold 
Vi har kontrollert 10 enkeltanskaffelser over 100.000 for 2019, og finner at det for fire av disse ikke er 
gjennomført konkurranse eller dokumentert hvorfor leverandør er valgt.  
 

 

Konklusjon med forbehold 
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi, med unntak av virkningen av forhold som 
er omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», ikke blitt oppmerksom på noe som gir 
oss grunn til å tro at Alvdal kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 
anskaffelsesforskriften som gjelder for dokumentasjon av konkurranse.  
 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt 
påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Alvdal kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis 
egnet til andre formål 
 
 
 
Stjørdal, 15. september 2020 
 
 

 
Monika Sundt 
Oppdragsansvarlig revisor 

 
 
 
Kopi: 
Rådmann 

vedlegg 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 26/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      26/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

26/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

  Formannskapet 

  Kommunestyret 

 

 

Budsjettforslag 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Alvdal 
kommune 

 
 

Saksdokumenter: 

-  Forslag til budsjett 2021 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 

§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.  

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2021 i Alvdal kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Alvdal 

kommune for 2021. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve 

driften av utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og 

kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens 

reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har 

spilt inn, regnskapstall for 2019 og anslag/vedtatte tall fra de interkommunale 

selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale 

virksomheten er høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for 

gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for 

at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon i 

kommunen. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Alvdal kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Alvdal 

kommune og Kontrollutvalg Fjell IKS tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året (5 

ordinære og et ekstraordinært). Kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i 

kontrollutvalget.  

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til 

dette.  
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 26/2020 

Det er av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i april 2021 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i juni 2021 (Forum for kontroll og tilsyn). Posten for opplæring gir et 

anslag for deltakelse på én sentral konferanse eller tilsvarende opplæringstiltak for alle 

medlemmene. I tillegg er det tatt høyde for temakurs. 

 

Sekretariat og revisjon: Alvdal kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper 

for å løse kontroll-, tilsyns- og revisjonsoppgavene. Dette er Revisjon Midt-Norge SA for 

revisjonsoppgaver og Kontrollutvalg Fjell IKS for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen 

av dette på medlemskommunene. Budsjettsummen for sekretariatstjenester ble vedtatt i 

representantskapet i juni 2020. 

Når det gjelder revisjonstjenesten har sekretariatet fått oppgitt anslag i fra daglig leder i 

Revisjon Midt-Norge SA. Endelig budsjettall vil foreligge etter selskapets årsmøte i 

oktober 2020. 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i 

kommunen til kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via 

formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra kommunedirektør 

til formannskapet og fra formannskapet til kommunestyret. 

 

 

Saksvurdering: 

Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter 

sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 795 000 for 

kontroll, tilsyn og revisjon for Alvdal kommune for 2021, en økning på ca. 2 % i fra 

2020. 

 

 

Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Alvdal kommune 

for 2021 på kr 795 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

 

Kommunestyrets vedtak: 

 

 



Ansvar 7800 Budsjett Regnskap Budsjett

Forslag 

Budsjett Økn. Merk.

2019 2019 2020 2021 %

Konto

10100 Lønn i faste stillinger

10507 Trekkpliktig kilometergodtgjøring 94                 

10804 Godtgjørelse for tapt arb.fortjeneste 23000 10 774         25000 15000 -40,0 % 1

10800 Fast godtgjørelse folkevalgte 5 420           6000 2

10805 Møtegodtgjørelse 11000 12 600         15000 26000 73,3 % 2

10990 Arbeidsgiveravgift 2000 1 849           2500 3500 40,0 %

11001 Faglitteratur, aviser og tidsskrifter 3000 6 380           3000 3000 0,0 %

11151 Bevertning 1000 1 265           1500 2000 33,3 %

11500 Kursavgift 50000 7 593           80000 50 000 -37,5 % 3

11501 Oppholdsutgifter kurs 8 646           10000

11600 Kilometergodtgjørelse 1000 630               2000 2 000 0,0 %

11601 Kostgodtgjørelse

11703 Transporttjenester 5000  5000 #VERDI!

11705 Reiser med taxi, buss, tog og fly 961               7000 1000

11707 Bompenger og parkeringsavgift

11900 Husleie 7 000           

11956 Kontingenter 4000 3 500           4000 4 000 0,0 % 4

12001 Kjøp av utstyr

13702 Kjøp av tjenester

13750 Sekretariatstjenester 159000 159 000       169000 177500 43,7 % 5

13751 Revisjonstjenester 317000 317 000       341000 490 000 #REF! 6

13751 Tillegg revisjonstjenester 130000 7

14290 Merverdiavgift som gir rett til mva-komp

17290 Kompensasjon for merverdiavgift

Sum ansvar: 7800 Revisjon og kontroll 576 000         542 712       780000 795000 1,9 %

Merknader

ALVDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets innstilling, sak 26/20

KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET

BUDSJETT 2021

1. Kommunens egne satser for tapt arbeidsfortjeneste (5 medlemmer)
2. Beregnet 5 (+6) møter i år 2021. 5 medlemmer. Kommunens egne satser.
3. Beregnet kr. 10 000 pr. medlem.
4. Alvdal kommune er medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 
5. Representantskapet  fastsetter budsjett. Kan ikke endres av kontrollutvalget. 
6. Anslag. Årsmøtet fastsetter budsjett i oktober 2020. 
7. Tillegg revisjon, ny revisjonsordning (k-sak 69/19) 

Øvrige poster er anslagsposter

vedlegg 
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 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 27/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      27/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

27/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

  Kommunestyret 

 

 

Mulighet for gjennomføring av fjernmøter 
 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig 

forskrift for gjennomføring av fjernmøte av den 24.juni 2020, se vedlegg. 

 

Saksopplysning: 

I skrivet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig 

forskrift for gjennomføring av fjernmøte så kommer det frem at opphevelsen gjelder fra 

og med den 1.august 2020. 

Det vises til at landet har begynt å åpne opp, og at det nå kan være forsamlinger på 

inntil 200 personer forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at 

folkevalgte organer igjen kan ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. 

Videre mener departementet at den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 

er tilstrekkelig for at kommunene og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i 

tiden fremover selv om forskriften ikke forlenges. Etter de vanlige bestemmelsene i 

kommuneloven kan nemlig alle organer, også kommunestyret og fylkestinget, ha 

fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener unntakene i den midlertidige 

forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke forlenges. Dersom 

smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør mulighetene 

for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften skal 

gjeninnføres.  

 

Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 

2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første 

ledd. Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, 

som forbød kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 

2020 nr. 278.  

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalg kan altså fortsette med fjernmøter etter 1. august 2020, forutsatt at 

kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.  

I løpet av våren 2020 har vi sett at det er mulig å gjennomføre digitale møter på en 

forsvarlig måte, selv om de fleste nok mener at det likevel er bedre med fysiske møter. 

Kontrollutvalget legger også opp til at det skal være fysiske møter framover, men ser at 

det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å gjennomføre digitale møter. Behovet for å kunne 

gjennomføre digitale møter kan være dersom det er enkeltsaker som det haster med å få 

behandlet eller på grunn av smittevernhensyn.  

Når det gjelder smittevernhensyn så tenkes det her på at dersom noen i utvalget blir 

forkjølet eller lettere syk, for da er man oppfordret til å holde seg hjemme. Dette kan 

skje på kort varsel, og det vil ikke alltid være like enkelt å kalle inn vara på kort varsel. 

Det kan også være at noen av medlemmene i utvalget er i risikosonen og av den grunn 
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ikke ønsker å delta på fysiske møter. Ved begge disse tilfellene vil de kunne delta via 

fjernmøte.  

For andre møtedeltagere som skal delta på møtet, som for eksempel for å orientere om 

en sak, så kan de delta via fjernmøte uten at det omfatter tillatelse til å gjennomføre 

fjernmøte. 

 

Det er viktig at det legges til rette for at arbeidet som gjøres i folkevalgte organer ikke 

stopper opp, selv om koronapandemien skulle hindre fysiske møter i lengre tid fremover. 

De strenge smittevernrådene medfører at det skal svært lite til for at en møtedeltaker 

bør melde forfall fra et fysisk møte. Departementet har uttalt at det er tilstrekkelig at 

bare ett medlem sitter i et annet lokale for at møtet defineres som et fjernmøte. 

 

Sekretariatet vil på denne bakgrunn anbefale at kontrollutvalget ber kommunestyret om 

å få mulighet til å avholde digitale møter, under forutsetning av at kontrollutvalgets leder 

ser det som formålstjenlig. Det vil ikke være aktuelt å behandle saker digitalt dersom det 

er behov for å lukke møtet. 

 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender 

saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1. Alvdal kommunestyre gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. 

kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. koml. § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke 

behandles i et digitalt møte.  

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

 

 

Kommunestyrets vedtak: 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19 

fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i 

den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.  

 

I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020. 

Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres. 

Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.  

 

Bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er 

nødvendig som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de 

bestemmelsene det er gitt unntak fra. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig 

med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor 

være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede.  

 

Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i 

mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet 

nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også 

mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle 

organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var 

også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte 

være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det 

var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1476-6 

Dato 

24. juni 2020 

 

 

vedlegg 



 

 

Side 2 
 

fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig 

herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer.  

 

Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til 

stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller 

hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om 

gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.  

 

Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-

7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven 

åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha 

fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe 

krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes 

som fjernmøter. 

 

Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å 

teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak 

etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe 

tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og 

fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.   

 

Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som 

igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller 

deler av forskriften for en midlertidig periode. 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

 

Alle fylkesmannsembeter 

KS  

 

vedlegg 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

28/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2020 
 

 

Saksdokumenter: 

- Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjettprosess og 

budsjettoppfølging" utarbeidet 25.09.20. 

 

Saksframlegg: 

Kommunestyret i Alvdal vedtok den 03.09.20 plan for forvaltningsrevisjon. Første 

prioriterte prosjekt er «Kommunens arbeid med budsjettprosessen og 

budsjettoppfølging». Sekretariatet har sendt en bestilling på forvaltningsrevisjon til 

Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skal 

gjennomgås og godkjennes av utvalget. 

 

 

Saksvurdering: 

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

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

 

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

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

beskrivelse av prosjektet.  

Formålet med prosjektet er å undersøke om Alvdal kommune har rutiner for 

budsjettering og budsjettoppfølging som sikrer god styring og kontroll både på det 

administrative og politiske nivået. 

 

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet skal følgende problemstillinger besvares: 

 

1. Sikrer budsjettprosessene en realistisk og fullstendig budsjettering? 

2. Har kommunen tilfredsstillende system for at budsjettrammene skal bli overholdt? 

3. Legger beslutningsgrunnlaget i budsjettsaker til rette for god politisk styring og 

kontroll? 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen for forvaltningsprosjektet  

"Budsjettprosess og budsjettoppfølging i Alvdal kommune” slik den foreligger. 

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON 

BUDSJETTPROSESS OG 

BUDSJETTOPPFØLGING 

PROSJEKTPLAN 

 

 

 
 
 

Alvdal kommune 

SEPTEMBER 2020 

Fr 1142  

vedlegg 



 

 

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1. Sikrer budsjettprosessene en realistisk og fullstendig 

budsjettering?  

2. Har kommunen tilfredsstillende system for at 

budsjettrammene skal bli overholdt? 

3. Legger beslutningsgrunnlaget i budsjettsaker til rette for 

god politisk styring og kontroll? 

Kilder til kriterier Kommunelovens bestemmelser om: 

• Økonomiplan og årsbudsjett 

• Årsbudsjettets bindende virkning 

• Kommunedirektørens ansvar for at saker skal være 

forsvarlig utredet 

• Kommunedirektørens ansvar for internkontroll 

KS-veileder: Orden i eget hus. Kommunedirektørens 

internkontroll. 

Alvdal kommunes egne reglement og retningslinjer. 

Metode Dokumentgjennomgang, intervju og spørreundersøkelse  

Tidsplan • 300 timer 

• Oppstart oktober 2020 

• Ferdigstillelse innen 28. februar 2021 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Leidulf Skarbø 

leidulf.skarbo@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Petter Andreas Gudding 

petter.gudding@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Anna Karlsen Dalslåen 

• Arve Gausen 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson Alvdal 

kommune 

Rådmann Per Arne Aaen eller den som rådmannen 

delegerer  

vedlegg 



 

 

2 MANDAT 

2.1 Bestilling 
Kommunestyret i Alvdal kommune behandlet i sak 86/20 den 3. september 2020 planen for 

forvaltningsrevisjon for årene 2020-2024. Budsjettprosessen og budsjettoppfølging ble 

prioritert som det første prosjektet som skulle gjennomføres i planperioden. 

Kommunestyrets prioritering var i tråd med tilrådningen fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget 

baserte planen for forvaltningsrevisjon på en helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse. I 

analysen ble budsjettprosessen og budsjettoppfølgingen vurdert som et kritisk område. 

Revisjonens inntrykk var at flere enheter sliter med å holde budsjettene sine. Det ble påpekt 

at dette både kan skyldes en dårlig budsjetteringsprosess og at evnene til å følge budsjettene 

er mangelfull. 

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Å lage et kommunalt budsjett er ikke enkelt. Man skal både få til et godt verktøy for å styre 

kommuneøkonomien, og ha en prosess der politikernes vilje og handlingsevne kommer til 

uttrykk for innbyggerne. Budsjettprosessen har dermed ulike funksjoner som skal ivaretas på 

en og samme gang. Å forene disse hensynene er spenningsladede og vanskelig å håndtere i 

praksis. Temaet for dette prosjektet er hvorvidt kommunens planprosess og oppfølgingen av 

budsjettet legger til rette for god styring og kontroll for både det administrative og politiske 

nivået. 

Budsjettet er en bindende plan for disponering av påregnelige inntekter. Ansvaret for å vedta 

et kommunebudsjett ligger hos kommunestyret. Kommunestyret skal fastsette budsjettrammer 

som administrasjonen er pålagt å holde seg innenfor. Kommuneloven sier at økonomiplanen 

og årsbudsjettet skal være realistisk og fullstendig. Kommunestyret er avhengig av at den 

administrative prosessen lever opp til dette kravet. Manglende realisme og fullstendighet vil 

gjerne komme til uttrykk gjennom store budsjettavvik. En styringskultur hvor budsjettet 

tilpasses regnskapsforløpet gjennom store endringer i løpet av året er egnet til å svekke 

budsjettets legitimitet. Politikerne kan oppleve handlingslammelse når de får presentert 

overskridelser som allerede har inntruffet, og administrasjonen kan miste sin troverdighet som 

kilde til pålitelig styringsinformasjon. 

Det er viktig at budsjettprosessen involverer ulike ledernivå, noe som kan bidra til 

eierskapsfølelse og forpliktelser. Det er videre en forutsetning for god styring og kontroll at 

tallene i budsjettet reflekterer aktivitetsnivået på en realistisk måte. På kort sikt er de fleste 

kostnader bundne, og det kan oppstå konflikt mellom kravet til realisme og kravet til balanse 

innenfor knappe rammer. På lengre sikt er det viktig at det brukes data for viktige 

vedlegg 



 

 

kostnadsdrivende faktorer. Framskrivning av antall eldre og antall elever i skolene er 

eksempler på slike grunnlagsdata. 

Utfordringene med å lage et budsjett er størst når utgiftene må ned.   For å finne ut om en 

kommune setter tæring etter næring er det vanlig å se på størrelsen for netto driftsmargin. 

Denne indikatoren forteller hvor stor prosentvis andel av driftsinntektene som står igjen etter 

at alle løpende utgifter er dekket. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi anbefaler 

at netto driftsmargin over tid bør utgjøre 1,75 %.   

Tabell 1: Netto driftsmargin i Alvdal kommune 

2015 2016 2017 2018 2019 

6,6 % 6,9 % 2,4 % -0,1 % -1,1 % 

 Kilde: SSB.no 

Indikatoren forteller at Alvdal kommune har kommet i økonomisk ubalanse. Hovedårsaken er 

at inntektene har stagnert som følge av svak befolkningsutvikling, og at finansutgiftene har økt 

på grunn av høyt investeringsnivå. Dette har kommunen erkjent, og er inne i en prosess med 

å tilpasse driftsnivået til inntektsgrunnlaget. Under økonomiplanbehandlingen i desember 2017 

vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres omstillinger som skulle få budsjetteffekt fra 

2019 av. Omstillingene skulle ha så stort omfang at man oppnådde tilstrekkelige driftsmarginer 

i økonomiplanperioden.  

Dette viste seg å være for ambisiøst. Regnskapet for 2019 kom ut med en netto driftsmargin 

på -1,1 %, og budsjettvedtaket for 2020 innebærer en margin på -0,9 %. Avviket i forhold til 

det anbefalte nivået på 1,75 % utgjør for 2020 rundt 6,6 mill.    Enheten tjenesten for 

funksjonshemmede (TFF) hadde i 2019 en budsjettoverskridelse på 5,6 mill, noe som utgjorde 

over 30 % av enhetens budsjettramme. I den første økonomirapporten for 2020 ble det 

bebudet at enheten vil overskride rammen sin med 3,7 mill. Også for andre enheter ble det 

rapportert om en årsprognose med store budsjettavvik, - både positive og negative. 

Salderingen av det reviderte budsjettet svekket netto driftsmargin ytterligere til om lag -1,2%. 
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2.3 Kommunens organisering 
Kommunen er organisert etter 2-nivåmodellen, hvor enhetslederne rapporterer direkte til 

rådmannen. Inndelingen i budsjettets rammeområder følger den administrative 

organiseringen, hvor hver enkelt enhet får bevilget en netto utgiftsramme. Rådmannen har 

ingen myndighet til å flytte budsjettmidler mellom enhetene. Dette må gjøres av 

kommunestyret selv i form av budsjettreguleringer. 

Økonomiplanprosessen skjer samtidig med utformingen av årsbudsjettet. Inndelingen i 

rammeområder i økonomiplanen skjer på samme nivå som i budsjettet. For investeringer 

fastsettes det utgiftsrammer for hvert enkelt prosjekt. 

 

 

Rådmann

Organisasjons- og 
serviceenheten

Flyktningetjenesten

Alvdal barnehage Alvdal barneskole

Alvdal ungdomsskole Helse

Hjemmebasert 
omsorg

Solsida

Tjenesten for 
funksjonshemmede

Landbruk og miljø

Kultur Kommunalteknikk
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3 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene. 

Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått, og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.  

3.1 Avgrensing 
Vi ønsker at undersøkelsen skal bidra til forbedring knyttet til utfordringer som er aktuelle for 

kommunen i dag. Både den administrative organiseringen, budsjettprosessene og 

bemanningen i nøkkelstillinger har endret seg over tid. For å ivareta hensynet til aktualitet vil 

undersøkelsen bli avgrenset tidsmessig til budsjettprosessen og budsjettoppfølgingen de to 

siste årene.  

En forvaltningsrevisjon skal ikke evaluere politiske vedtak eller prioriteringer. Kommunestyrets 

bevilgninger til ulike formål skal reflektere politiske prioriteringer, og i den grad utmålingen av 

budsjettrammer kan henføres til bevisste politiske retningsvalg vil ikke revisjonen foreta noen 

vurderinger.  

Organisasjonens evne til å utøve god økonomistyring avhenger av flere faktorer. Disse kan 

grupperes under system, kunnskap og holdninger.  Undersøkelsen vil konsentrere seg mest 

om systemsiden. Budsjettprosessen skal avklare de faktiske forhold rundt økonomiske utsikter 

og valgmuligheter, og dermed bidra til å heve kunnskapen. Dette kunnskapselementet vil bli 

berørt.  Aktørenes grunnleggende holdninger til temaet vil derimot ikke bli undersøkt. 

Mange enheter og aktører er involvert i budsjettprosessene, og av ressurshensyn må det 

foretas et utvalg. Datainnsamlingen vil bli avgrenset til de enhetene og aktørene som i størst 

grad vil belyse problemstillingene.  

3.2 Problemstillinger 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Alvdal kommune har rutiner for 

budsjettering og budsjettoppfølging som sikrer god styring og kontroll både på det 

administrative og politiske nivået. Budsjettprosessen omfatter også utformingen av 

kommunens økonomiplaner.   

Vi vil konkretisere dette nærmere til følgende problemstillinger: 

1. Sikrer budsjettprosessene en realistisk og fullstendig budsjettering?  

2. Har kommunen tilfredsstillende system for at budsjettrammene skal bli overholdt? 

3. Legger beslutningsgrunnlaget i budsjettsaker til rette for god politisk styring og 

kontroll? 
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For å besvare den første problemstillingen vil vi undersøke hvordan budsjetteringen foregår, 

hvem som er involvert, og om tallgrunnlaget er tilfredsstillende koblet og kvalitetssikret mot 

data for hvilke kostnader som må forventes.  

 

Den andre problemstillingen dreier seg om administrasjonens arbeid med å overholde 

vedtatte budsjettrammer. Analyser, rapporter og korrigerende tiltak ved avvik er sentrale 

moment for budsjettstyringen.  Vi vil undersøke hva som finnes av verktøy og rutiner, og 

vurdere om disse er hensiktsmessige og om de blir brukt i tråd med intensjonene. 

 

Under den siste problemstillingen vil vi undersøke beslutningsgrunnlaget som rådmannen 

legger frem for det politiske nivået. Hensikten er å finne ut om budsjettprosessen og 

budsjettoppfølgingen imøtekommer kommunestyrets informasjonsbehov som bevilgende 

myndighet.  Er beslutningsgrunnlaget pålitelig, relevant og oversiktlig? Blir mål, 

budsjettrammer og premisser for bevilgningene tydelig angitt? Gis kommunestyret reell 

mulighet til å prioritere på andre måter gjennom tidlig involvering? Dette er aktuelle spørsmål 

når vi skal undersøke hvordan budsjettprosessen fungerer i forhold til den politiske 

styringsfunksjonen. 

 

3.3 Kilder til kriterier 
Revisjonskriterier er målestokken i en forvaltningsrevisjon. Opplysningene som samles inn 

skal vurderes opp mot disse kriteriene. Denne målestokken består gjerne av lover, regelverk, 

kommunale vedtak og retningslinjer. 

I denne undersøkelsen står Kommunelovens bestemmelser om budsjett, internkontroll og 

kommunedirektørens ansvar sentralt. Den nye Kommunelovens bestemmelser om 

budsjettering trådte i kraft for 2020-budsjettet. I § 14-4 heter det at  

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, 

fullstendige og oversiktlige  

Tilsvarende bestemmelser lå i den gamle kommunelovens §§ 43 og 46 med tilhørende 

budsjettforskrift.  

Budsjettets bindende virkning og kravet til budsjettstyring er nedfelt i den nye kommunelovens 

§ 14-5. Bestemmelsen forteller at rådmannen minst to ganger i året skal rapportere om avvik 

mellom regnskap og budsjett, og foreslå budsjettendringer ved vesentlige avvik. Tilsvarende 

bestemmelser lå i den gamle kommunelovens § 47. For å sikre seg at budsjettavvik blir fanget 

opp på en systematisk måte må rådmannen støtte seg på gode internkontrollrutiner. 
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Rådmannens ansvar for at internkontrollen var på plass lå i den gamle kommunelovens § 23. 

Både denne bestemmelsen og den nye kommunelovens internkontrollbestemmelser vil bli 

brukt som kriteriekilde. Vi vil støtte oss på KS-veilederen om kommunedirektørens 

internkontroll når kriteriene skal operasjonaliseres. Kommunens egne rutiner og retningslinjer 

for budsjettoppfølgingen vil også være aktuelle å bruke som målestokk.     

Rådmannens ansvar for å påse at saker som legges frem for politiske organ er forsvarlig 

utredet er nedfelt både i gammel og ny kommunelov. Den nye kommuneloven har også 

bestemmelser om obligatoriske verktøy som skal tjene til politisk styring og kontroll med 

kommuneøkonomien. Disse bestemmelsene vil danne grunnlag som revisjonskriterier når vi 

skal undersøke kvaliteten på beslutningsgrunnlaget. 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Vi vil hente data gjennom dokumentgjennomgang, intervjuer og spørreundersøkelse.  

Dokumentene vil primært bestå av systembeskrivelser for prosessene, samt saksfremlegg 

med vedlegg til budsjettbehandling og budsjettregulering. Vi vil intervjue de mest sentrale 

administrative aktørene både for å få frem fakta og for å skaffe oss et innblikk i deres 

vurderinger om hvordan prosessene fungerer.  

For å finne ut om beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen i budsjettsaker bidrar til god 

politisk styring og kontroll vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse. Denne vil bli rettet mot 

kommunestyrets medlemmer.  

 

 

Oppdal, 24. september 

 

Leidulf Skarbø       

Oppdragsansvarlig revisor 
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KILDER 
 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (gammel kommunelov) LOV-1992-09-25-107 

Alvdal kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2025 

Alvdal kommunes årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2026 

Alvdal kommunes årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

Alvdal kommunes årsregnskap for 2019 

Alvdal kommunes økonomirapport nr 1 2020 

Statistisk Sentralbyrå – KOSTRA-data (www.ssb.no/kommunefakta/kostra) 
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VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 

     
Prosjekt nr: Kommune: 

FR 1142 Alvdal 

    

Vurdering av uavhengighet - revisors egenvurdering i forbindelse med forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

Budsjettprosess og budsjettoppfølging 

    

  
Hovedreferanse:   

Kommuneloven § 24-4   

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3 

RS 200 - Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskaper pkt. 4 

RS 220 - Vilkår for revisjonsoppdrag pkt. 4, 12-13 

RS 300 - Planlegging av revisjon av regnskaper pkt. 6 

Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 pkt. 8 

  
Ansettelsesforhold: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn Revisjon Midt-Norge SA 

    

Medlem i styrende Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som  

Organer ovenfor nevnte kommune deltar i. 

    

Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som  

funksjoner i annen kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

virksomhet, som kan   

føre til   

interessekonflikt eller   

svekket tillit   

Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til ovenfor nevnte  

  kommune som har betydning for uavhengighet og objektivitet. 

    

Rådgivnings- eller  Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller  

andre tjenester som  tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 

er egnet til å påvirke  vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt  

revisors habilitet med bestemmelsen i forskriften § 18, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert  

  enkelt tilfelle må vurderes særskilt. 

    

  Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 

  veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 

  veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp  

  revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  

    

  Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor ovenfor  

  nevnte kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

    

Tjenesten under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor ovenfor nevnte kommune som  

kommunens egne hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

ledelses- og   

kontrolloppgaver   

Opptre som fullmektig Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for ovenfor nevnte kommune. 

for den revisjonspliktige   

Andre særegne forhold Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke  

  tilliten til uavhengighet og objektivitet. 

  
  
Oppdal, 21.09.2020  

  
  
Leidulf Skarbø  
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 29/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      29/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

29/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

 

 

Orienteringssaker 
 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

Orienteringssak 1: Endring oppdragsansvarlig revisor 

• På grunn av interne rokkeringer har Revisjon Midt-Norge SA foretatt en endring i 

oppdragsansvarlig revisor for Alvdal kommune. 

Vedlegg 1. 

 

Orienteringssak 2: Melding om vedtak i kommunestyret 

• Kommunestyret vedtok i sak 86/20 den 3. september Plan for 

forvaltningsrevisjon. Bestilling av første prioritert prosjekt er oversendt Revisjon 

Midt-Norge SA. 

Vedlegg 2. 

 

Orienteringssak 3: Melding om vedtak i kommunestyret 

• Kommunestyret vedtok i sak 87/20 den 3. september Plan for eierskapskontroll. 

Bestilling av første prioritert prosjekt er oversendt Revisjon Midt-Norge SA. 

Vedlegg 2. 

 

Orienteringssak 3: Melding om vedtak i kommunestyret 

• Kommunestyret vedtok i sak 87/20 den 3. september Plan for eierskapskontroll. 

Bestilling av første prioritert prosjekt er oversendt Revisjon Midt-Norge SA. 

Vedlegg 3. 

 

Orienteringssak 4: Tolkning av kommuneloven §23-5 

• Forum for kontroll og tilsyn har forespurt kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om kommunedirektøren kun skal gis anledning til å 

uttale seg i saker som gjelder gjennomførte kontroller, eller om han eller hun 

også skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder:  

✓ valg av revisjonsordning og revisor,  

✓ valg av sekretariat for kontrollutvalget,  

✓ budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller  

✓ årsmeldinger for kontrollutvalget. 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 29/2020 

Vedlagt er svar fra den 4.august 2020 fra kmd. 

Vedlegg 4. 

 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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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, 07.09.2020 
 
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
20/1111-5 7570/20 217 Erland Horten  
(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar) 
 
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
ALVDAL KOMMUNE 2020-2024 
 
Fra møtet i  Kommunestyret den 03.09.2020, sak nr 86/20 underrettes det om at det er fattet 
følgende vedtak. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:  
 
Område Tema 

1. Budsjetteringsprosessen og budsjett-
oppfølging. 

  

2. ABAKUS AS Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
3. Kultur. Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud. 
4. Internkontroll. Implementering blant ansatte. 
5. Beredskapsplaner og ROS-analyse. Systematikk i beredskapsarbeidet. 
6. Sykefravær og HMS: Arbeidsmiljø. 
7. Arkiv. Ajourføring og samkjøring fra ulike 

saksområder. 
8. Barnehage. Pedagognormen. 

 
 
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 - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON ALVDAL 
KOMMUNE 2020-2024 
 

vedlegg 
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Alvdal kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/1111    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON ALVDAL KOMMUNE 2020-2024 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
86/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
16.06.20 Møtebok kontrollutvalget sak 19/20, Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024. 
16.06.20 Kontrollutvalgets forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024. 
01.05.20 Revisjon Midt Norge SA, Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering Alvdal 

kommune. 
 
Melding om vedtak sendes til 
Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus  2550 OS I ØSTERDALEN 
 
Saksopplysninger: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) §23 sier at Kommunestyret skal 
velge et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Videre i §23-2 bokstav 
b sier at kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. 
 
Jamfør kommuneloven §23-3 innebærer forvaltningsrevisjon gjennomføre systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget skal minst èn gang i valgperioden, og senest innen 
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for som viser på 
hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering av kommunens og virksomheten i kommunens selskaper, hensikten 
med denne er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
Resultatet av kontrollutvalgets arbeid skal forelegges rapporteres til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalg Fjell IKS er sekretariat for Alvdal kommunes kontrollutvalg.  
 
Forvaltningsrevisjon er en av flere kontrolltollinstanser som kommunen er underlagt. 
Selskapskapskontroll, revisjonsplikten og fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet er andre 
eksempler. Det er viktige funksjoner som sikrer at lovkrav blir fulgt, at fattede vedtak blir 
gjennomført, og ikke minst som verktøy for å utvikle og forbedre kommunens som 

vedlegg 



Side 2 av 4 

tjenesteleverandør og forvaltningsmyndighet. De ulike kontrollorganene samarbeider i dag i 
større grad enn tidligere slik at kontroll blir mer systematisk og helhetlig. 
 
Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper som skal 
undersøkes i planperioden. Planen bygger på en helhetlig risiko- og vesentlighetsundersøkelse 
som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Risiko- og 
vesentlighetsundersøkelsen skal bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid blir brukt 
mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere eiere, kan derfor være 
hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere.  
 
Sekretariat for kontrollutvalgets saksvurdering: 
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 31/19, basert på revisors helhetlige risiko- og 
vesentlighetsundersøkelse har sekretariatet utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for 2020-
2024.  
Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det vil ikke være mulig å gjennomføre 
alle forvaltningsrevisjonene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et tilstrekkelig 
antall forvaltningsrevisjoner å ta av.  
 
Forvaltningsrevisjoner er ett av de beste verktøyene kontrollutvalget har for å utøve sitt 
kontrollansvar. Dette er omfattende undersøkelser innen konkrete fag- og tjenesteområder i 
kommunen.  
I prioriteringsarbeidet må kontrollutvalget huske at formålet med kontroll- og 
tilsynsvirksomheten er å sikre at alle innbyggerne får de tjenester de har krav på, at tjenestene 
har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med kommunestyrets vedtak. 
Kontroll og tilsyn skal også bidra til læring og forbedring.  
 
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som ikke er 
beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har 
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.  
 
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens 
årsregnskap. Alvdal kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter kommunens 
lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være naturlig å 
benytte dette selskapet  
 
I forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 er det foreslått å prioritere 4 prosjekter 
i denne perioden.  
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sende den til kommunestyret 
for endelig vedtak. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling:  
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende 
innstilling:  
Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas med følgende prioriterte prosjekter: 
Område Tema 

vedlegg 
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1. Budsjetteringsprosessen og budsjett-
oppfølging. 

  

2. Kultur. Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud. 
3. Internkontroll. Implementering blant ansatte. 
4. Beredskapsplaner og ROS-analyse. Systematikk i beredskapsarbeidet. 
5. Sykefravær og HMS: Arbeidsmiljø. 
6. Arkiv. Ajourføring og samkjøring fra ulike 

saksområder. 
7. Barnehage. Pedagognormen. 
8. ABAKUS AS   

 
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.  
 
Kontrollutvalgets behandling:  
Revisor var til stede og gikk igjennom risiko- og vesentlighetsanalysen og risikoområdene 
som er beskrevet.  
Utvalget diskuterte planen. En endring i prioritet ble foreslått i møtet. 
Forvaltningsrevisjon i Abakus AS prioriteres før kultur. 
    
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
Ikke relevant.  
 
Innstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:  
 
Område Tema 

1. Budsjetteringsprosessen og budsjett-
oppfølging. 

  

2. ABAKUS AS Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
3. Kultur. Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud. 
4. Internkontroll. Implementering blant ansatte. 
5. Beredskapsplaner og ROS-analyse. Systematikk i beredskapsarbeidet. 
6. Sykefravær og HMS: Arbeidsmiljø. 
7. Arkiv. Ajourføring og samkjøring fra ulike 

saksområder. 
8. Barnehage. Pedagognormen. 

 
Kommunestyret behandlet saken i møte 03.09.2020 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt  
 
Vedtak 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter:  
 
Område Tema 

1. Budsjetteringsprosessen og budsjett-
oppfølging. 

  

vedlegg 
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2. ABAKUS AS Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
3. Kultur. Samarbeid, rekruttering, tjenestetilbud. 
4. Internkontroll. Implementering blant ansatte. 
5. Beredskapsplaner og ROS-analyse. Systematikk i beredskapsarbeidet. 
6. Sykefravær og HMS: Arbeidsmiljø. 
7. Arkiv. Ajourføring og samkjøring fra ulike 

saksområder. 
8. Barnehage. Pedagognormen. 
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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 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL ALVDAL 
KOMMUNE 2020-2024 
 
Fra møtet i  Kommunestyret den 03.09.2020, sak nr 87/20 underrettes det om at det er fattet 
følgende vedtak. 
 

1.  Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  
1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon  
2) Aukrust AS  
3) Alvdal Skurlag AS  
4) Eierstyring  
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.  
 

 
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 - PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL ALVDAL 
KOMMUNE 2020-2024 
 

vedlegg 
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Alvdal kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/1112    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL ALVDAL KOMMUNE 2020-2024 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
87/20 Kommunestyret 03.09.2020 
 
Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
16.06.20 Møtebok kontrollutvalget sak 20/20, Plan for eierskapskontroll 2020-2024. 
16.06.20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Alvdal kommune. 
 
Andre dokumenter i saken: 
01.05.20  Revisjon Midt-Norge SA, Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering Alvdal 

kommune. 
 
Melding om vedtak sendes til 
Kontrollutvalg Fjell IKS Os Kommunehus  2550 OS I ØSTERDALEN 
 
Saksopplysninger: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) §23 sier at Kommunestyret skal 
velge et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne. Videre i §23-2 bokstav 
b sier at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser i selskaper mv. 
 
Jamfør kommuneloven §23-4 innebærer eierskapskapskontrollen å kontrollere om den som 
utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 
Kontrollutvalget skal minst èn gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og virksomheten i kommunens selskaper, hensikten med 
denne er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
 
Plan for eierskapskontroll skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  
 
Resultatet av kontrollutvalgets arbeid skal forelegges rapporteres til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalg Fjell IKS er sekretariat for Alvdal kommunes kontrollutvalg.  
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Selskapskapskontroll er en av flere kontrolltollinstanser som kommunen er underlagt. 
Forvaltningsrevisjon, revisjonsplikten og fylkesmannens rolle som tilsynsmyndighet er andre 
eksempler. Det er viktige funksjoner som sikrer at lovkrav blir fulgt, at fattede vedtak blir 
gjennomført, og ikke minst som verktøy for å utvikle og forbedre kommunens som 
tjenesteleverandør og forvaltningsmyndighet. De ulike kontrollorganene samarbeider i dag i 
større grad enn tidligere slik at kontroll blir mer systematisk og helhetlig.  
 
 
Planen som nå legges fram, er basert på en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse, og vil 
gjelde for perioden 2020-2024. Oversikt over kommunens eierinteresser finnes i noter til 
årsregnskapet for Alvdal kommune. Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke 
eierskap som skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA.  
Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser til kontrollarbeid 
blir brukt mest mulig målrettet.  
 
I planen er det listet opp og prioritert 4 eierskapskontroller. 
 
Sekretariat for kontrollutvalgets saksvurdering: 
På bakgrunn av kontrollutvalgets vedtak i sak 32/19, basert på revisors helhetlige risiko- og 
vesentlighetsundersøkelse har sekretariatet utarbeidet en plan for eierskapskontroll for 2020-
2024.  
Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det kan ikke forventes at alle 
eierskapskontrollene gjennomføres i perioden.  
 
Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 
omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 
prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 
endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke er 
beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det har 
oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret orientert.  
 
Eierskapskontroll kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens 
årsregnskap. Alvdal kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter kommunens 
lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder eierskapskontroll. Det vil derfor være naturlig å 
benytte dette selskapet.  
 
I forslag til plan for eierskapskontroll for 2020-2024 er det foreslått å prioritere 4 prosjekter i 
denne perioden.  
 
Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sender den til kommunestyret 
for endelig vedtak.  
 
Sekretariatets forslag til innstilling:  
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling:  
1.  Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  
1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon  
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2) Aukrustsenteret AS  
3) Alvdal Skurlag AS  
4) Eierstyring  

 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.  
 
Kontrollutvalgets behandling:  
Planen ble diskutert. Aukrustsenteret er under omorganisering/avvikling og prioriteres ikke nå. 
Aukrustsenteret AS erstattes med Aukrust AS. 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. 
Ikke relevant.  
 
Innstilling: 
1.  Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  
1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon  
2) Aukrust AS  
3) Alvdal Skurlag AS  
4) Eierstyring  
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.  
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 03.09.2020 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt  
 
Vedtak 
1.  Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen:  
1) ABAKUS AS m/ forvaltningsrevisjon  
2) Aukrust AS  
3) Alvdal Skurlag AS  
4) Eierstyring  
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.  
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling Saksbehandler 
Signe Bechmann 
22 24 72 64 

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 20. mai 2020 vedrørende 

tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. I brevet spør dere om bestemmelsen 

innebærer at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

gjennomførte kontroller, eller om han eller hun også skal gis anledning til å uttale seg i saker 

som gjelder 

- valg av revisjonsordning og revisor, 

- valg av sekretariat for kontrollutvalget, 

- budsjettforslag for kontroll og tilsyn, og/eller 

- årsmeldinger for kontrollutvalget. 

 

Dere spør også om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren etter 

bestemmelsen. 

 

Departementet vil i det følgende besvare spørsmålene deres. 

 

Hvilke saker kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i 

Generelle kommentarer 

Det framgår av kommuneloven § 23-5 at  

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2919-3 

Dato 

4. august 2020 
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En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren 

skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal 

oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal 

oversende saken til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.  

 

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som 

at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal 

rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til 

gjennomførte kontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer 

rapporteringer til kommunestyret.  

 

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges 

kommunedirektøren. Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) 

side 405 at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan 

indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for 

kommunedirektøren inntrer.  

 

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på at forarbeidene bruker 

formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal 

kommunedirektøren gis uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. 

Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte alle saker som etter § 

23-5 første setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes. Etter 

forskriften har kontrollutvalget ikke bare plikt til å rapportere til kommunestyret om 

gjennomførte kontroller, men også om enkelte andre forhold. For eksempel følger det av 

forskriften § 3 at kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret dersom 

regnskapsrevisorens påpekninger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9 ikke blir rettet eller 

fulgt opp. 

 

Departementet kan ikke se at ordlyden og forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige 

holdepunkter for å fastslå at kommunedirektøren kun skal gis anledning til å uttale seg i 

saker som gjelder gjennomførte kontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense 

kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville 

kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen. 

 

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring 

av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 

46 L (2017–2018) side 405. Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed 

også relevante for forståelsen av § 23-5. I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la 

departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 

andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til 
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kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet 

av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

Departementet legger derfor til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at 

kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som etter § 23-5 første 

setning eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal oversendes til kommunestyret. Det vil 

si at kommunedirektøren iallfall skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder 

"resultatene" av kontrollutvalgets "arbeid", og i saker som etter forskriften §§ 3, 4 eller 5 skal 

oversendes.   

 

Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at en sak skal 

oversendes til kommunestyret, men der saken likevel skal oversendes. Dette kan for 

eksempel være aktuelt der kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken 

skal oversendes, eller der kontrollutvalget selv har bestemt at saken skal oversendes. Når 

det gjelder denne typen saker, legger departementet til grunn at spørsmålet om 

kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil avhenge av innholdet i saken. Departementet 

viser til at § 23-5 andre setning må ses i sammenheng med det alminnelige prinsippet om at 

en sak skal være så godt opplyst som mulig før et vedtak treffes. Man må derfor blant annet 

se hen til om en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. 

 

Valg av revisjonsordning og revisor, og valg av sekretariat for kontrollutvalget 

Det følger av § 24-1 tredje ledd at kommunestyrets vedtak om valg av revisjonsordning og 

revisor skal treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. Videre følger det av § 23-7 sjette ledd 

at kommunestyrets vedtak om sekretariat for kontrollutvalget skal treffes etter innstilling fra 

kontrollutvalget. Bestemmelsene sier ikke noe om hvorvidt kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Som nevnt følger det av § 23-5 andre setning, jf. første setning, at kommunedirektøren skal 

gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder "resultatene" av 

kontrollutvalgets "arbeid". Når kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning og revisor, eller om valg av sekretariat for kontrollutvalget, vil dette ikke 

være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid. Dette tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler 

denne typen saker.  

 

Departementet vil vise til at både revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være 

uavhengig av kommunens administrasjon. Dette skyldes at revisor har en viktig oppgave i å 

føre kontroll med administrasjonen. Videre har sekretariatet for kontrollutvalget en viktig 

oppgave i å forberede saker for kontrollutvalget, og i å påse at kontrollutvalgets vedtak blir 

iverksatt. At revisor og sekretariatet for kontrollutvalget skal være uavhengige av 

administrasjonen tilsier at kommunedirektøren ikke bør gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget skal behandle saker som gjelder valg av revisor og sekretariat. De 
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hensynene som begrunner at kommunedirektøren skal gis uttalelsesrett, vil etter 

departementets vurdering ikke gjøre seg gjeldende i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder valg av revisor og revisjonsordning, og valg av sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet 

Det følger av forskriften § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for 

kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  

 

Når kontrollutvalget oversender forslag til budsjett for kontrollutvalget i kommunen, vil dette 

ikke være en rapportering om resultatene av kontrollutvalgets arbeid, jf. § 23-5 første 

setning. Dette tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for det samlede budsjettet i kommunen. Det kan derfor 

argumenteres for at en uttalelse fra kommunedirektøren kan bidra til å opplyse saken før 

kontrollutvalget skal behandle den. På den andre siden vil departementet vise til at budsjettet 

for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens 

administrasjon. Departementet mener derfor at gode grunner tilsier at kommunedirektøren 

ikke bør gis anledning til å uttale seg i denne typen saker. 

 

Departementet er etter dette av den oppfatning at § 23-5 ikke innebærer at 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker 

som gjelder budsjettforslag for kontrollarbeidet. 

 

Årsmeldinger for kontrollutvalget 

Spørsmålet om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om årsmeldinger som 

skal oversendes til kommunestyret, vil etter departementets vurdering avhenge av 

årsmeldingens innhold. Dersom årsmeldingen inneholder opplysninger om resultater av 

kontrollutvalgets arbeid, legger departementet til grunn at kommunedirektøren skal gis 

anledning til å uttale seg i saken, jf. § 23-5 første setning. Departementet viser til drøftelsene 

over og våre tidligere vurderinger i sak 10/9262-ERA. 

 

Hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren 

etter § 23-5 andre setning, vil departementet vise til at bestemmelsen bare fastslår at 

kommunedirektøren skal "gis anledning" til å uttale seg. Bestemmelsen sier ikke noe om 

hvem som skal innhente uttalelsene fra kommunedirektøren. Departementet legger derfor til 

grunn at det er opp til kontrollutvalget i den enkelte kommune å avgjøre hvordan dette skal 

gjøres. En praktisk løsning kan være at sekretariatet for kontrollutvalget forelegger saken for 

kommunedirektøren som en del av sin saksforberedelse, jf. forskriften § 7. 

vedlegg 



 

 

Side 5 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Alvdal kommune Sak nr. 30/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   06.10.20      30/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

30/20  Kontrollutvalget      06.10.20 

 

 

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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