
 MØTEINNKALLING 
  
 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  
Norvald Veland, tlf 450 11 047 eller epost til: nv@kontrollutvalgfjell.no 

 
 
 
MØTEDATO:  Onsdag 25. januar 2017  
KL.:   13:00  
STED:   Møterom ”Kommunestyresalen” i Folldal kommunehus  
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 31) 
 
 

SAKSLISTE 
 

 
SAK NR. INNHOLD 
 
01/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling 
02/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.2016 
03/2017 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget 
04/2017 Orientering fra rådmann om driften av Bo- og omsorgssenteret  
05/2017 Forvaltningsrevisjon 2017 – utsatt sak fra møte 16.11.16 
06/2017 Organisering skatteoppkreverfunksjonen 
07/2017 Vurdering av revisors uavhengighet 
08/2017 Orienteringssaker 
09/2017 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). 

 
 
Os i Ø. 16. januar 2017 
 
 
for 
Kolbjørn Kjøllmoen 
leder i Kontrollutvalget  
 
Norvald Veland 
Norvald Veland 
Kontrollutvalg Fjell IKS 
 
 
Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 01/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17      01/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
01/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 
Saksdokumenter: 
Saksliste til møte 25.01.17 
 
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 25.01.17 godkjennes. 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 02/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17      02/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
02/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
Møteprotokoll fra møte 16.11.16 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 16.11.16 (vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 
Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 22.11.16. Noen små korreksjoner er 
foretatt etter tilbakemelding. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.11.16 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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      Folldal kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus 
Møtedato: Onsdag 16. november 2016 
Tid:  Kl. 13:00 
Saknr.  31-39 
 
 
Til stede på møtet:  
 
Medlemmer:      Forfall: 
Kolbjørn	  Kjøllmoen	   	   	   	   	   	  
Kari	  Brun	  Moen	   	   	   	   	   	   	  
Rolf	  Ulsletten             
 
Andre: 
Fra	  Kontrollutvalg	  Fjell	  IKS:	  	  	   	   	   Norvald	  Veland	  
Fra	  Revisjon	  Fjell	  IKS:	   	   	   	   Henning	  Mikkelsen	  
	   	   	   	   	  
	  
   
Merknader: 
Ingen. 
     
Møtet	  ble	  avsluttet	  kl.	  15.15.	  
	  
Folldal,	  16.11.16	  
	  
Norvald Veland 
Norvald	  Veland	  
Møtesekretær	  
	  
 
 
 
 
 
 

Neste møte er onsdag 25. januar 2016 kl. 13:00  i Folldal kommunehus 
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31/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 16.11.16 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag vedtas. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 16.11.16 godkjennes. 
 
 
32/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 14.09.16 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.0916 godkjennes. 
 
  
Behandling: 
Sekretariatets forslag vedtas. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.09.16 godkjennes. 
 
 
 
33/2016 Plan for selskapskontroll i perioden 2016-2019 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Folldal kommune for 
valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til 
årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 
  
Behandling: 
Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i planen for selskapskontroll for perioden 2016-2019 
og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  Utvalgte diskuterte forslag til 
selskapskontroll som der var foreslått.  Revisjon sitt forslag i rapporten pkt 5.4, 
Revisjons konklusjon, der det angis 5 selskap med størst behov, er ikke i prioritert 
rekkefølge. 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til planen for selskapskontroll i Folldal kommune for 
valgperioden 2016-2019 slik den fremgår av saken. Kontrollutvalget gis myndighet til 
årlig rullering av planen og valg av enkeltprosjekter innenfor planperioden. 
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34/2016 Prosjektbeskrivelse forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Med forbehold om kommunestyrets endelig godkjenning av kontrollutvalgets prioriteringer 
plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 
Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017, - Oppfølging og etterlevelse av 
klima- og energiplan for Folldal kommune, utarbeidet av Revisjon Fjell IKS, vedtas slik den 
foreligger i beskrivelse datert 31.10.16. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomgikk forslag til plan for forvaltningsprosjekt – Oppfølging og 
etterlevelse av klima- og energiplan for Folldal kommune. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
35/2016 Organisering av skatteoppkreverfunksjonen i Folldal 

kommune 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget kan ikke se at rådmanns brev av 27.10.16 gir svar på anmerkning fra 
Skatteetaten om at innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang.  
Kontrollutvalget ber rådmannen gi er nærmere orientering om kommunens organisering 
av innkrevingsarbeidet og tiltak som er blitt iverksatt på bakgrunn av Skatteetatens 
anmerkning. 
 
Behandling: 
Svarbrev fra rådmann ble gjennomgått.  Kontrollutvalget mener å ikke fått svar på 
spørsmålet som var reist. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget kan ikke se at rådmanns brev av 27.10.16 gir svar på anmerkning fra 
Skatteetaten om at innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang.  
Kontrollutvalget ber rådmannen gi en nærmere orientering om kommunens organisering 
av innkrevingsarbeidet og tiltak som er blitt iverksatt på bakgrunn av Skatteetatens 
anmerkning. 
 
 
36/2016 Årsplan og møteplan for 2017 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for 
møter i 2017: 
 

• Møtene starter kl 13:00 
• Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus 
• Møtedatoene er: 

o Torsdag 26.01.17 
o Torsdag 16.03.17 
o Torsdag 04.05.17 
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o Torsdag 21.09.17 
o Torsdag 23.11.17 

 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker at møtene avholdes på onsdager.  Planen følges ved at møtene 
flyttes frem en dag, dvs. onsdager.  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for 
møter i 2017: 
 

• Møtene starter kl 13:00 
• Møtestedet er fortrinnsvis Folldal kommunehus 
• Møtedatoene er: 

o Onsdag 25.01.17 
o Onsdag 15.03.17 
o Onsdag 03.05.17 
o Onsdag 20.09.17 
o Onsdag 22.11.17 
o  

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 endres dato i henhold til vedtatt. 
 
 
37/2016 Oppfølgingssaker 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering. 

• Brev fra rådmann skatteoppkreverfunksjon mottatt 
Videre behandling i sak 35/16 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget gjennomgikk oppfølgingslisten.   
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering. 

• Brev fra rådmann skatteoppkreverfunksjon mottatt 
Videre behandling i sak 35/16 
 

Sekretariatet bes gjøre en henvendelse til rådmannen ang. tilbakemelding på iverksatte 
av tiltak etter forvaltningsrapport om etisk arbeid, frist var satt til 15.11.16 
 
 
 
 
38/2016 Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):  
 

- Kommunestyresak 38/16 vedtak Forvaltningsrevisjon om kommunens arbeid med 
etiske spørsmål 
Merk at kontrollutvalgets innstilling er endret i endelig vedtak i kommunestyret 
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- I møte 14.09.16 sak 30.16 gjorde kontrollutvalget vedtak om henvendelse til 
rådmann om at protokoller fra kommunestyret ikke inntas når utenforstående 
orienterer om saker i møter. 
I mail av 31.10.16 svar til sekretariatet svarer rådmann: 
Dette har vi nå rettet opp, så protokollene vil også omtale hvem som har vært 
gjester og hatt innledninger i møtet.  På kommunens hjemmeside ligger det nå 
under protokoller 2 linjer. 
En for protokoll, som viser hvem som møtte, avstemninger og vedtak. 
En for samlet saksfremstilling som før, som viser saksutredning, behandling og 
vedtak. 
Dette ble gjennomført fra kommunestyremøtet 13.10.16. 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
39/2016 Eventuelt 
 
Saksutredning: 
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 
 
På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
 
NKRF inviterer til den årlige kontrollutvalgskonferansen på Gardemoen 1. – 2. februar.  
Programmet er ikke fastsatt.  Invitasjon vil bli utsendt i løpet av november måned med 
påmeldingsfrist 15. desember. 
Kontrollutvalget får tilsendt invitasjon og program straks det foreligger.  
Kontrollutvalgets medlemmer sender påmelding til sekretariatet som foretar en samlet 
påmelding. 
 
I formannskapets møte den 3.11.16 sak 107/16 behandlet formannskapet og gav en 
uttalelse vedrørende sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune.  
Kontrollutvalget er av den oppfatning at saken også burde vært fremmet for 
kommunestyret i Folldal. 
 
NKRF og FKT har gitt uttalelser i høring på ny kommunelov.  Sekretariatet sender ut 
begge disse høringer for nærmere gjennomlesing av kontrollutvalget medlemmer. 
 
Sekretariatet utarbeider en presentasjon for kommunestyret der kontrollutvalgets 
funksjon og oppgaver. Denne gjennomgås i neste møte der en samtidig inviterer ordfører 
til dialogmøte. 
 
Kontrollutvalget ønsker at rådmann møter i neste møte i utvalget og gir en nærmere 
orientering om driften av Bo- om omsorgssenteret med fokus på sykefravær og 
budsjettoverskridelser. 
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 03/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17   03/2017 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
03/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 
 
Saksdokumenter: 
- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 (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. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.  
 
 
Behandling:  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 04/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17     04/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
04/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
Orientering fra rådmann om driften av Bo- og omsorgssenteret 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 16.11.16 (ikke vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalget diskuterte i møte 16.11.16 sak 39/16 situasjonen ved Bo- og 
omsorgssenteret som har høyt sykefravær og betydelige budsjettoverskridelser. 
Det ble gjort følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker at rådmann møter i neste møte i utvalget og gir en nærmere 
orientering om driften av Bo- og omsorgssenteret med fokus på sykefravær og 
budsjettoverskridelser. 
 
Rådmann er innkalt til møte og har bekreftet at hun vil møte og orientere utvalget. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Rådmanns orientering ble tatt til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 05/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17     05/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
05/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
Forvaltningsrevisjon 2017 – utsatt sak 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 16.11.16 (ikke vedlagt) 
- Prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2017 (ikke vedlagt) 
 
 
Saksframlegg: 
I kontrollutvalgets møte den 16.11.16 sak 34/16 ble prosjektbeskrivelse for forvaltnings-
revisjonsprosjekt 2017 – Oppfølging og etterlevelse av klima- og energiplanen for Folldal 
kommune utarbeidet av Revisjon Fjell IKS behandlet.  Kontrollutvalget gjennomgikk 
forslaget til plan, men valgte å utsette til neste møte. 
 
Utsettelse ble begrunnet med at det kan være behov for å prioritere om til annen 
forvaltningsprosjekt. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Sakens legges frem til diskusjon i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 06/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17     06/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
06/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
Organisering av skatteoppkreverfunksjonen 
 
Saksdokumenter: 
- Møteprotokoll fra møte 16.11.16 (ikke vedlagt) 
- Kontrollrapport fra Skatteetaten 15.02.2016 (ikke vedlagt) 
- Møtebok kontrollutvalget den 16.03.16 sak 14/16 
- Rådmanns brev av 27.10.16 om kommunens dialog med skatteetaten 
 
 
Saksframlegg: 
I kontrollutvalgets møte den 16.11.16 sak 35/16 behandlet utvalget rådmanns svarbrev 
av 27.10.16 redegjør rådmann om diskusjon med skatteetaten om fremtidig organisering 
av skatteinnkrevingen og at det ikke er aktuelt å inngå samarbeid med annen kommune 
på nåværende tidspunkt. 
 
Svarbrevet fra rådmann gir ikke svar på anmerkning fra Skatteetaten om at 
innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang og eventuelt hva som er gjort av 
tiltak for å bedre innkrevingsarbeidet. 
 
Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 16.11.16: 
Kontrollutvalget kan ikke se at rådmanns brev av 27.10.16 gir svar på anmerkning fra 
Skatteetaten om at innkrevingsarbeidet ikke utføres i tilstrekkelig omfang.  
Kontrollutvalget ber rådmannen gi er nærmere orientering om kommunens organisering 
av innkrevingsarbeidet og tiltak som er blitt iverksatt på bakgrunn av Skatteetatens 
anmerkning. 
 
Rådmann svarer i mail 09.01.17 på henvendelse om nærmere orientering: 
Den redegjørelsen ønsker jeg å ta når vi får kontrollrapporten for 2016. Den kommer normalt 
medio februar. Da kan jeg redegjøre for innkrevingsarbeidet og tiltak som er gjort i 2016. 
Kontrollrapporten behandles normalt i kommunestyret.  
 
Med hilsen 
Torill Tjeldnes 
Rådmann 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Rådmanns orientering tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 07/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17   07/2017 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
07/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til forskrift om 
revisjon 
 
Saksdokumenter: 
- Skriv fra Revisjon Fjell IKS med egenvurdering av uavhengighet av 04.11.16 
 
 
Saksframlegg: 
Både kommuneloven (§79) og forskrift om revisjon (kap.6) setter krav til revisors 
uavhengighet. 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 
årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påseansvaret ligger i 
det å sikre at revisor er uavhengig. 
I følge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 
De kan ikke ha en tilknytning til kommunen som svekker deres uavhengighet eller 
objektivitet i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke kan: 
 
• inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller 

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i 
• «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen 

som revisor for kommunen 
 
Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 
revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 
 
Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 
kommunen. Dette gjelder: 
 
• rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet 
• tjenester som hører inn under ledelses- og kontrolloppgavene i kommunen 
• å opptre som fullmektig for kommunen 
 
De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 
 
 
Sakvurdering: 
Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 
revisor for Folldal kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Fjell IKS.  
Vurderingen er datert 04.11.2016. 
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Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 07/2017 

Revisor er tilstede under behandling av saken og kan svare på eventuelle spørsmål i fra 
utvalget. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av 

04.11.16. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 

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



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

 
 
 
 
 
 
  

 
Kontrollutvalget i Folldal kommune 
 

  

 

 

Deres ref: Vår ref. FO2016174E Dato: 04.11.2016 
   

 
 

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

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

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

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

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

Bildet kan ikke vises.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Svein Magne Evavold  

        Revisjonssjef 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 

 



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

ansatte eller tillitsvalgte som kan svekke uavhengighet og 
objektivitet. 

 

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

uavhengighet 
Ingen 

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

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

 
 
 
Ingen 

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

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

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

 
Ingen 

3.    Opptreden som fullmektig for den revisjonspliktige. Ingen 
 
 
Vurdering av eventuelle trusler: 
 
Ingen trusler mot uavhengigheten er identifisert. 
 
 
Forholdsregler for å eliminere eller redusere eventuelle trusler: 
 
Ingen trusler som krever forholdsregler er identifisert. 
 
 
Os, 4. november 2016 
 

Svein Magne Evavold 
Revisjonssjef 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
 



 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 08/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  NV   25.01.17      08/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
08/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
Orienteringssaker 
 
Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget (vedlagt):  
 

- Kommunestyresak 56/16 vedtak Plan forvaltningsrevisjon for 2016-2019 
Merk at kontrollutvalgets innstilling er endret i endelig vedtak i kommunestyret 
som følger: 
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas md følgende prioriterte 
prosjekter: 
1. "Oppfølging og etterlevelse av Energi- og klimaplan for Folldal 2016-2019 
2. "Pleie og omsorgstilbudet i Folldal kommune etter implementering av 

Samhandlingsreformen" 
3. "Iverksetting og oppfølging av politiske vedtak" 
 
Forvaltningsrevisjon i perioden foretas av Revisjon Fjell IKS  Kontrollutvalget gis 
myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å prioritere mellom 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon i kommunen og i selskapet 

 
- Sluttinnberetning konkursbehandling Folldal Eiendom AS 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 





























 MØTEBOK 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Folldal kommune Sak nr. 09/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  TB   25.01.17      09/17 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
09/17  Kontrollutvalget      25.01.17 
 
 
 
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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