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Arkivsak-dok. 20/00315-2 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

RÅDMANNENS KVARTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar redegjørelse fra rådmannen til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Denne saken settes på sakslisten i hvert møte.  
 
Rådmannen har med denne saken anledning til å informere kontrollutvalget om 
saker/temaer som utvalget bør ha kjennskap til. Dessuten har kontrollutvalgets 
medlemmer anledning til å stille spørsmål til rådmannen. Medlemmene bør spille inn 
temaer på forhånd til kontrollutvalgets leder og/eller sekretariat, slik at rådmannen får 
anledning til forberedelser.  
 
Det foreslås å ta redegjørelse fra rådmannen til orientering. Øvrige vedtakspunkter 
må vurderes i møtet. 
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ØKONOMIRAPPORTERING FOR 2. TERTIAL 2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Tertialrapport nr. 2 i 2020 

 
 
Saksframstilling: 
 
Denne saken er satt på sakslisten, med henblikk på at kontrollutvalget kan følge med 
på kommunens økonomi og bli orientert om kommunens virksomhet. 
 
Sekretariatet har blant annet merket seg følgende: 
 

- Redusert sykefravær 
- Mindreinntekter i et omfang på 10-15 millioner kroner 
- Mulige koronarelaterte kostnader i et omfang på 18,6 millioner kroner 
- Det jobbes bevisst med kostnadsbesparende tiltak 
- Det råder stor usikkerhet om regnskapsresultatet i 2020 

 

Avslutningsvis har sekretariatet merket seg følgende i rådmannens saksfremstilling til 
denne saken: 
 

Det råder stor usikkerhet om regnskapsresultatet for Hol kommune i 
2020, men det kan spekuleres i et verst tenkelig scenario på mer enn 20 
mill. kr, eller i beste fall mindre enn 10 mill. kr. Det kan heller ikke 
utelukkes at det går atskillig bedre enn utgangspunktet i 2. tertial skulle 
tilsi! 

 
Sekretariatet foreslår at saken tas til orientering. 
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1. Status for sykefravær

Sykefraværet pr. 2 . tertial er 6,4 %. I samme periode i 2019 var sykefraværet 7,7 %. Korona -
situasjonen med strenge smitteverntiltak kan ha bidratt til å redusere sykefraværet både i
skole/barnehagesektoren og i helse – og omsorgssektoren.

Det kan forventes at sykefraværet blir noe lavere i 2020 enn i 2019 på grunn av smittevernti ltakene.
Av det totale sykefraværet er 5,4 % langtidsfravær (sykemeldinger), denne andelen er også lavere
enn i 2019.

Smitteverntiltakene fortsetter så lenge det kreves. Sykemeldte blir fulgt opp med tilrettelegging og
oppfølgingsplaner som forpliktet som I A - bedrift.

Sentraladministrasjonen : 4, 3 % sykefravær pr. 2. tertial . Av dette er 3,5 % legemeldt sykefravær.

K ultur og oppvekst : 5, 9 % sykefravær pr. 2. tertial . Av dette er 4,92 % legemeldt sykefravær. Noe
fravær skyldes Covid - 19, men det er ennå ikke tallfestet hvor stor andel av sykefraværet dette
gjelder. Det er likevel lavere sykefravær i 2020 enn på samme tid i 2019. Siste 12 måneder var
sykefraværet 6,07%.

Helse og omsorg : 7,3 % sykefravær pr. 2. tertial . I samme periode i 2019 var sykefraværet 9 ,7 %,
mens i 2018 var den 7,9 %. Korona - situasjonen med strenge smitteverntiltak kan ha forbedret
fraværsstatistikken i 2020 ved at det mellom annet har vært færre med sesonginfluensa. Samtidig
har det vært personell som har hatt fravær på grunn av karante ne.

Teknisk etat : 6,2 % sykefravær pr. 2. tertial . Etter en periode med kraftig økning i mars - april, har
sykefraværet har en svært gunstig utvikling, med 2% i juni, 1,6% i juli og 4,1% i august. Det er
forventet en liten økning utover høsten, men det er håp om at samlet fraværsprosent for 2020 kan
ligge på rundt 5%

2. Økonomiske rammebetingelser og status

Hovedformålet med denne tertialrapporten er å få fra m budskapet om de små marginene Hol
kommune har for å opprettholde dagens tjenestenivå på et fortsat t høyt nivå og hvor sårbar
kommunen er når det oppstår slike kritiske samfunnsmessige forhold som i år. Utfordringen er å
t ilpasse kommunens ressurs - og organisasjonsmessige forhold innenfor stadig trangere rammevilkår.
Dette er utfordringer kommunen har s tått overfor i alle år og gjelder både personell - og
økonomiressurser. Målsettingene om positivt netto driftsresultat for å styrke disposisjonsfond,
redusere lånegjeld en og i tillegg ha rom for å finansiere investeringer fra driften, er det små
muligheter for å oppnå om det ikke tas omfattende grep for å redusere kostnadsnivået.

Denne situasjonen vil antageligvis vedvare 2 - 3 år fram i tid og det er viktig å ta høyde for dette i det
pågående arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan 2021 - 2024. God planlegging og tid til
gjennomføring må til. Det krever tid for å få god effekt ut av slike omfattende tiltak og dette er en
nødvendig prosess i de årlige rulleringer av handlingsprogram og økonomiplan for Hol kommune
framover.

På inntektssiden er det realistisk å vente mind reinntekter i et omfang på 10 - 15 mill. kr. Dette gjelder
spesi elt på skatt og kraftrettighetene. Kraftrettighetene er i all hovedsak sikret, men unormalt store
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kapasitetsbegrensninger i kraftoverføringen mellom Sør Norge og Sør Sverige, begrunnet i en
kombinasjon av feil og forlenget vedlikehold, har ført til store o mrådeprisforskjeller og dette går de t
ikke an å prissikre seg mot pr. i dag.

På utgiftssiden skaper koronasituasjonen storusikkerhet med koronarelaterte merkostnader i et
omfang på 18,6 mill. kr. Dette er både direkte og indirekte merkostnader beregnet ut året som ble
rapp ortert til fylkesmannen 22.09. 2020. Fylkesmannen bruker dette som grunnlag for å beregne
tilskudd dekning av merkostnadene. Det er ingen forhåpninger om å få dekket alle merkostnadene.

Administrasjonen har jobbet bevisst med kostnadsbesparende tiltak, og gir tilbakemelding om at det
under normale forhold kunne vært mulig å tilpasse kostnadene innenfor budsjettet ved årets slutt.
Med et lite forbehold vedrørende lønnsutgiftene.

Det råder stor usikkerhet om regnskapsresultatet for Hol kommune i 2020, men det kan spekuleres i
et verst tenkelig scenario på mer enn 20 mill. kr, eller i beste fall mindre enn 10 mill. kr. Det kan
heller ikke utelukkes at det går atskillig bedre enn utgangspu nktet i 2. tertial skulle tilsi!

Budsj ettrammen 2020 for Hol kommun e er
på totalt 643,0 mill. kr. Ved utgangen av 2.
tertial utgjorde de bokførte inntekter 61,9 %
av totalrammen i 2020 mot 61,5 % av
totalrammen i 2019. Bokførte utgifter
utgjorde 60,7 % av totalrammen i 2020 mot 61,8 % av totalrammen i 2019. Totalrammen i 2019 var
på 619,8 mill. kr.
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O verføringsinntekter 2020 er
budsjettert med 367,0 mill. kr.
og består av overføringer fra
stat, kommuner og andre ,
eien domsskatt,
konsesjonsavgifter,
rammetilskudd, skatt på inntekt
og for mue samt
naturressursskatt . Ved utgangen
av 2. tertial var det innkommet
261,4 mill. kr .

Overføringer fra stat,
kommuner og andre er
budsjettert med 6,6 mill. kr i
2020 og ved utgangen av 2.
tertial var det bokført 3,6 mill. kr.

Eiendomsskatt er budsjettert med 62,6 mill. kr i 2020 og bokført 63, 6, dvs. merinntekt 1,0 mill. kr.

Konsesjonsavgifter er budsjettert med 18,0 mill. kr i 2020 og disse avgiftene innbetales i desember
måned.

Rammetilskudd et t.o.m. 2.
tertial 2020 er 12,3 mill. kr
høye re enn på samme
tidspunkt i 2019. Koronamidler
på til sammen 4,4 mill. kr er
inkludert i rammetilskuddet.
Midlene består av
skjønnsmidler på 0,5 mill. kr,
ekstraordinært rammetilskudd
på 3,2 mill. kr og
barnehage/ SFO med 0,7 mill.
kr.

Hol kommune lå ved u tgangen
av 2.tertial 143 ,1 % av
skatteinngang en målt i forhold til landsgjennomsnittet pr. innbygger. For hver skattekrone over
landsgjennomsnittet må 60 øre innbetales fellesskapet, 40 øre beholder kommunen selv. Ved
utgangen av 2. tertial lå bidraget på 23,2 mill. kr.

I budsjettforventningene 2020 , basert på Statsbudsjett 2020, ligger rammetilskuddet på 95,0 mill. kr
og innbetalingen til fellesskapet (inntektsutjevningen) på 25,8 mill. kr, dvs. en prosentandel på 128,1
%. I 2019, med en skatteinngang på 199,0 mill. kr, rammetilskudd på 81,0 mill. kr og en prosentandel
på 139,4 %, ble bidraget til fellesskapet 35,5 mill. kr.

Oppdatert prognosemodell fra KS med basis i Revidert nasjonalbudsjett 2020 og
Kommuneproposisjonen 2021, anslår skatteinngangen 2020 til 184,1 mill. kr, rammetilskudd 2020 til
97,2 mill. kr, en prosentandel pr. innbygger som andel av landsgjennomsnittet til 132,2 % og bidrag
til fellesskapet til 28,5 mill. kr.
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Skatteinngangen (inklusiv
naturressursskatt) har så langt
vært god og ligge r, på tross av
koronasituasjonen og dystre
spådommer på vårparten ,
nivåmessig likt med
skatteinngangen på samme
tidspunkt i 2019. Økonomien
og optimismen i Norge tok seg
raskere opp enn forventet
gjennom sommeren, men
situasjonen er igjen blitt svært
usikk er på grunn av
epidemiens bølge 2 som nå er i
ferd med å eskalere.

Skatteinngangen i 3. tertial må være om lag 62 mill. kr for å nå årets budsjett på 184,9 mill. kr.
September og november er 2 av årets siste 4 måneder som har stor betydning og i 2019 utgjorde
skatteinngangen her til sammen 76 mill. kr. Skatteinngangen i november 2019 var ekstraordinær
med 46,3 mill. kr. I september og november 2018 var skatteinngangen samlet på 62,3 mill. kr hvorav
33,3 mill. kr i november.
Det er forhåpninger om et re lativt bra skatteoppgjør i september, men usikkerheten er desto større
for november.

Refusjonsinntekter 2020 er
budsjettert med 68,7 mill.
kr og består av refusjo n fra
stat, kommune og andre,
kompensasjon for
merverdiavgift og
sykelønns -
/fødselspermisjon s refusjon.
Ved utgangen av 2. tertial
var det innkommet 31,5
mill. kr .

Refusjoner fra stat,
kommuner og andre er
budsjettert med 16,9 mill.
kr i 2020. Ved utgangen av 2. tertial var det bokført 14,8 mill. kr. Det er forventninger om å nå
budsjett i løpet a v året.

Kompensasjon for merverdiavgift er budsjettert med 8,1 mill. kr og bokført med 7,0 mill. kr ved
utgangen av 2. tertial. Denne refusjonen motsvares av utgifter «Merverdiavgift som gir rett til
merverdiavgiftskompensasjon.
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Sykelønns -
/fødselspermisjon refusjoner
er budsjettert med 8,8 mill.
kr i 2020 og ved utgangen av
2. tertial var det bokført 7,8
mill. kr. Det er hvert år i
perioden 2015 - 2019,
regnskaps mer enn de årlige
budsjett.

Salgsinntekter 2020 er
budsjettert med 90,3 mill. kr
og består av brukerbetalinger
f or kommunale tjenester,
annet salg av varer og
tjenester, husleieinntekter,
avgiftspliktige ge byrer, annet
avgiftspliktig salg av varer og
tje nester. Ved utgangen av 2.
tertial var det innkommet
68,0 mill. kr .

Bruk erbetalinger er
budsjettert med 14,8 mill. kr
og bokført med 8,0 mill. kr
ved utgangen av 2. tertial.
Kultur - oppvekstetaten har tapte inntekter på om lag 1,4 mill. kr i forbindelse med Covid - 19, spesielt
innenfor SFO - og barnehagetilbudet. Koronakompensasjon på 0,7 mill. kr gjennom rammetilskuddet.

Annet salg av varer og tjenester , eksklusiv inntekter fra kraftretti ghetene, er budsjettert med 9,0
mill. kr og bokført med 5,0 mill. kr ved utgangen av 2. tertial.

Husleieinntekter er budsjettert med 13,1 mill. kr i 2020 og bokført med 8,1 mill. kr ved utgangen av
2. tertial.
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Avgiftspliktige gebyrer ,
kommunale årsgebyr og
tilknytningsgebyr, er
budsjettert med 50,5 mill. kr i
2020. Ved utgangen av 2.
tertial er det bokført 44,9 mill.
kr. Det ligger an til en
budsjettmessig inntektssvikt
på om lag 5 mill. kr. Bruk av
selvkostfond skal dekke årlige
svingninger og for 2020 er det
budsjettert med 4 mill. kr.
Pr. i dag ser det ut til at
Teknisk etat melder om en
inntektssvikt for 2020 på
se lvkost vann/avløp, p.g.a. kraftig redusert aktivitet/forbruk som antageligvis kan tilskrives korona og
sviktende turisme/hyttefolk .

Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester , eksklusiv salg kraftinntekter, er budsjettert med 2,9
mill. kr og bokført med 2,0 mill. kr ved utgangen av 2.tertial.
Unormalt store
kapasitetsbegrensninger i
kraftoverføringen mellom Sør
Norge og Sør Sverige ,
begrunnet i en kombinasjon
av feil og forlenget
vedlikehold, har ført til
store
områdeprisforskjeller.
Hol kommune har
prissikret majoriteten
av sine
kraftrettigheter for
2020, men dette er
svært unormale
forhold det ikke går an
å sikre seg mot pr. i
dag. Hol kommune har
budsjettert
kraftinntekter på 47
mill. kr for 2020, men må ta høyde for et inntektstap i størrelsesorden 10 mill. kr .

Kraftinntekter fra Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja kraftverk DA kommer i tillegg til inntektene fra
kraftrettighetene. Fram til 2020 lå disse kraftinntektene under overføringsutgifter og fra 2020 ligger
de som utbytte. Budsjett 2020 er på 3,0 mill. kr som forventes oppnådd .

Finansinntekter 2020 er budsjettert med 69,9 mill. kr og det er bokført 16,7 mill. kr. Ved utgangen
av 2. tertial.

Endringer i regnskapsprinsipp har ført til «oppblåsing» av inntektene spesielt
i 2017 og 2018. Regnskap t.o.m. 3. tertial kan for sammenligningens skyld
nedjusteres fra 41,4 til 32,2 mill. kr i 2017 og fra 76, 1 til 28,5 mill. kr i 2018.
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Renteinntekter er budsjettert med 4,1 mill. kr og de t er bokført 4,3 mill. kr ved utgangen av 2.
tertial. Foreløpige merinntekter på 0,2 mill.kr.

Utbytte er budsjettert med 6,2 mill. kr og er bokført med 7,8 mill. kr ved utgangen av 2. tertial.
Foreløpige merinntekter på 1,6 mill. kr. Ustekveikja Energi AS utbetalte 5 mill. kr i utbytte, dvs, 2 mill.
kr mer enn budsjettert.

Det er i 2020 budsjettert med et forbruk på 0,3 mill. kr til ubundne driftsfond (disposisjonsfond) og
det er bokført 1,1 mill. kr ved utløpet av 2. tertial. Forbruk av bundne driftsfond er budsjettert med
24,1 mill. kr i 2020 og bokført med 3,4 mill. kr ved utgangen av 2. tertial. De regnskapsmessige
føringene skjer i hovedsak ved regnskapsårets slutt.

Lønnsutgifter inkl.sosiale
utgifter 2020 er budsjettert
med 357,9 mill. kr og bokført
med 237,3 mill. kr. Dette utgjør
66,3 % av budsjett.
Målsettingen er 64 % og den
oppnås dersom premieavvik
etc., som bokføres i 3. tertial
holdes utenfor. Årets
lønnsoppgjør ble noe lavere
enn budsjett ert og med et
senere innslagspunkt så vil
dette, samme n med redusert
arbeidsgiveravgift i 3. termin på
2,5 mill. kr (koronatiltak),
kunne bedre forholdet mellom regnskap og budsjett ved årets slutt. De fleste etater ligger under
målsettingen på 64 % bortsett fra kultur - og oppvekstetaten hvor forbruket er 65, 7 %.
Helse - og omsorgsetaten har et forbruk på 64,4 %. Etaten melder om merforbruk pr. 2. tertial på 3,7
mill. kr inkludert overtid på 4,9 mill. kr. Det er brukt i kr ca . 4,9 mill . til vikarbyrå pr . 2. tertial. I tillegg
er det refusjon for utleie av personell fra Geilomo som er knyttet til prosjekt 390 på ca. 1,1 mill . Det
er v a nskelig å gi en prognose på de ekstraordinære utgiftene og et overforbruk i forbindelse korona
fremover. Legetjenesten har hatt økt aktivitet med både smittevernsarbeid og luf tveisvakt. Endel
tjenestetilbud vil være redusert i tiden fremover og nødvendige forhåndsregler vil føre til at en del
oppgaver ikke blir gjennomført i samme omfang.
Teknisk etat har et lønnsforbruk på 61,1 %, 2,9% under budsjettprognose. Det er posi tivt med tanke
på at det har vært en god del ekstraarbeid og overtid både i forbindelse VA - og Korona - arbeider. Det
er sannsynlig at lønnsutgifter i 2020 vil holdes innenfor budsjettet.
Sentraladministrasjonen har et lønnsforbruk på 62,0 % og regner med å holde seg innenfor
budsjettrammen.
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Utgifter eksklusiv lønn og
sosiale utgifter samt
finansutgifter mv. 2020 er
budsjettert med 191,6 mill. kr.
Ved utgangen av 2. kvartal er
det bokført 134,1 mill. kr.

Frem til 31. aug ust er det
regnskapsført kr 8,0 mill . på
prosjekt 390 innen helse og
omsorg. I tillegger det en del
ekstrakostnader som er
knyttet til den ekstraordinære
situasjonen i forbindelse med
korona , som ikke er
regnskapsført på prosjektet. En stor del av kostnaden for 2. tertial kommer fra den ekstraordinære
situasjonen som Hol kommune hadde i 1. tertial. Utgifter som hører til 2. tertial og fremover er i
hovedsak knyttet til smittevern, luftveisvakt, smittesporing og smittevernutstyr. Det er opparbeidet
et tilfredsstillende lager med smittevernutstyr. Det er inngått regional samarbeidsavtale om
smittevernavdeling. Det blir også jobbet med interkommunal intensjonsavtale om smittesporing og
det er under anskaffelse innkjøp av smittesporingsp rogram.

En del av lavterskel aktivitetstilbud har vært redusert i perioden. Det samme gjelder noe reduksjon i
avlastningstilbud. En del av har fått individuell tilbud.

Hallingdal barnevern forventer at kostnader til spesielt plassering av bar n blir lav ere enn budsjettert
( ca. 2 mill. kr).

Flere lokale og regionale prosjekter og planlagte tiltak i handlingsplan er blitt forsinket på grunn av
utbrudd av Covid 19.

Det er kommet flere barn og unge som trenger avlastningstilbud og det vil også bli endrin ger i
kostnader . Hjemmetjenesten har flere brukere med økt hjelpebehov. Det er endringer i utgifter og
refusjonsinntekter for ressurskrevende brukere.

Det har vært en redusert bruk av intermediære plasser ved Hallingdal sjukestugu. Det har også i det
sam me tidsrommet vært tilstrekkelig med sykehjemsplasser .

Økonomisk sosialhjelp er noe lavere enn samme nivå i fjor. N AV Hallingdal har jobbet med å få på
plass rutiner og mange har fått hjelp med økonomisk gjeldsrådgivning . Det har vært noe høyere
utbetalin g av økonomisk sosialhjelp til flyktninger.

Det har vært store merkostnader på drift av renseanlegg og vannverk hittil i 2020, (ca.1,6 mill.)
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Finansutgifter 2020 er
budsjettert med 93,5 mill. kr
og det er bokført 18,7 mill. kr
ved utgangen av 2. tertial.

Renteutgifter er budsjettert
med 11,1 mill. kr i 2020 og
bokført med 5,3 mill. kr ved
utgangen av 2.tertial. Norges
bank holder fortsatt
styringsrenten på 0 % og
legger o pp til å holde «nullen»
et par år fram i tid. Dette vil
føre til budsjettmessige
innsparinger i 2020.

Låneavdrag er budsjettert med
21,7 mill. kr i 2020 og det er
bokført 11,7 mill. kr. ved
utgangen av 2. tertial. I tillegg
kommer avdrag på Husbanklån i in vesteringer som har budsjett på 1,8 mill. kr og bokført med 1,0
mill. kr. Ekstraordinært avdrag på lån vedrørende Kleivi Næringspark er bokført i
investeringsregnskapet med 1,2 mill. kr ved utgangen av 2. tertial. Det er foreløpig ikke tatt opp nye
lån i 2 020 og dette vil føre til budsjettmessige innsparinger for avdragene.

Det er i 2020 budsjettert med en avsetning på 4,8 mill. kr til ubund n e drift sfond (disposisjonsfond).
Avsetning til bundne driftsfond er budsjettert med 19,1 mill. kr i 2020 og bokført med 1,3 mill. kr ved
utgangen av 2. tertial. De regnskapsmessige før ingene skjer i hovedsak ved regnskapsårets slutt.

Kommunens lånegjeld var 482,8 mill. kr ved utgangen av 201 9, der Kleivi næringspark inngikk med
4,8 mill. kr. Av dette er 163 mill. kr selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet (kommunale gebyr for
vann og avløp), og startlån .

Låneporteføljen består av totalt 13 lån til vann – og avløpsprosjekter, samt 11 lån til
inve steringsformål. Av totalt 24 lån er 2 lån tatt opp i KLP - banken i 2019 med fastrente 1,96 % i tre år
og 22 lån er tatt opp i Kommunalbanken i perioden fra 2009 til 2018 til flytende rentesats. Det er
budsjettert med nær 60 mill. kr i nye låneopptak i 2020 med vedtatt investeringsbudsjett. Det er
budsjettert med 22 mill. kr i avdrag, slik at lånegjelda kan øke til 521 mill. kr ved utgangen av året.
Dersom lånegjelden øker til dette nivået vil avdragsutgiftene utgjøre om lag 25 mill. kr i 2021. Det er
ikke ta opp nye lån ved utgangen av 2.tertial.

Låner ente . Norges bank holder styringsrenta på 0 % og antyder at dette kan vedvare 2 - 3 år.
Kommunalbankens gjeldende rente på flytende lån er 1,12 %. Det ble budsjettert med 2,4 % rente i
2020, det vil si 11 mill. kr i renteutgifter. Med rentekuttene kan renteutg iftene bli betraktelig
redusert i 2020.

Bankinnskudd i Skue sparebank utgjør 124,6 mill. kr ved utløpet av første tertial. I KLP - banken står
0 ,4 mill. kr. Kleivi næringspark har 1,1 mill. kr på konto i Skue sparebank.

Det ble plassert 10 mill. kr i henholdsvis obligasjonsfond og pengemarkedsfond gjennom Eika
kapit alforvaltning høsten 2019. Pr. 2 . tertial er det ikke registrert tap på denne porteføljen, men

Endringer i regnskapsprinsipp har ført til «oppblåsing» av inntektene
spesielt i 2017 og 2018. Regnskap t.o.m. 3. tertial kan for
sammenligningens skyld n edjusteres fra 122,7 til 113,5 mill. kr i 2017 og fra
138,3 til 90,7 mill. kr i 2018.
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rentenivået er rekordlavt i Norge slik at rentepapirene mest sannsynlig vil gi lav avkastning i den
kommende perioden.

Disposisjonsfondet var på 51,0 mill. kr ved utgangen av 2019 og var under kant av 9% målt i forhold
til kommunens brutto driftsinntekter. Ved utgangen av 2. tertial var det bokført 49,9 mill. kr på
fondet. Det er budsjettert med en netto avsetning på 4,5 mill. kr, men blir det et regnskapsmessig
merforbruk i 2020 så må denne avs etningen slettes.
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Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status 31 .1 2.1 9

Ferdig

I rute

Ikke på begynt

Forsinket

Stanset

3. Status for vedtatte tiltak i HØP 2020 - 2023

Samfunnskvaliteter

Befolkning og bolig
MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status
2 .tertial

Utarbeide en helhetlig boligstrategi for Hol kommune
Stikkord: regulerte boligområder, mangfold i boligtilbud,
attraktivitet for nyetablerere, eldreboliger, b oliger for
vanskeligstilte.

X P&U I rute

Prosjekt oppfølging av boplikten jfr. vedtakspunkt 29 i HØP
2019.1

X P&U I rute

Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter
konsesjonsloven. X

P&U I rute

Arbeide for å gjøre tomter i regulerte boligområder
tilgjengelige på markedet for boligsøkende.2 X

X
P&U Ikke

på begynt

Sørge for at områder avsatt til bolig i arealplan blir regulert
enten gjennom privat eller kommunal regulering.

X X X P&U Ikke
på begynt

Vurdere tiltak som kan bidra til at mennesker som
oppholder seg mye i Hol kommune melder flytting

X X P&U Ikke
på begynt

Initiere arbeid for å jobbe aktivt med tilflytting (hente
inspirasjon fra kommuner som har positive erfaringer)

X X P&U Ikke
på begynt

1 Arbeidet er igangsatt og videreføres i 2020.
2 Videreføres fra 2019.
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Folkehelse
MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet

Kommunal folkehelsegruppe (FHG) ivaretar oppdraget om å ha oversikt over helsetilstanden
i befolkningen, prioritere tiltak for bedring av folkehelsen, evaluere tiltakene og formidle
relaterte saker til kommunal e organ.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status
2 .tertial

Videreføre regionalt prosjekt – inkluderende læringsmiljø
i barnehage og skole

X X KO I rute

Etablere gode rutiner for involvering ved vurdering av
konsekvenser for folkehelse i større plansaker

X FHG/P
&U

Ferdig

Bidra i nasjonalt pilotprosjekt om måling av livskvalitet –
Hallingdal

X FHG I rute

Videreutvikle Friskliv og etablere Friskliv Ung3 X HO I rute

Evaluere handlingsplan for stier og løyper og sti - og
løypefond.

X P&U Ferdig

Hol kommune skal inngå i et tett regionalt samarbeid om
psykologtjenester der målet er å ansette 3 psykologer i
Hallingdal.

X HO I rute

Evt. avvik/forsinkelser:

Livskvalitet i Hallingdal. Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse. Resultatet vil brukes
i planarbeid.

Friskliv og Friskliv ung. Det er et pågående prosjekt i samarbeid med Friskliv, psykisk helse
og Frivilligsentralen om etablering av selvhjelpsgrupper og «sterk og stødig» . Det er
utfordrende å få etablert / rekruttert til Friskliv ung. Det er foreløpig konkludert med at de
som er i målgruppen har et behov for et individuelt tilbud innenfor det ordinære helse og
omsorgstilbudet.

Psykolog. Det er utarbeidet en rapport om psy kologer i Hallingdal, der det er anbefalt å
samarbeide om 3 stillinger. Pt er det ansatt 1 psykolog som har midlertidig 60 % av stillingen
knyttet til Hallinghelse. Stillingene er lyst ut flere ganger.

Det r satt i gang et arbeid med å revidere folkehelse planen.

3 Videreføres fra 2019.
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Kultur og frivillighet
MÅL: Et rikt kultur - og organisasjonsliv som kjennetegnes av bredde,
mangfold, frivillighet og dugnadsånd

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Kulturminneplan for Hol kommune X X KO
Forsinket

Innføre utlånsautomat ved Hol folkebibliotek X X KO I rute

Planlegge og gjennomføre arealmessige tilpasninger i
biblioteklokalene på hovedbiblioteket (eksterne tilskudd)

X X KO I rute

Innføre styringssystem med samarbeidsutvalg og
strukturert elev - og foreldreoppfølging i Kulturskolen.

X KO I rute

Fremme forslag til tiltak for å styrke kommunens
oppvekstmiljø og skape møteplasser og arenaer for barn
og unge, ref. vedtakspunkt 32 og 33 i HØP 2019.

X X KO I rute

Støtte kulturnæringsprosjektet RØTA (røtter -
kulturopplevelser og tilrettelegging av dem)

X KO Stanset

Utvikle en tydeligere profil med mål om økt kvalitet på
informasjon om kulturavdelingens tilbud og tjenester

X KO I rute

Evaluere Frivilligsentralen X Fellestjene
ster

Ferdig
oktober -
20

Evaluering og vurdering av størrelse og fordeling på
tilskudd til kultur – og idrettsformål

X KO Ikke
på begynt

Gjennomgang av kulturbygg i kommunen; aktiviteter og
potensiale for økt bruk av disse

X TE Ikke
på begynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Tiltaket «Kulturminneplan» er forsinket grunnet utfordring med ekstern samarbeidspartner . Målet
er at planen bør ferdigstilles i løpet av våren 2021.

Tiltaket RØTA termineres. Kvaliteten på prosjekter som er gjennomført er svært god. Men – det er
vanskelig med finansiering.

Evaluering og vurdering av størrelse og fordeling på tilskudd til kultur - og idrettsformål er holdt igjen i
påvente av nedsatt utvalg. Vi stiller spørsmål til utvalget bl.a. om dette temaet.
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Natur, miljø og friluftsliv
Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel,
rekreasjon, næring og arbeid.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv X KO
Forsinket

Kartlegging av kommunens friluftslivsområder – nasjonalt
prosjekt

X P&U I rute

Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom,
eldre m.m

X P&U I rute

Utarbeide retningslinjer for innkjøp med krav om
klimasertifisering/ - regnskap.

X Fellestj. Ferdig

Oppdatere kommunens viltkart X P&U Ikke
på begynt

Prosjekt - videreutvikle Slåttahøl - området som
sentrumsnært frilufts - og aktivitetsområde. Sørge for at
det blir ryddet siv.

X KO/P&U Ikke
påbegynt

Miljøsertifisering av kommunale virksomheter - best i
Hallingdal i løpet av 2020

X PU I rute

Gjennomgang av regler for båndtvang i Hol kommune X P&U Ikke
på begynt

Vurdere og foreslå tiltak for å rydde opp og hindre
gjengroing i Hol kommune

X P&U Ikke
på begynt

Søke på ENØK - tiltak i KLIMA - Sats, kommunenes ENOVA
Se kommentarer under.

X P&U / TE I rute

Evt. avvik/forsinkelser:

Mulighetsstudie - alternati v kollektivtilbud. Hol kommune er med i prosjekt «Tettstedspakker»
og i SINTEF prosjektet «Mobilitet som verktøy for bærekraftig distriktsutvikling». Gjennom
prosjektet vil kommunen involvere lokale aktører og bruke SINTEF som FoU - partner i en
langsiktig strategi for å løse fremtidens mobilitetsutfordringer på en bærekraftig og
utviklingsorientert måte. Dette er et treårig prosjekt.

Viltkart. Vurderes som en del av kommunedelplan naturmiljø.

Båndtvang: Vurderes etter erfaringer på endring av reg elverk i nabokommuner.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er levert fra KO til P&U for
gjennomgang før utsending på høring.
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ENØK - tiltak: F orutsetter stor del av egeninnsats. Strenge krav for å få støtte, f.eks. må en ha
etablerte ladepunkt før en får støtte til innkjøp av kommunale el - biler. Fått støtte til noen
prosjekter, bl.a. energitiltak Geilohallen.

Livsløp

Hol som oppvekstkommune
MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene
si ne gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Utvikle uteområder ved Geilo barne - og ungdomsskole X X X TE
Forsinket

Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne - og
ungdoms skole, basishall og utvidelse av arealene til NTG, ref.
HØP 2019 vedtakspunkt 34.

X X X TE
Forsinket

Videreføre «foreldreskole», (Digital dømmekraft), utprøving
på flere klassetrinn.

X KO
Forsinket

Implementere nye rutiner for tilpasset opplæring og arbeide
for å få til et tolærersystem i sentrale fag fra høsten 2020.

X KO I rute

Pilot/ utprøving av Ipad som verktøy i tilpasset opplæring i
barnehage og skole

X X KO Stanset

Fortsette arbeidet med regionalt prosjekt i Hallingdal;
inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole

X X KO I rute

Arbeide med fagfornyingen i skolene, nye læreplaner fra
høsten 2020

X X KO I rute

Tidlig innsats. Overgang barnehage – skole prosjekt ved Hol
og Hovet barnehager og Hallingskarvet skole.

X KO I rute

Følge opp arbeidet med Mestringsfabrikken på Geilo barne -
og ungdomsskole og videreutvikle den.

X X KO I rute

Følge opp den nye leseplanen og implementere den. I tillegg
skal barnehage og skole samarbeide om lesing/leseprosjekt.

X X X KO I rute

Vurdere redusert lese - og undervisningsplikt for
kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging av elever.

X KO Stanset

Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med
barn/elever med store hjelpebehov. Disse må også kunne gå
inn i koordinatorroller.

X X KO Stanset

Evt. avvik/forsinkelser:

De tre tiltakene som er markert s om «Stanset» ble ikke vedtatt med budsjettmidler for 2020 .
Det er derfor ikke jobbet med disse tiltakene.
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Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne - og ungdoms skole, basishall og
utvidelse av arealene til NTG og uteområder avventer avsluttet planar beid og realisering av
infrastr u kturtiltak både øst og vest for skole - og idrettsområdet.

Videreføring av "foreldreskolen" er forsinket grunnet Covid - 19.

Vurdere redusert lese - og undervisningsplikt for kontaktlærere for å frigjøre tid til oppfølging
av elever er stanset grunnet manglende ressurser.

Rekruttere kvalifisert personell for å arbeide med barn/elever med store hjelpebehov. Disse
må også kunne gå inn i koordinatorroller. Tiltaket er stanset grunnet manglende ressurser.

Hol som helse - og omsorgskommune
MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse
og velferd.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Prosjekt Trygg oppvekst - Bedre kartlegging, koordinering og
tverrfaglig innsats for risikoutsatte barn – BTI.

x X X HO/KO I rute

Styrking av tidlig innsats, spesielt med fokus på gravide og
småbarnsforeldre. (Regionalt samarbeidsprosjekt 2019 - 2023)

x X X HO I rute

Styrke tilbud om foreldrestøttende tilbud /
foreldreveiledning og familieterapi i «Familiens hus».

x X X HO I rute

Være en aktiv aktør i Hallinghelse og regionalt samarbeid i
forhold til tjenesteinnovasjon, utviklingsprosjekt,
kompetanse, ressursdeling, oppfølging av avtaler og andre
nødvendige samhandlingstiltak:

x X X HO I rute

Utvikle et helhetlig og innovativt rehabiliteringstilbud som
skal omfatte rehabilitering i hjemmet, på korttidsavdeling og i
sykehus (statlige prosjektmidler).

x X HO I rute

Kartlegging, planlegging, implementering og gjennomføring
av Leve hele livet. St.meld 15 - kvalitetsreform for eldre
(prosjekt 2019 - 2023).

x X X x HO
Forsinket

Revurdere og videreutvikle etatens helhetlige plan for
utvikling av, og investering i bygg til helse - og omsorgsformål
(omsorgsplasser, sykehjemsplasser, pasientbehandling,
personalbaser) på kort og lang sikt,

x HO
Forsinket

Utvikle gode og sømløse helse - og omsorgstjenester til eldre
hjemmeboende og beboere i heldøgnsomsorgsplasser med
fokus på aktivitet, mestring av måltid og ernæring, og
kompetanseheving blant perso nalet

x X HO I rute

Utvikle legetjenesten og legevakt i samsvar med framtidige
lokale behov, bl.a. ved å gjennomgå omfang og organisering
av tjenesten og regionalt samarbeid om legevakt.. Etablere
rekruttering og utdanningsstillinger gjennom Prosjekt
«Hallis»

x x x

HO
Ferdig

Stanset
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Vurdere løsninger for ressursutnyttelse og styrking av
hjemmetjenesten med fokus på egenmestring, gjennom
hverdagsrehabilitering - , mestring og velferdsteknologi.

x X
HO I rute

Opprette vikarpool for helse – og omsorgssektoren, med faste
stillinger, for å redusere ekstern vikarbruk/overtid

x
HO

Forsinket

Avsette sentrumsnært areal for tilrettelagte boliger for eldre,
a’la Haugstomta. Se på muligheter for samlokalisering med
andre brukergrupper

X X X
HO/TE ikke

påbegynt

Sertifisere Geilotun og Høgehaug som Livsgledehjem
X X

HO ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

I forbindelse med utbrudd av Korona /covid 19 ble alle det meste av prosjekt og
utviklingsarbeid redusert / satt på vent.

Trygg oppvekst – BTI: Det er inngått avtale med leverandør om digitalisering av
handlingsveiledere. I uke 37 - 39 blir det gjennomført en kartlegging blant ansatte i
barnehager og skoler Hol kommune om kunnskap om tverrfaglig samarbeid. Prosjektet er i
rute og målsetting er at kommunen søker om videre prosjektmidler til implementering i år
2021.

Regionalt prosjekt om utvikling av jordmortjeneste ble avsluttet i juli / august. Rapporten er
under utarbeidelse. Regionalt prosjekt om utvikling av helsestasjonst jeneste vil bli avsluttet i
løpet av 2020. Hol kommune har fått styrkingsmidler / prosjektmidler for å videreutvikle
foreldrestøttende tilbud.

Prosjekt Hallis som var et regionalt prosjekt er avsluttet på grunn av at det ikke var statlige
midler til å fina nsiere det videre. Det blir jobbet regionalt med at fastleger kan få tatt
allmennspesialisering i samarbeid med Hallingdal sjukestugu. En prøveordning med utvidet
legevaktsamarbeid mellom Hol og Ål er etablert.

Det regionale innovasjon og velferdsteknolog iprosjektet vil bli avsluttet i år 2020. Det blir nå
jobbet med en tjenestemodell for hvordan velferdsteknologi skal implementeres i drift.

Prosjekt innovativ rehabilitering ble avsluttet i 2019.Hallinghelse har fått overført noe
prosjektmidler til 2020. D et blir jobbet med en regional rehabiliteringsplan.

Det er etablert en partssammensatt utvalg som skal se på arbeidstidsordninger jf
kommunestyrevedtak 54/19

En del av tiltakene må sees i sammenheng med kvalitetsreformen «leve hele livet». Det er
gjennomf ørt en kartlegging for å få innspill fra innbyggere over 65 år. Mandat og videre
arbeid i prosjektgrupper blir vurdert av formanns k apet jf kommunestyrevedtak 54/19.

Det har vært et økt samarbeid med frivillige og Frivilligsentralen. Flere tiltak er komme t i
gang, som Datahjelp, NYBY, ringevenn og handlehjelp. De har bistått legetjenesten med
frivillige hjelpere. Det er søkt om flere prosjekter og prosjektmidler til aktivitetsrettede tilbud.
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Arbeid og næringsutvikling
Eksisterende næringer
MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i
støttenæringer

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Prosjek t med oppfølging av bruk av næringsbygg
turistbedrift i henhold til prinsippsak varme /kalde senger

X P&U Ikke
på begynt

Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i
kommunen.

X P&U I rute

Hol kommune skal tilby språk - og arbeidspraksisplasser
for flyktninger og andre fremmedspråklige
arbeidsinnvandrere.

X X X HO/NAV I rute

Prioritere økonomisk støtte til utviklingstiltak innen
tradisjonelt landbruk, stølsdrift, tilleggsnæringer og Inn
på tunet /grønn omsorg.

X P&U I rute

Prioritere bruk av virkemidler for koordinert produksjon,
markedsføring og salg av lokalmat .

X P&U I rute

Utnytte økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten i
skogbruket.

X P&U I rute

Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av
utbyggingsområder i plandokumenter.

X P&U I rute

Legge til rette for norskopplæring på Geilo for
fremmedspråkarbeidere og flyktninger bosatt i
kommunen

X KO/Felles
tj.
(Frivilligse
ntralen)

Stanset

Evt. avvik/forsinkelser:

Oppfølging varme/kalde senger: Samarbeider med Hemsedal kommune for å se på de
juridiske utfordringer med regelverket og oppfølging. Avventer svar fra KS.

Norskopplæring på Geilo for fremme dspråkarbeidere og flyktninger er ikke iverksatt fra K/O,
da det ikke foreligger økonomi for å drifte dette. Tilbudet gis i form av samarbeid med
Læringssenteret Gol og Ål v aksenopplæring.

Ny næringsutvikling og innovasjon
MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids - og næringsliv,
med utvikling av nye næringer og interessant arbeid til alle.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Realisere industriområde på Vøllo X4 Rådmann I rute

4 Arbeidet er i gang og forventes sluttført i 2020.
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Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til
næringsutvikling i Hol kommune.

X X P&U I rute

Nytt prosjekt med mål å øke antall lærlinger i bedriftene i
Hol. Vurdere lærlingplasser som kriterium for
næringstilskudd til bedrifter.

X P&U Ikke
påbegynt

Kompetanseoppbygging på innovasjon i egen organisasjon. X Rådmann
Forsinket
– utsatt til
2021

Gjennomgå og evaluere virkning av utdelt, kommunalt
næringstilskudd

X P&U Ferdig

Evt. avvik/forsinkelser:

Lærlingstillinger vurderes inn ved evaluering av næringstilskudd. Evaluering skjer etter at
midler er utdelt i mai 2020.05.19

Kompetanseoppbygging på innovasjon i egen organisasjon vil bli realisert i 2021 da det ikke
er igjen midler til dette i år.

Infrastruktur
Samferdsel
MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen.

Prioriterte tilt ak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status
2 . tertial

Etablering av avkjørsler og parkeringsplasser til Geilo skole -
og idrettsområde jf. HØP 2019, K - sak 90/18 .

X X TE
Forsinket

Detaljreguleringsplan for skoleområdet på Geilo ref. HØP
2019 .

X TE/P&U Ferdig

Realisering av trafikksikkerhetstiltak Geilo skole og
samfunnshus i henhold til vedtatt detaljreguleringsplan ref.
HØP 2019 .

X X X TE
Forsinket

Regulere gang - og sykkelvei iht. Kommunedelplan for
trafikksikkerhet .

X P&U Ikke
påbegynt

Arbeide for gjennomføring av siste fase av prosjekt
knutepunkt på Geilo (Gangbro stasjon – Hegnavegen) .

X TE
Forsinket

Gjennomføre tiltak i reguleringsplan for Geilo sentrum,
trafikkavvikling

X TE I rute

Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i
kommunedelplan for trafikksikkerhet

X Fellestje
nester Forsinket

Prosjekt utvikling parkering Geilojordet med ladestasjoner,
toalett mmm.

X X X TE
Forsinket
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Evt. avvik/forsinkelser:

Avkjørsler til skole - og idrettsområdet er stort sett ferdig prosjektert, men avventer ferdigstillelse av
grunnerverv og detaljpla ner. Forventet oppstart Vår – 2021.

Gangbro Geilo stasjon: - Etter store f orsinkelser grunnet manglende finansiering av hele t iltaket og
avklaring rundt samarbeidsavtale mot Bane NOR, ble det bevilget 20 mill. ekstra til tiltaket og avtalen
med Bane NOR ble signert i august. Arbeidene på stasjonen vil komme i gang i løpet av september.

Oppstart mulighetsstudie for Geilojordet e r forsinket p.g.a. Korona, men det er gjennomført en
innledende brukerundersøkelse for å kartlegge behov.

Regulere gang - og sykkelvei: Vurderes i planstrategien.

Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i kommunedelplan for trafikksikkerhet gjø res i
samarbeid med Ål kommune via felles innkjøpskoordinator.

Teknisk infrastruktur
MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 2 .
tertial

Vann - , avløps - og renovasjonsanlegg i forbindelse
med avkjørsler til Geilo skole – og idrettsområde jf.
HØP 2019, K - sak 90/18

X X TE
Forsinket

Rehabilitering og vedlikehold av vann - og
avløpsnettet i Hol kommune iht. hovedplaner.

X X X X TE I rute

Rehabilitering og vedlikehold av det kommunale
veinettet samt gang - og sykkelstier iht. hovedplan for
vegvedlikehold.

X X X X TE I rute

Prioriterte aktiviteter innen teknisk infrastruktur er også:

Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplaner.

Innarbeide og gjennomføre utbyggingsavtaler for utbygging av infrastruktur

Evt. avvik/forsinkelser:

VAR knyttet til P - 143 er forsinket i påvente av ferdig planarbeid, prosjektering og gru nnerverv, jfr.
tidligere punkt.

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Sta t us 2 .
tertial

Prosjektere beredskapssenter, ref. K - sak 43/19 X TE /
Beredskaps -
rådgiver

Forsinket
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Kartlegging av rasfare med grunnlag i aktsomhetskart5 X P&U /
Beredskaps -
rådgiver

I rute

Risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) X Beredskaps -
rådgiver

Prioriterte aktiviteter innen samfunnssikkerhet og beredskap er også:

Oppfølging av ROS - analysen, vedtatt 31.10.18 når det gjelder

Kriseplaner og sektorplaner for beredskap
Tettere regionalt plansamarbeid for beredskap
Lokale øvelser – tilpasset behov og prioritet
Sektorvis kompetanseheving innen beredskap
Forebyggende arbeid og tiltak – tilpasset klimautfordringene
Påse at Ho l kommune er riktig dimensjonert for å håndtere uønskede hendelser

Evt. avvik/forsinkelser:

Beredskapssenter: Prosjektering er forsinket grunnet avklaringer i planprosessen. Vil forhåpentlig vis
starte prosjektering H - 2020/V - 2021.

5 Videreføres fra 2019 siden det er behov for kartlegging flere steder i kommunen.
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Arkivsak-dok. 20/00454-3 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2019 AV 
ANSKAFFELSER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisors rapportering om forenklet etterlevelseskontroll av 
anskaffelser til etterretning. 
 
 
Vedlegg:  
Attestasjonsuttalelse av 15.09.2020 fra Viken kommunerevisjon 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I henhold til kommuneloven skal revisor gjennomføre forenklet etterlevelseskontroll 
med økonomiforvaltningen.  
 
Revisor skal i denne forbindelse først foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som 
skal legges frem for kontrollutvalget. Kontrollen gjennomføres deretter, og videre skal 
revisor rapportere til kontrollutvalget i form av en skriftlig uttalelse, med kopi til 
rådmannen, om resultatet av kontrollen. Lovbestemt frist er innen 30. juni.  
 
På grunn av korona-situasjonen er ovenstående frist forskjøvet til 15. september 
2020. Vedlagt følger revisors uttalelse datert 15.09.2020. Forenklet 
etterlevelseskontroll er en ny oppgave som kommer i tillegg til den ordinære 
rapporteringen på regnskapsrevisjon. Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger 
begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen.  
 
Nærmere om gjennomføringen  
Kontrollutvalget behandlet risiko- og vesentlighetsvurderingen fra revisor i møte 
09.06.2020, sak 47/20. Følgende ble enstemmig vedtatt: 
 
 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.  
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2. Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 15. september 2020.  

 
 
Det lå til grunn i saken at revisor planla å velge ut offentlige anskaffelser som område 
hvor det ville bli gjennomført forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Kontrollens formål er å evaluere i hvilken grad kommunen 
etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.  
 
Litt om regelverket  
Bakgrunn for ethvert kjøp i en kommune er at det i utgangspunktet skal foreligge en 
konkurranse. Ved kjøp må en rekke detaljerte bestemmelser 
(anskaffelsesprosedyrer) følges, fra tilbudsforespørsel eller utlysning til kjøpet er 
gjort. I tillegg er mange anskaffelser like, fordi det er ofte behov for samme type vare 
eller tjeneste. Dette innebærer at kommunen inngår rammeavtale for en rekke varer 
og tjenester, noe som innebærer forenklete og arbeidsbesparende kjøp etter at 
angjeldende avtale er inngått.  
 
En rammeavtale medfører vanligvis at kommunen er forpliktet til å kjøpe fra 
angjeldende leverandør ved behov.  
 
Dersom det ikke inngås rammeavtale, må innkjøper følge en rekke 
anskaffelsesprosedyrer avhengig av blant annet hvor mye det anskaffes for (såkalte 
terskelverdier). For eksempel er det ikke krav til utlysning ved anskaffelser mellom kr 
100 000 og kr 1,3 millioner. Her er det tilstrekkelig med forespørsel til tre potensielle 
leverandører. Ved større kjøp er det utlysning nasjonalt eller innen EØS-området.  
 
For øvrig skal alle kjøp over kr 100 000 dokumenteres med anskaffelsesprotokoll.  
 
Revisors konklusjon  
Revisor har for 2019 kontrollert at kommunen:  
 

• har utlyst anskaffelser korrekt i forhold til nasjonale grenseverdier og EØS-
terskelverdier?  

• har utarbeidet anskaffelsesprotokoller i tråd med regelverket?  
 
Revisors konklusjon viser at det ikke er påvist vesentlige feil eller mangler.  
 
 
Sekretariatets anbefaling  
Sekretariatet viser til at revisor vil være til stede for å redegjøre nærmere for utført 
etterlevelseskontroll og besvare spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det presiseres at rapporteringen fra revisor er i tråd med god kommunal 
revisjonsskikk.  
 
Sekretariatet anbefaler at rapporteringen fra revisor tas til etterretning. 
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\K? Viken
kommunerevisjon

Sted og dato:

Sakbehand [er:

Dir. tlf.nr

oranrnen, 15.O9.2O0

94UXnO

Shweta GarB

920 51 570

Kontrottutvalget i Hol kommune

U avhengig revisors attestasjonsutta le lse om etterlevelse
av bestemmelser og vedtak for skonomiforvaltningen
Vi har utfort et attestasjonsoppdrag som skat gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Ho[ kommunes
etterlevelse av bestemmetser og vedtak for okonorniforvattningen pa foEende omrider:

Kontrou av etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser og kommunens inteme regetverk hvor vi
kontrolterer om kommunen

har utlyst anskaffelser korrekt i forhotd tit nasjonale grenseverdier og

EOS-terskelverdier?

har utarbeidet anskaffelsesprotokotter i trad med regetverket?

Vi har kontroltert perioden 2019.

Kriterier er hentet fra:

. Lov om offenttige anskaffetser

. Forskrift om offenttige anskaffetser

. Kommunens rutiner, anskaffelsesstrategi og oversikt over rammeavtaler

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for okonomiforvaltningen

Kommunedirektoren er ansvarlig for a etablere administrative rutiner som sorger for at okonomiforvaltningen
utoves i trad med bestemmelser og vedtak, og at okonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende
kontrou.

Vir uavhengighet og kyalitetskontrolt

Vi har utfort oppdmget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som innehotder
uavhengighetskrav og andre krav basert pi grunnteggende prinsipper om integritet, objektivitet, fagtig
kompetanse og titbortig aktsomhet, fortrotighet og profesjonelt opptreden.

I samsvar med intemasjonal standard for kvatitetskontrotl (lsQC 1 Kvatitetskontroll for revisjonsfirmaer som
utforer revisjon og forenktet revisorkontrotl av regnskaper samt andre attestasjonsoppdraS og beslektede
tienester) har Viken kommunerevisjon lfs et titstrekkelig kvalitetskontrolts,ystem, herunder dokumenterte
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i getdende tovgivning og
annen regutering.

pdo{,Etl6.M l r(813jo.tu
P.aire: P..ta.rc t19L lO5 or.lrlB
3..&.dl*: o'. €rk6 Er 1a, roar or.tu

Pd.dtt*: PortD.*s 123, !-!t^)41502 HaEt6
36*r.dr@: Gl,mLn l, 3511 HiE{B

td.d,&: Podt lG 1R, t,rot 5r!
36d6.dr.s: P.r**6 7, 1a& Sld



67/20 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 av anskaffelser - 20/00454-3 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 av anskaffelser : Signert uttalelse Hol kommune.pdf

\K?
Vire oppgaver og plikter

Vir oppgave er i avgi en uttalelse om etterlevetse av bestemmelser og vedtak for okonomiforvattningen pe
grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utfort vart attestasionsoppdrag med moderat sikkerhet i
samsvar med kommunetovens regter og RSK 301 Forenktet etterlevelseskontrotl med okonomiforvattningen.
Standarden krever at vi ptantegger og gjennomforer oppdraget for e oppni moderat sikkerhet for hvorvidt det
foreligger vsenttige feil e[[er mangter ved ettertevelse av bestemmetser og vedtak i kommunens
okonomiforvaltning pi det omridet vi har foretatt forenklet ettertevetseskontrotl.

Vi baserer oppgaven pi en risiko- og vesenttighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvatget.

Utforing av et attestasjonsoppdrag som skat gi moderat sikkerhet i henhotd ti( RSK 301 , innebarer i utfore
handlinger for e innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for okonomiforvaltningen etterteves. Typen,
tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er qienstand for revisors skjonn. Moderat sikkerhet har
ktart tavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivi av
sikkerhet som i en revisionsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekketig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vir konktusjon.

Konklusjon

Basert pi de utforte handlingene og innhentede bevis er vi ikke btitt oppmerksomme pi noe som gir oss grunn
tit a tro at Ho[ kommune ikke i det att vesenttige har etterlevd reglene i anskaffelsesregelverket og
bestemmetsene i de interne rutinene som gjelder for utlysning av anskaffelser og bruk av
a nskaffelsesprotoko[ [ .

Denne uttaletsen er utelukkende utarbeidet for e gi kontrotlutvatget et bedre grunntag for i ivareta sitt pise-
ansvar med okonomiforvattningen og tit Hot kommunes informasion, og er ikke nodvendigvis egnet til andre
formit.

Med venntig hitsen

Shweta GaE
ir.a nr lede r

(opi: Kommunedirektoren i Hol kommurE

Side | 2

$-"f"
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Arkivsak-dok. 20/00454-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2020 til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi fra Viken kommunerevisjon  

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget har som oppgave å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
og påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. I tillegg til at 
kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 
regnskapsåret, så ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen og 
revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en overordnet revisjonsstrategi.  
 
Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil.  
 
Revisor konkluderer på regnskapsrevisjonen gjennom revisors beretning. I 
beretningen skal revisor uttale seg om følgende:  
 

• om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift  

• om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysningene er i 
samsvar med lov og forskrift  

• om årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever 

• om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 
årsregnskapet  

• om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir 
dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
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Det er et krav at revisor skal utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver 
revisjonens innhold, når den skal utføres og angrepsmåte, samt gir veiledning for 
utarbeidelsen av revisjonsplanen. Det er revisjonsstandarden ISA 3001 som 
omhandler planlegging av revisjon av et regnskap som ligger til grunn for dette 
arbeidet. Formålet med den overordnede revisjonsstrategien er å gi kontrollutvalget 
nødvendig informasjon om revisors arbeid med planlegging og gjennomføring av 
revisjon av kommunen.  
 
I vedlagte revisjonsstrategi for 2020 har revisor notert følgende som prioriterte 
områder (jf. punkt 4.7): 
 
• Kontroll med at det er etablert tilfredsstillende intern kontroll i tråd med kapittel 

25 i kommuneloven. Vi vil foreta kartlegging og testing av økonomiske og 

administrative rutiner for utvalgte risikoområder og virksomheter, av vesentlig 

betydning for regnskapet. 

• Kontroll av at disposisjoner er i tråd med budsjett og premisser for bruken 

av bevilgningene, og om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra 

disse premissene. 

• Kontroll av at avslutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner 

blir foretatt i tråd med ny regnskapsforskrift. 

• Påse at årsberetningen tilfredsstiller krav i lov og forskrift. 

• Påse at det blir utarbeidet konsolidert regnskap i tråd med kapittel 10 i 
kommuneloven. 

• Rutiner knyttet til kontroll/avstemminger av de terminvise 

momskompensasjons-oppgavene. Vi vil spesielt ha fokus på oppfølging av 

faktura i forhold til foreldelsesfrister og kompensasjon på tilrettelagte 

boliger 

• Kontroll av eventuell skatteplikt på kraftomsetning 
 
 
I forbindelse med ny kommunelov har revisor fått en ny oppgave i form av forenklet 
etterlevelseskontroll. Revisor skal kontrollere at vesentlige bestemmelser og vedtak 
blir etterlevet på økonomiområdet. Dette er nærmere beskrevet i strategiens punkt 
4.5. Kontrollutvalget vil senere få seg forelagt nærmere informasjon om denne 
oppgaven.  
 
Det legges opp til at revisjonen ytterligere presenterer den overordnede 
revisjonsstrategien og besvarer kontrollutvalgets eventuelle innspill og spørsmål i 
møtet.  
 
Sekretariatet foreslår at saken tas til orientering. 

                                            
1 ISA – International Standard on Auditing  
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Hol kommune   |   2020   |   Overordnet revisjonsstrategi 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1. Innledning 

Overordnet revisjonsstrategi er regulert i internasjonal revisjonsstandard ISA 300 - Planlegging av revisjon av et 
regnskap, punkt 7. «Revisor skal utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens innhold, 
når den skal utføres og angrepsmåte, samt gi veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.» 

Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget og kommunens ledelse om de oppgaver som vi har 
planlagt for Hol kommune for 2020. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi 
utfører i perioden 1.5.2020 – 30.4.2021. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at 
overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplaner må oppdateres og eventuelt endres ved behov etter hvert som 
revisjonen utføres.   

Overordnet revisjonsstrategi er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og kommunens 
ledelse og gjelder regnskapsåret 2020.  

 

2. Hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven kapittel 24 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 
Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov.  

De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder. 

 

3. Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet. Kommunen er deltaker i flere interkommunale 
virksomheter/selskaper. Disse utarbeider egne regnskaper som revideres særskilt. Fra 2020 skal det utarbeides 
et konsolidert årsregnskap som viser kommunen som en økonomisk enhet.  

Kommunen er omfattet av et komplekst regelverk for alle forvaltningsområdene. Det aller meste av aktiviteten 
er lov- og forskriftsregulert. Kommunen er sterkt påvirket av endringer i lovverk, samt statlige pålegg, 
bestemmelser og prioriteringer. Fra 2020 skal årsregnskapet avlegges i henhold til ny kommunelov og forskrift 
om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 

Vi har revidert kommunen i et år nå og har gjennom dette tilegnet oss god kunnskap om oppdraget. 
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4. Regnskapsrevisjon mv. 

Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens regnskaper 
blir tilfredsstillende revidert.  

4.1. Nærmere om regnskapsrevisjon 

Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra 
administrasjonen til kommunestyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisor skal gjennom revisjonen bidra 
til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift og om det gir et uttrykk for den 
økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god 
kommunal regnskapsskikk.  

Videre skal revisor i revisjonsberetningen uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om 

vesentlige budsjettavvik. 
 

Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 
Videre skal revisor se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra 
årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

Revisor skal også se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte. Denne 
vurderingen vil også omfatte økonomisk kriminalitet, herunder hvitvaskingslovens rapporteringskrav. I tillegg 
kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske internkontrollen dersom revisor 
finner dette hensiktsmessig. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og feil, og 
innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig 
betydning for årsregnskapet. 

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at regulert 
budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er redegjort 
for i årsberetningen. Det fremgår av ny kommunelov at revisor skal vurdere risikoen for brudd på 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om 
årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. Dette arbeidet vil bli utført i tråd med maler fra 
NKRF og god kommunal revisjonsskikk. 
Med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets betydning for økonomistyring og 
regnskap, følger vi opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har etablert et tilfredsstillende system for 
oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter. 
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Som en del av regnskapsrevisjonen utføres også IT-revisjon som omfatter kartlegging av kommunens IT-
systemer og en vurdering av systemenes pålitelighet og innvirkning på regnskapet og økonomistyringen. 

4.2. Veiledning 

Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren også kan komme til nytte gjennom råd 
og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på enklere 
henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på 
slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.  

Som revisor kan vi ikke utføre rådgivningsoppdrag som kan være egnet til å påvirke eller reise tvil om vår 
uavhengighet og objektivitet. 

4.3. Attestasjoner 

For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser 
knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes: 

• Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift 
• Uttalelse til spillemiddelregnskaper 

• RF-1022 - Kontrolloppstilling lønnsinnberetning - Lønns- og pensjonskostnader 
• Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming 
• Uttalelse om ressurskrevende tjenester 
• Kommunens ligningspapirer 

 
Vi vil utføre attestasjonsoppgavene i tråd med internasjonale og norske standarder for attestasjonsoppdrag og 
god kommunal revisjonsskikk, i tråd med maler fra NKRF. 

Total avgis anslagsvis mellom 10-12 attestasjoner/bekreftelser vedrørende kommunen.  

4.4. Misligheter 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra om det etter i 
skriftlig melding i nummerert brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Når saksforholdet er 
nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev.  

Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet som følge av 
misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens ledelse. 

4.5. Forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomi-forvaltningen 

I forbindelse med ny kommunelov skal revisor utføre forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomi-forvaltningen. 
Dette innebærer at revisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med 
bestemmelser og vedtak. Oppgaven skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem 
for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
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kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 30. juni. Dette er en ny oppgave som kommer i tillegg til 
den ordinære rapporteringen på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

4.6. Nærmere om revisjonsarbeidet 

Vi legger vekt på til enhver tid å ha en effektiv revisjonsprosess med en prosessorientert revisjonstilnærming. Vi 
benytter det elektroniske revisjonsverktøyet «Descartes». Den generelle revisjonsmetodikken bak Descartes er 
utviklet av Den norske Revisorforening (DnR), tilpasset kommunal virksomhet.  

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  

a) planleggingsfasen,  
b) gjennomføringsfasen, og  
c) avslutningsfasen.  

 

Vår revisjonsprosess kan illustreres slik: 

 

Planleggingsfasen  

Planleggingsfasen omfatter opparbeidelse av forståelse for virksomheten, herunder forespørsler til ledelsen om 
temaer som habilitet og nærstående parter, etikk og varsling, risikostyring og kontrollmiljø. Videre blir det utført 
analytiske kontrollhandlinger, samt observasjon og inspeksjon av dokumenter.  

I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold. Her tar vi stilling 
til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller 
mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes.   

Gjennomføringsfasen 

I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Vi vil ved våre gjennomganger 
kartlegge og teste at internkontrollen fungerer, og bygge videre på de kontroller som er etablert. Omfanget av 

Planleggingsfasen
•Opparbeide forståelse for 
virksomheten

•Risikoanalyse og 
vesentlighet

•Utarbeide angrepsvinkel og 
overordnet 
revisjonsstrategi

Gjennomføringsfasen
•Kartlegging av interne 
rutiner og kontroller

•Test av intern-kontroll
•Substanshandlinger 
(analyser og 
detaljkontroller)

Avslutningsfasen
•Evaluering av revisjonsfunn
•Oppsummering med 
administrasjonen; dialog 
om funn og mulige 
forbedringer

•Avsluttende analyse
•Vurdering av formelle 
forhold

•Totalkonklusjon
•Rapportering; 
revisjonsberetning og 
rapportering til 
kontrollutvalget
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våre kontrollhandlinger vil i stor grad være avhengig av kvaliteten på den interne kontrollen, og dokumentasjon 
av disse. Det er viktig at kontrollene fungerer effektivt for at de skal kunne tillegges vekt som revisjonsbevis. 
Omfanget av nødvendige substanshandlinger (analytiske revisjonshandlinger og detaljkontroller) avhenger av 
konklusjonene etter testingen av rutiner og systemer.  

Dersom vi finner det hensiktsmessig og effektivt, vil vi benytte oss av analyse for å få bekreftet at spesifikke 
poster i regnskapet ikke innehar risiko for vesentlig feil. I forkant av en slik analyse setter vi opp en forventning 
til analysen, og en grense for akseptabelt avvik. Dersom vår analyse avdekker avvik utover forventet avvik, vil vi 
rette forespørsler til ledelsen, samt utvide med ytterligere revisjonshandlinger.  

Avslutningsfasen 

I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig 
revisjon. Vi retter forespørsel til ledelsen om hendelser etter balansedagen, kommunikasjon av avdekkede feil 
som ikke er korrigert, og dialog med administrasjonen om funn og mulige forbedringer.  

Det foretas en avsluttende analyse, og vurdering av formelle forhold. Til slutt foretas en totalkonklusjon hvor vi 
konkluderer på årsregnskapet, årsberetning og god bokføringsskikk. 

Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til 
revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som har 
overordnet ansvar for styring og kontroll.  

Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne av 
regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere og administrasjon, samt 
innbyggerne. Hertil kommer eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere. 

4.7. Prioriterte områder 

Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige feil. 
I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2020:  

• Kontroll med at det er etablert tilfredsstillende intern kontroll i tråd med kapittel 25 i kommuneloven. Vi 
vil foreta kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for utvalgte risikoområder og 
virksomheter, av vesentlig betydning for regnskapet. 

• Kontroll av at disposisjoner er i tråd med budsjett og premisser for bruken av bevilgningene, og om 
årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 

• Kontroll av at avslutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner blir foretatt i tråd med ny 
regnskapsforskrift. 

• Påse at årsberetningen tilfredsstiller krav i lov og forskrift. 
• Påse at det blir utarbeidet konsolidert regnskap i tråd med kapittel 10 i kommuneloven. 

• Rutiner knyttet til kontroll/avstemminger av de terminvise momskompensasjons-oppgavene. Vi vil 
spesielt ha fokus på oppfølging av faktura i forhold til foreldelsesfrister og kompensasjon på 
tilrettelagte boliger  

• Kontroll av eventuell skatteplikt på kraftomsetning 
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4.8. Rapportering 

Vi er opptatt av å ha en god og konstruktiv dialog med kommunen. Gjennom året legges det opp til en løpende 
dialog og oppfølging med blant annet økonomiavdeling og regnskapsavdeling. Det vil være behov for å sikre 
kommunikasjon med den øverste ledelsen i kommunen om vesentlige forhold. I løpet av høsten vil det bli 
avholdt møte med rådmann i forbindelse med planlegging av revisjonen. Deretter vil det avholdes 
oppfølgingsmøter med ansatte i økonomiavdelingen. 

Det fremgår av kommuneloven § 24-7 at revisor skal gi skriftlig melding om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal 

sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 

Slike meldinger skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Videre skal 
revisor årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt i nummererte brev, men 
som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

Vi vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig 
kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 
anbefalinger om forbedringer i rutiner.  

I tillegg til de pliktige nummererte brevene, vil vi utarbeide to statusrapporteringer til kontrollutvalget for hvert 
revisjonsår. Vi vil i disse brevene redegjøre for hva som er utført og resultatene av arbeidet, opp mot den 
overordnede revisjonsstrategien. Disse brevene vil bli utarbeidet per 31.12 som viser resultatet av 
interimsrevisjonen, samt per 15.04 etter gjennomført årsoppgjørsrevisjon. 

I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til 
årsregnskapet.  

 

5. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det fremgår av kommunelovens § 23-3 at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
eller fylkestingets vedtak. Et sentralt formål med forvaltningsrevisjon er å bidra til videreutvikling i 
kommunen/fylkeskommunen. RSK 001 angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon, 
og består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. Vår gjennomføring og 
rapportering av forvaltningsrevisjon vil skje i henhold til RSK 001 og god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjon. 
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Vi vil også utføre eierskapskontroll i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav til revisjon av kommuner, 
herunder Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), forskrift om kontrollutvalg og revisjon. NKRF 
har utarbeidet egen veileder for utførelse av eierskapskontroll.  

Det fremgår av kommunelovens § 23-4 at eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver 
kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. Som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være 
basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll samt løpende risiko- og 
vesentlighetsvurderinger. 

For hvert prosjekt vil det fra oss bli utarbeidet en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets 
problemstillinger, revisjonskriterier, metodebruk, eventuelle avgrensinger/presiseringer samt informasjon om 
hvem som vil utføre prosjektet fra vår side. Videre vil prosjektplanen omfatte antatt ressursbruk, samt planlagt 
tidsrom for rapportering. Ser vi behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet underveis i 
prosjektet i en slik grad at det har vesentlig betydning for bestillingen, vil vi avklare dette i samråd med 
kontrollutvalget.  

Kommunedirektøren vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev med informasjon om 
blant annet selve prosjektet, anmodning om oppnevnelse av kontaktperson hos kommunen og hvem som vil 
gjennomføre dette fra vår side. Vi vektlegger god dialog med administrasjonen ved gjennomføringen av en 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Ved utførelse av forvaltningsrevisjon vil utkast til rapport oversendes 
kommunedirektøren, og kommunedirektørens uttalelse vedlegges rapporten, i tråd med forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon, § 14, første ledd. Ved utførelse av eierskapskontroll vil utkast til rapport oversendes til 
uttalelse til selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens eierfunksjon, § 
14, tredje ledd. 

5.1. Prosjekter 2020 

Følgende prosjekter er bestilt i 2020: 

• Forvaltningsrevisjon innen spesialundervisning Hol kommune 

 

6. Andre oppgaver 

I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for 
kommunen som er forenlige med vår oppgave som kommunens revisor. Vi nevner her forskriftsbestemte 
uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til kommunens finansforvaltning. 

For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold og 
problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon.  

I 2020 er det bestilt følgende undersøkelser:  
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• Tjenestetildeling innen helse- og omsorg mm, bestilt av rådmannen i Hol kommune.  

 

7. Revisjonsteam 

Revisjonsteamet har samlet sett solid kompetanse og bred erfaring fra revisjon i både privat og kommunal 
sektor. Videre har vi medarbeidere med spesialkompetanse knyttet til bl.a. skatt og avgift som det kan være 
aktuelt å benytte i forbindelse med veiledningsspørsmål e.l. Dersom det skulle oppstå behov for ytterligere 
spesialkompetanse, vil dette bli vurdert særskilt.  

Revisjonsteamet vil for 2020 bestå av: 

Ansvarlig revisor: 
Viken kommunerevisjon IKS  
 

Regnskapsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig Marianne Elverum 
Teamleder Shweta Garg 
 

Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonssammensetningen på et senere tidspunkt. 

 

Forvaltningsrevisjon: 

Det vil bli utpekt en oppdragsansvarlig revisor for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Oppdragsansvarlige 
forvaltningsrevisorer i VKR er Torkild Halvorsen, Frode Hegstad Christoffersen og Gisle Skaaden.  

Øvrige forvaltningsrevisorer er Gjermund Røren, Ann Heidi Jebsen, Even Tveter, Inger Lise Nilsen, Jonas Strisland 
og Hanne Ingeborg Tømte. 

 

8. Ressurser 

Det vises til brev til kontrollutvalget med anslag på revisjonshonorar for kalenderåret 2020/2021. Anslaget er 
fordelt på henholdsvis regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver. Det fremgår av brevet litt 
nærmere informasjon om honorarets sammensetning og hva som inngår i de ulike tjenestene.  

Kontrollutvalget vil løpende bli orientert om medgåtte timer i forhold til anslått revisjonshonorar. 
Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12. i forhold til medgått tid. 
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Vi understreker at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig å justere dette, og da 
spesielt fordelingen på de ulike tjenestene. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget. 

 

9. Oppdrag tilknyttet kommunen 

I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for kommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag som det 
avgis revisjonsberetning(er) til:  

Ørteren Kraftverk Hol KF 

Hol kirkelige fellesråd 

Geilo Sokn 

Kleivi Næringspark 

Hol og Ål felleskjøkken 

11 legater 

 

Drammen, 16.09.2020 

Viken kommunerevisjon IKS 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 

daglig leder 
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Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 
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Arkivsak-dok. 20/00421-2 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN OM BEREDSKAPSPLIKT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Alternativ 1 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan om beredskapsplikt. 
 
Alternativ 2 
Kontrollutvalget gjennomfører ikke forvaltningsrevisjon om beredskapsplikt nå. 
 
 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan om beredskapsplikt fra Viken kommunerevisjon 

 
 
Saksframstilling: 
 
På grunnlag av fellessamling med kontrollutvalgene i Hallingdal har Viken 
kommunerevisjon oversendt prosjektplan om beredskapsplikt. 
 
Prosjektet foreslås med følgende problemstilling: 
 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt? 
 
 
Forslagsstiller til dette prosjektet er kontrollutvalget i Ål kommune. Forholdet 
administrasjon og politikk har blitt nevnt som en slags problemstilling i denne mulige 
forvaltningsrevisjonen.       
 
Kommentarer fra sekretariatet  
Beredskapsplikt står ikke på kommunens plan for forvaltningsrevisjon, men er helt 
åpenbart et viktig og relevant område. Kontrollutvalget må vurdere om 
problemstillingen er tilstrekkelig for å besvare viktige forhold knyttet til 
beredskapsplikten. 
 
For sekretariatets del er eksempelvis følgende spørsmål viktige: 
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- Har eksempelvis skolene utarbeidet en egen ROS-analyse?  

- Har skolene øvd på beredskapsplanen?         

- Har skolene varslingssystem for å informere elever ved alvorlige hendelser? I 
hvilken grad fungerer varslingssystemet i praksis? 

 
For øvrig er følgende sakset fra kommunestyresak i 2018: 
 

Hol kommune hadde tilsyn fra Fylkesmannen 1. november 2017. Tema var 
ROS og overordnede beredskapsplaner. Avvikene og merknadene i 
Fylkesmannens tilsynsrapport skyldes ikke at kommunen har forsømt sitt 
ansvar, men synliggjør utfordringene med å tilpasse seg de løpende 
endringene i sentrale forskrifter. Avvikene er nå, etter rådmannens vurdering 
lukket, og både ROS og plan for kommunal kriseledelse ivaretar de forholdene 
som ble belyst i rapporten. Både ROS-analysen og planen oversendes 
Fylkesmannen etter vedtak i kommunestyret. 

 
 
Anbefaling 
Sekretariatet fremmer to alternative forslag til vedtak. Disse alternativene kan 
suppleres på flere måter, basert på drøftelser i kontrollutvalgets møte 1. desember 
2020. 
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1. Bakgrunn 

Dette utkastet til prosjektplan har bakgrunn i tema 3 «Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

av interkommunale samarbeidsområder i Hallingdal», i kontrollutvalgssamling i Hallingdal1 den  

12. oktober 2020.  

Til møte hadde kontrollutvalget i Ål fremmet følgende innspill: 

K-utvalget i Ål har gitt innspill til et samordnet prosjekt som er høyst aktuelt i disse covid-19 

tider:  

• K-utvalgene i Hallingdal gjennomfører et samordnet revisjonsprosjekt i forhold til; 

kommunens beredskapsplaner, herunder forholdet administrasjon og politikk.  

• Viken kommunerevisjon IKS utarbeider en likelydende prosjektplan og mal for 

gjennomføring av revisjonsprosjektet i kommunene, på bestilling fra det enkelte k-utvalg.  

• Rapporten fra revisjonen i de ulike kommunene vil riktignok ikke være likelydende, kun 

deler av innholdet. Rapportene vil ha ulik konklusjon alt etter funn etter revisjonen. 

Viken kommunerevisjon IKS presenterte i møte et forslag til hvordan man kan gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon innenfor området «kommunalt beredskapsarbeid». Forslaget som presenteres i 

plan her, bygger også på tilsvarende forvaltningsrevisjoner som er gjennomført de senere årene i 

Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Nesodden kommune. 

I fellessamlingen ble deltagerne enig om å bestille et forslag til prosjektplan, med sikte på et 

samordnet prosjekt, som kan behandles i de respektive utvalgenes neste møter. 

 

 

2.  Definisjoner  

Nasjonal beredskap 

Ansvarsprinsippet med sektoransvar for departementene innenfor sine respektive samfunnssektorer, 

gjelder på beredskapsområdet som på andre områder. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har 

et spesielt ansvar for å samordne innenfor sektorovergripende arbeidsområder på beredskapssiden, 

og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt og støtter JD i denne rollen. 

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å 

forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samt sørge for god beredskap og effektiv 

ulykkes- og krisehåndtering. 

 

1 I kontrollutvalgssamlingen deltok kommunene Hemsedal, Hol, Gol, Nesbyen og Ål. 
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Nasjonal, regional og kommunal beredskap 

DSBs ansvar omfatter blant annet nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap2, som en 

pådriver, koordinator og veileder for samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen skal samordne 

samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og har et særlig ansvar for oppfølging og veiledning av 

kommunene. Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner 

og fylker. Lovbestemmelser om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene 

beredskapsplanlegging basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. I DSB har Enhet for 

regional og lokal sikkerhet ansvar for samordning av DSBs arbeid mot regionalt og kommunalt nivå.  

 

Kommunal beredskapsplikt 

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er 

tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt (jf. sivilbeskyttelsesloven).  

Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet 

og beredskap, og understreker samtidig kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i dette 

arbeidet.   

Grunnlaget for et godt arbeid med samfunnssikkerhet i kommunen, er kunnskap om risiko og 

sårbarhet. Utarbeidelse av helhetlig ROS skal gi en slik oversikt. Analysen skal videre danne 

grunnlaget for kommunens målrettede arbeid for å redusere risiko og sårbarhet - gjennom 

forebyggende arbeid, styrket beredskap og bedre evne til krisehåndtering. Krav til kommunal 

beredskapsplikt erstatter ikke, men utfyller beredskapspliktene gitt i annet regelverk. 

DSB har utarbeidet flere veiledere i og hjelpeverktøy til beredskapsarbeidet.   

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Helhetlig ROS er planleggingsgrunnlaget for utarbeiding av mål, prioriteringer og plan for oppfølging 

innenfor samfunnssikkerhet. Arbeidet skal forankres i kommunens ledelse og integreres i 

kommunens plan- og styringssystemer, herunder i planer etter plan- og bygningsloven. 

På bakgrunn av helhetlig ROS skal kommunen samordne beredskapsplanleggingen i kommunen i en 

overordnet oppdatert og øvet beredskapsplan. 

  

 

2 https://www.dsb.no/menyartikler/om-dsb/ansvarsomrader-og-roller/ 
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3. Problemstilling/ delproblemstillinger 

Prosjektets formål er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar 

med gjeldende regelverk. 

Prosjektet foreslås med følgende problemstilling: 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt?  

Problemstillingen kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. Dersom dette blir aktuelt, vil det 

gjøres i dialog med kontrollutvalget. 

 

 

3.1. Hva vil forvaltningsrevisjonsprosjektet omhandle? 

Vi vil se på følgende momenter i forhold til den kommunale beredskapsplikten. 

• Organisering av beredskapsarbeidet 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), og hvilke typer uønskede hendelser som er vurdert 

• Beredskapsplan, overordnet og lokalt. Hvordan denne behandler temaer som varsling, 

kriseledelse, kommunikasjon, evakuering, loggføring mm 

• Andre planer som smittevernplan, pandemiplan, kommunikasjonsplan og tema / 

områdeplaner 

• Informasjon om beredskap 

• Opplæring i beredskapsarbeidet 

• Samarbeid – samordning internt i kommunen, mellom kommuner og andre aktører som politi, 

redningsetater, fylkesmann, frivillige organisasjoner mm. 

• Hendelser, øvelser og tilsyn. Hvordan disse er håndtert, evaluert og erfaringer benytter til å 

oppdatere planverket 

• Oppdatering/revisjon av planverket 

I dette arbeidet vil vi se på de enkelte kommuner, og samtidig på samhandlingen mellom 

kommunene i Hallingdalregionen. Vi ser også på samhandlingen med andre kommuner, samt de 

andre aktørene som er med i beredskapsarbeidet. 

Vi ser også på samhandlingen mellom politisk og administrativt nivå, om kommunen følger de krav 

som ligger i rammeverket for hva som skal behandles på hvilket nivå. 
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3.2. Spørreundersøkelse 

Vi vil gjennomføre en spørreundersøkelse om temaet som retter seg mot de som er gitt en rolle (et 

ansvar) i kommunens beredskapsarbeid i en «beredskaps-/krisesituasjon». Dette er: 

• Kriseledelse 

• Stab og støtte til kriseledelse 

• Ressursgrupper / interne støttefunksjoner 

• Virksomhetsledere 

• Aktuelle driftsledere og avdelingsledere 

• Eventuelt andre …? 

I undersøkelsen vil vi stille spørsmål for å få tilbakemelding på hvordan de enkelte mener at 

kommunens beredskapsarbeid har vårt i forhold til å forberede på en eventuell hendelse og hvilke 

erfaringer de enkelte sitter med etter eventuelle hendelser og øvelser. Dette er spørsmål som 

omhandler om: 

• Virksomheten har oppdatert beredskapsplan, ROS og tiltakskort/rutiner 

• De mener det har vært et tilfredsstillende fokus på beredskap i virksomheten 

• De har opplevd hendelser eller krisesituasjoner, og erfaringene fra disse 

• Hvor godt forberedt de mener de var på Covid-19, og hvilke erfaringer det har gitt dem 

Vi benytter verktøyet Questback til gjennomføring av spørreundersøkelser. 

 

 

4. Revisjonskriterier 

Følgende kilder til revisjonskriterier3 er aktuelle for dette området: 

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

LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)  

• FOR 2010-06-25 nr 943, Delegering av departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov 

om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

 

3 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger 
som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  
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• LOV 2011-06-24 nr 29, Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven)  

• LOV 2000-06-23 nr 56, Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

• FOR 2001-07-23 nr 881, Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. 

etter lov om helsemessig og sosial beredskap 

• LOV 1994-08-05 nr 55, Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

• LOV 2008-06-27 nr 71, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

• LOV 2002-06-14 nr 20, Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

• LOV 2000-11-24 nr 82, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

• LOV 1981-03-13 nr 6, Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

• LOV 2003-07-04 nr 83, Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 

• FOR 2001-07-01 nr 744, Forskrift om informasjonssikkerhet 

• FOR 2012-12-07 nr 1157, Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 

energiforsyningen (beredskapsforskriften) 

• LOV 2018-06-01 nr 24, Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) 

 

• Meld. St. 5 (2020-2021), Samfunnssikkerhet i en usikker verden 

• Meld. St. 10 (2016-2017), Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet  

• Meld. St. 21 (2012-2013), Terrorberedskap  

• Meld. St. 29 (2011-2012), Samfunnssikkerhet 

• NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer 

• NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen 

 

• Veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

• Veiledere fra Helsedirektoratet om pandemiplanlegging i kommunen og prioritering av 

helsehjelp i Norge 

 

 

5. Metode 

Informasjonen innhentes gjennom dokumentanalyse, spørreundersøkelse og intervjuer (samtaler) 

med nøkkelpersoner i kommunen. 

Gjennom analyser av innsamlede data vil vi drøfte problemstillingene. 

Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Utkast til rapport vil bli sendt til rådmann for uttalelse. 
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6. Organisering og ressursbruk 

Vi ser for oss at vi kan ha enkelte møter/samlinger, som f eks oppstartsmøte, felles for de 

kommunene som velger å bestille prosjektet. Dette er også et prosjekt som er gjennomført med 

tilsvarende opplegg i flere kommuner tidligere, slik at det i liten grad vil medgå ressurser til å 

«utvikle» prosjektet.  

Prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på ca 150 timer per kommune, og med rapportering 

høsten 2021. 

For å kunne holde oss innenfor de estimerte rammene for ressursbruk og leveringstidspunkt vil vi 

peke på noen forutsetninger som ligger til grunn: 

• Administrasjonen kan framskaffe styrende dokumenter m.m. i den innledende fasen, relativt 

raskt og på en oversiktlig måte. Slik at vi i det innledende arbeidet er trygge på at vi har et 

komplett sett med relevant dokumentasjon.  

• Kontrollutvalgene som ønsker å gjennomføre dette prosjektet som et samordnet prosjekt, 

bestiller dette i sine kommende møte, slik at vi kan varsle oppstart og få kontaktpersoner i 

kommunen får nyttår. 

• Felles oppstartsmøte, fortrinnsvis i forbindelse med våre lokaler / rådhuset i Nesbyen, kan 

gjennomføres i uke 1 eller 2 i januar 2021. Det er viktig at kommunen stiller med 

beredskapsansvarlig og eventuelt andre nøkkelpersoner i et oppstartsmøte. 

• Fellesmøter og besøk kan gjennomføres så lenge smittevernrestriksjoner ikke er til hinder for 

dette.  

 

Drammen, 30. oktober 2020. 

 

Torkild Halvorsen Frode Hegstad Christoffersen 

leder forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 20/00300-8 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

EVALUERING AV KONTROLLARBEIDET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Denne saken er satt på sakslisten på grunnlag av drøftinger i forrige møte. 
Sekretariatet har listet opp en del spørsmål nedenfor for å gi grunnlag for en drøfting 
i utvalget. Det er ikke sikkert at alle spørsmål er like relevante.  
 
1. Har kontrollutvalget fått tilfredsstillende opplæring om sin rolle og oppgaver?  

 

2. Har kontrollutvalget tilfredsstillende muligheter for påfyll av kunnskap?  

 

3. Hvordan ivaretar kontrollutvalget sin status som kontrollorgan versus utenforliggende påvirkning, 

eks. «partipolitiske føringer»?  

 

4. Oppfyller kontrollutvalget sine lovpålagte oppgaver?  

 
a. Kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret 
b. Uttalelse om årsregnskapet – er det rom for forbedringer når det gjelder 

kontrollutvalgets uttalelse? 
c. Plan for forvaltningsrevisjon  
d. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
e. Eierskapskontroll 
f. Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 

 

5. Hvordan vurderes kontrollutvalgets arbeidsform? 

 

a. Praktisk gjennomføring av møtene 

b. Bør kontrollutvalget foreta virksomhetsbesøk?  
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6. Tar kontrollutvalget i tilstrekkelig grad initiativ til å behandle et bredere spekter av saker utenom de 

lovpålagte sakene? 

 

7. Har kontrollutvalget tilfredsstillende sekretariatsbistand ut fra behov? 

  

a. Arbeidsfordeling kontrollutvalg/sekretariat  

b. Samarbeid / kommunikasjon  

c. Saksutredning  

d. Råd og veiledning   

e. Praktiske forhold i tilknytning til møteavvikling  

f. Eventuelt andre forhold?  

 

8. Holder kontrollutvalget seg tilfredsstillende informert om kommunens virksomhet? 

 

9. Er tilgjengelighet og åpenhet i tilknytning til kommunens innbyggere mv tilfredsstillende? 

  

10. Ser kontrollutvalget spesielle utfordringer i sitt arbeid?  

  

 

Denne listen er sikkert ikke uttømmende, selv om den er lang. Kontrollutvalget 

inviteres selv til å vurdere eventuelle andre spørsmålstillinger eller andre 

innfallsvinkler for sin egenevaluering. 

 

Det foreslås å ta saken til orientering. Etter sekretærens vurdering kan det være 
hensiktsmessig med en kort oppsummering av denne saken i kontrollutvalgets 
årsrapport for 2020, eventuelt i en særskilt sak. 
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Arkivsak-dok. 20/00300-7 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV SELSKAPER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget hadde denne saken til behandling i sitt møte 22.09.2020, sak 59/20. 
Følgende ble vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber heretter om å få seg forelagt innkallingene til alle 
kommunens selskaper og interkommunale samarbeid. Innkallingene 
oversendes kontrollutvalget som referatsaker. 

 
Sakens bakgrunn var hvordan kontrollutvalget skulle følge opp kommunens 
selskaper i et kontrollperspektiv. 
 
Vedtaket går altså på at kontrollutvalget får selskapenes innkallinger til 
generalforsamling eller representantskapsmøte. Sekretariatet har bedt om å få 
innkallingene til kommunens interkommunale selskaper for 2. halvår 2020. Dette er 
følgende selskaper: 
 

- Hallingdal renovasjon IKS 

- Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS 

- Sør-Øst IKS (tidl. Vestviken IKS) 

- Viken kommunerevisjon IKS 

- Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
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De interkommunale selskapene har normalt representantskapsmøte to ganger i året. 
Aksjeselskapene har som regel generalforsamling en gang i året. Sistnevnte vil 
innebære at disse innkallingene med saksdokumenter vil foreligger på vårparten 
2021. 
 
Sekretariatet vil komme tilbake til en oversikt over angjeldende aksjeselskaper. 
 
Sekretariatet foreslår at saken tas til foreløpig orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00300-6 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

MØTEPLAN 2021 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
Vedlegg:  
Kalender 2021 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget må vedta en møteplan for 2021. Det tas høyde for seks møter neste 
år. I tillegg kommer eventuelt fellessamling med kontrollutvalgene i Hallingdal. Dette 
vil bli nærmere avtalt. 
 
Foreløpig foreligger ikke fullstendig oversikt over planlagte møter i øvrige politiske 
organer i kommunen. Det tas derfor sikte på å ettersende et forslag før 
kontrollutvalgets møte 1. desember eller komme med et forslag i selve møtet. 
 
Kalender for 2021 vedlegges. 
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Arkivsak-dok. 20/00306-2 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

ÅRSPLAN 2021 FOR KONTROLLUTVALGET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2021.  
 
Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende 
vedtak:  
 
Kommunestyret tar årsplan 2021 for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Årsplan 2021 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedoppgavene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en plan for hvordan utvalget ønsker å ivareta 
oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontrolloppgaver som vil stå i fokus.  
 
Sammen med reglementer/forskrifter, møtekalender og budsjett for kontrollarbeidet 
så utgjør årsplanen et viktig styringsdokument for utvalget.  
 
Kontrollutvalget har mange oppgaver og virkemidler og årsplanen tar sikte på å 
gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontrollarbeidet. I tillegg har utvalget en 
oversikt med saker til behandling i hvert møte, som viser planlagt gjennomføring i 
2021. Denne vil bli oppdatert fortløpende og er tilgjengelig på sekretariatets 
hjemmeside www.vikus.no  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2021 legges frem til behandling. Det legges opp til en 
gjennomgang av årsplanen i møtet. Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vil bli 
oversendt kommunestyret til orientering. 
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Vedtatt i kontrollutvalget 01.12.2020, sak xx/xx 

  

Årsplan 2021 

Kontrollutvalget i Hol kommune 
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Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir 

hovedoppgavene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en plan 

for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen 

inneholder også en oversikt over de områder som er prioritert og 

hvilke kontrolloppgaver som vil stå i fokus.  
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Innledning 

Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på 

vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen 

medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale 

folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at 

kommunen når de mål som er satt.  

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll med forvaltningen på 

kommunestyrets vegne. I samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og 

informasjonsutveksling sentralt. For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det 

avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge 

til rette for god og åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse og klar ansvars- og 

oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til kontroll med den kommunale 

forvaltningen og til kontroll med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å 

iverksette forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt 

påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å 

fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som 

er foretatt av folkevalgte organer.  

I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 

fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 

kontrollutvalget. Her kan rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene er 

planlagt behandlet.  

Kontrollutvalget i Hol kommune 

Kontrollutvalget i Hol kommune består av 5 medlemmer. For perioden 2019-2023 har 

kommunestyret valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: 

 

 
Medlem Varamedlemmer i rekkefølge 

Hallvard Lilleslett, leder (Sp) 1. Grethe Hansdotter Nestegard 

Kjetil Larsgard, nestleder (Sp) 2. Hans Ola Larsgard 

Guttorm Groven (Ap), medlem 3. Lars Hamarsbøen 

Hanne Svartås Håvardsrud (H), medlem 4. Sandra Marie Paulsen 

Alveva Hohler (V), medlem 5. Ragnar Nicholaisen 
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Møteplan 2021 

Kontrollutvalget avholder i hovedsak åpne møter.  

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2021: 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Møtestart er kl. 13:00. 

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2021 

Generell kontroll med forvaltningen 

Den generelle kontrollen med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 

administrasjonen. Det tas fortløpende stilling til dette. 

Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 

kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp. 

Kontrollutvalget vil følge opp kommunestyresaker som er initiert av kontrollutvalget. 

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget kan besøke en skole, sykehjem eller annen virksomhet i regi av kommunen 

selv. Det kan også være aktuelt å besøke et selskap som kommunen har eierinteresser i, som 

for eksempel brannvesen, vannverk eller kraftverk.  

Kontrollutvalget hadde planer om å besøke Geilo skole i 2020, men dette ble ikke gjennomført 

på grunn av koronasituasjonen. Et eventuelt besøk vil bli vurdert på nytt i løpet av 2021. 

Kontrollutvalget vurderer løpende virksomhetsbesøk i 2021. 

Oppfølging av statlige tilsyn 

Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 

Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) og andre statlige tilsynsorganer.   



73/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget - 20/00306-2 Årsplan 2021 for kontrollutvalget : Kontrollutvalgets årsplan for 2021 - Hol kommune

 

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
5 

Undersøkelser 

Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser fra sekretariatet eller revisjonen etter behov. En 

undersøkelse vil i all hovedsak dreie seg om et spesifisert område, saksfelt e.l. Hvis 

sekretariatet gjennomfører undersøkelser må det klart avgrenses mot revisjon. 

Kontrollutvalget tar fortløpende stilling til dette hvis behovet skulle oppstå. 

Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. Denne skal avgis til 

kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet. 

Kontrollutvalget har et ansvar for oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som 

er gitt i nummererte brev. 

Forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon konkrete bestillinger av 

prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen i forbindelse med utarbeidelse av 

prosjektplan. Prosjektplanen vedtas i kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon om spesialundervisning. Etter planen vil det 

foreligge rapportering i februar 2021. 

Kontrollutvalget vil initiere ytterligere forvaltningsrevisjon som skal gjennomføres i 2021.  

Kontrollutvalget behandler forvaltningsrevisjonsrapportene og rapporterer til kommunestyret. 

Oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalget følger opp ca. ett år senere om rapportene er fulgt opp i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Utvalget innkaller da rådmannen og ber om en orientering om hvilke 

tiltak som er satt inn for å imøtekomme anbefalinger i rapportene. Alternativt kan det være 

aktuelt med en oppfølgingsundersøkelse. 

Kontrollutvalget har ingen tidligere forvaltningsrevisjoner til oppfølging.  

Eierskapskontroller 

Kontrollutvalget vedtar på bakgrunn av plan 2020-2024 for eierskapskontroll konkrete 

bestillinger av prosjekter i form av en bestillingsdialog med revisjonen.  

Kontrollutvalget behandler rapportene fra eierskapskontroller og rapporterer til kommunestyret, 

og følger deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Kontrollutvalget skal få seg forelagt en årlig risiko- og vesentlighetsvurdering fra revisor om 

mulig vesentlig brudd på lover, forskrifter eller vedtak innen økonomiforvaltningen. Her vil det 



73/20 Årsplan 2021 for kontrollutvalget - 20/00306-2 Årsplan 2021 for kontrollutvalget : Kontrollutvalgets årsplan for 2021 - Hol kommune

 

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
6 

fremgå en konklusjon på hvilket område revisor vil kontrollere. Kontrollutvalget vil få en 

uttalelse fra revisor om resultatet av kontrollen innen 30. juni 2021. 

Formålet med kontrollen er å bidra til å styrke økonomiforvaltningen. Kontrollutvalget må etter 

endt kontroll vurdere om det bør gjøres ytterligere kontroll som kan medvirke til å styrke 

økonomiforvaltningen. 

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 

forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 

Kontrollutvalget vil behandle denne saken i sitt septembermøte 2021. 

I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 

sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. 

Oppgaver knyttet til påseansvar overfor revisjonen 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at  

• Kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  

• Regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser  

og avtaler med revisor 

• regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller krav til kvalifikasjoner og  

uavhengighet 

 

Sekretariatet tar sikte på å legge frem en særskilt sak om kontrollutvalgets oppgave knyttet til 

påseansvar for revisjonen i 2021. Følgende rapporter fra Viken kommunerevisjon er et ledd i 

kontrollutvalgets oppgave i denne sammenheng:  

 

• Engasjementsbrev/oppdragsavtale 

• Oppdragsansvarlig revisorer avgir skriftlige egenvurderinger av sin uavhengighet 

• Overordnet revisjonsstrategi 

• Skriftlig statusrapportering og oppsummering av revisjonsarbeidet 

• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

• Åpenhetsrapport 

 

For øvrig informerer revisor om sin virksomhet i de fleste møtene. 

 

I tillegg kommer revisors beretning. 

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 

Rapporter etter forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende. Også 

andre saker vil bli oversendt etter hvert dersom det er viktig at kommunestyret blir orientert. 

Årsplan for 2022 behandles i siste møte i 2021, og sendes kommunestyret til orientering. 
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Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 gir en samlet oversikt over utvalgets arbeid, og behandles 

i det første møtet i 2021. Rapporten oversendes deretter kommunestyret til orientering. 

Øvrige oppgaver og aktiviteter 

Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i budsjettet lagt 

opp til at utvalget har mulighet til å delta på NKRFs årlige kontrollutvalgskonferanse.  

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal 

behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på 

sine vegne. 

Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontrollarbeidet, 

blant annet gjennom hjemmesiden til sekretariatet – www.vikus.no   

Her er det også en enkel tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter, se følgende lenke: 

https://vikus.no/kontrollutvalg/hol/ 

Sekretariatet vil ta initiativ til en felles samling med lederne i kontrollutvalgene i 2021. Det er 

også aktuelt med seminar for kontrollutvalgene. 
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Arkivsak-dok. 20/00294-2 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Se nedenfor 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Vedlagt følger: 
 

- Melding om: Plan for forvaltningsrevisjon – behandlet i kommunestyret 

- Melding om: Plan for eierskapskontroll – behandlet i kommunestyret 

- Fellessamling 12.10.2020 med kontrollutvalgene i Hallingdal 

- Notat av 24.11.2020 fra Vikus om ny nettside 

- Innkalling til representantskapsmøte 19.11.2020 i Viken kommunerevisjon 

IKS 

- Innkalling til representantskapsmøte 26.11.2020 i Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

 

 
 

DAGSORDEN: 
 
 
Innkallingen og temalisten 
 
 
Tema 
Tema 1    Informasjon fra Kommunerevisjon IKS 
Tema 2 Informasjon fra Viken kommunerevisjon IKS 
Tema 3 Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller av interkommunale samarbeidsområder i Hallingdal  
Tema 4         Presentasjoner fra interkommunale samarbeidsområder i fellessamlingene 
 
 
Eventuelt 
 
 
Annet 
 Neste møte 

 Møteleder i neste møte 

 
 
 
 

Fellessamling for kontrollutvalg er et folkevalgt møte som plikter å følge saksbehandlingsreglene i kommuneloven 
kapittel 11, men en fellessamling som organ kan ikke fatte vedtak som binder opp den enkelte kommune. 
Fellessamlingen avgjør forhold vedrørende f.eks. hvilke saker de vil drøfte, lukking av møtet og habilitet i drøftingene.  
 
Skal det enkelte kontrollutvalg gjøre vedtak i tilknytning til en fellessamling må dette gjennomføres i eget innkalt 
møte i det enkelte kontrollutvalg.  

 

Møte dato/tid      Mandag 12. oktober 2020, kl. 10.00-14.00  

Møtested: Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet:  
 
  
 

Nesbyen: Ståle Eggestøl, Anne M. Kollhus, Audun Aasheim, Magne Medgard 
Gol: Tore Ness, Aud I. Narum, Rune Cederløf, Oddmund Vestenfor 
Hemsedal: Odd Holde, Marian A. Melkevik, Nils Erik Finset 
Ål: Edvin Ræstad, Borgny H. Andersson, Torleiv Dengerud 
Hol: Hallvard Lilleslett, Guttorm Groven, Grethe Nestegard, Alvea Hohler, 
Kjetil Larsgard 

Andre til stede i møtet:  
 

Daglig leder Didrik Hjort, Kommunerevisjon IKS 
Daglig leder Inger Anne Fredriksen, Viken kommunerevisjon IKS 
Leder regnskapsrevisjon Marianne Elverum, Viken kommunerevisjon IKS 
Forvalt.revisor Frode Christoffersen, Viken kommunerevisjon IKS  – digital                               
deltakelse under tema 2 

Sekretariat: Hanne Heen Wengen, Pål Ringnes 

Møteleder: Odd Holde, k-utvalgsleder i Hemsedal 

Tema: Tema 1-4/2020                                                          Fellessamling nr. 1-2020 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

 
Innkallingen og temalisten: 
Innkallingen og temalisten ble godkjent 

 
 
 

TEMALISTE: 
 

  

Tema 1 Informasjon fra Kommunerevisjon IKS 
  

Dokumenter: 
 
Temaopplysninger: 
Daglig leder Didrik Hjort i Kommunerevisjon IKS orienterer om bl.a. status i selskapets revisjonsarbeid og status 
i avviklingen av selskapet, herunder estimert kostnad for eierkommunene. 
 
Drøfting i møtet: 
Daglig leder i Kommunerevisjon IKS, Didrik Hjort, orienterte om status, herunder bl.a.: 

 Avviklingsstyre er dannet og avviklingsprosessen er i gang. 

 Budsjettet for 2020 er overskredet og det går mot driftsunderskudd. 

 I 2020 har selskapet leid inn ekstern revisjonsbistand for å kunne revidere eierkommunenes 
årsregnskaper for 2019. Dette har blitt kostbart, både pga. de innleide selskapenes høyere timepris, 
men også høyere timeforbruk. 

 Endelig avviklings-kostnad for eierkommunene i forhold til pensjonsforpliktelser er foreløpig ikke 
avvklart. 
Hol og Flå betale hver kr. 400 000,- da de gikk ut av selskapet. 
Det antas at det vil koste gjenværende eiere mer i forhold til avviklingen bl.a. pga.driftsunderskudd i 
2020 og øvrige avviklingskostnader. 

 Avviklingsstyret søker Sikringsfondet om å overta pensjonsforpliktelsene for tidligere ansatte i 
selskapet. Sikringsfondet vil foreta en kostnadsberegning ift. hvor mye fremtidige 
pensjonsforpliktelser vil koste eierkommunene at Sikringsfondet overtar. 

 Flytting av arkiv og oppbevaring. 
 
 
 

  

Tema 2 Informasjon fra Viken kommunerevisjon IKS 
  

Dokumenter: 
 
Temaopplysninger: 
Viken kommunerevisjon IKS (VKR) orienterer om bl.a.;   

1. status vedr. innlemmelse av Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommuner som medlemmer i VKR, 
2. revisjonsarbeidet frem til 2021 og videre, 
3. samarbeidet med k-utvalget, 
4. faste oppgaver/saker fra VKR gjennom året, 
5. kontaktpersoner, 
6. ansettelsesprosessen ift. et avdelingskontor i Hallingdal og 
7. lokasjon for avdelingskontoret i Hallingdal. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

Drøfting i møtet: 
Viken kommunerevisjon IKS (VKR) orienterte om bl.a. følgende: 
 

 Status ift. innlemmelse av Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål i VKR. 
 

 Kompetanse og ansatte 
Selskapet har ansatte med bred fagkompetanse og erfaring. 
Selskapet har i dag 30 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Drammen og avdelingskontorene i Hønefoss 
(3 ansatte), Ski (5 ansatte) og på kontor under etablering i Hallingdal (3 ansatte). 
 

 Status avdelingskontor 
Lokasjon forventes enten i Nesbyen eller på Torpomoen. 
Har ansatt 3 medarbeidere til avdelingskontoret; Turid Ekeberg – siviløkonom i 40% stilling, Brynhild 
Børtnes – revisor i 100% stilling og Håkon Auke – revisor i 100% stilling. 
Øvrige om vil jobbe med «Team-Hallingdal» er oppdragsansvarlige revisorer på hovedkontoret i 
Drammen: Marianne Elverum, Vidar Fekjan, Shweta Garg og daglig leder Inger Anne Fredriksen. 
 

 Samarbeid med k-utvalgene 
o Engasjementsbrev. Hvert 4. år (sist i mars 2020) sendes det ut engasjementsbrev til k-utvalgene, 

med kopi til rådmann/kommunedirektør, som inneholder bl.a. revisjonen og formålet, hva 
revisjonene skal gjøre, misligheter, rapportering og dialog, hvem som er oppdragsansvarlig 
revisor, honorar osv. 

o Overordnet revisjonsstrategi sendes k-utvalgene på høsten, med kopi til 
rådmann/kommunedirektør, som inneholder bl.a. regnskapsrevisjon, rapportering, status på hva 
som er gjort, hvem som er på teamet osv. 

o Forenklet etterlevelseskontroll. Revisjonen skal kontrollere forvaltningen og økonomiforvaltning i 
kommunen, aktuelle områder for kontroll kan være; offentlige anskaffelser, selvkost, offentlig 
støtte, finansforvaltning m.fl. 
NKRF har utarbeidet en standard for etterlevelseskontrollen som VKR benytter. 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til k-utvalget. 

o Uavhengighetserklæring. Årlig avgis uavhengighetserklæring for oppdragsansvarlig revisor. 
o Kvalitetskontroll. Ca. hvert 5. år gis informasjon om resultatene av gjennomført ekstern 

kvalitetskontroll av revisjonen, i statusbrev til k-utvalget. 
o Opplæring 

Revisjonen foretar opplæring av k-utvalg. Vanlig etter valg. 
Revisjonen foretar opplæring i kommuneregnskap for k-utvalget. Vanlig etter valg og ved behov 
eller årlig ifm. behandling av kommunens årsregnskap. 
 

 Kommunikasjon med k-utvalgene – Regnskapsrevisjon 
o Oppstartsmøte. K-utvalgsleder inviteres til «oppstartsmøte» med revisjonen og kommunens 

ledelse, årlig på høsten. 
o Statusbrev. Revisjonen sender statusbrev to ganger årlig, samt nummererte brev etter forskrift. 
o Deltakelse i møter. Revisjonen deltar i k-utvalgsmøter ved behov og etter forespørsel fra utvalget. 
o Uttalelse til årsregnskap. Om ønskelig fra k-utvalget kan revisjonen gi innspill/momenter til 

utvalgets uttalelse til årsregnskapet. 
 

 Kommunikasjon med k-utvalgene – forvaltningsrevisjon 
o Praksis er at sekretariatet bestiller, for k-utvalget, forslag til prosjektplan. Prosjektplanen vedtas 

av utvalget med evt. endringer/tillegg. 
o Muntlig statusrapportering i k-utvalgsmøter underveis i prosjektet. 
o Presentasjon av forvaltningsrevisjonsrapport for k-utvalget. 
o Revisjonen er tilstede i kommunestyret ved behandling og om ønskelig kan presentere rapporten. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

  
Tema 3 Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller av interkommunale 

samarbeidsområder i Hallingdal 
  

Dokumenter: 

 Oversikt over interkommunale samarbeidsområder 
 

Temaopplysninger: 
Fellessamlingen kan drøfte og foreslå revisjon av interkommunale samarbeidsområder. Men fellessamlingen 
skal ikke bestille revisjon eller behandle revisjonsrapporter. Bestilling og rapport skal behandles i de enkelte u-
utvalg. 
 
Historisk har eierkommunene i Hallingdal gått sammen om å utføre forvaltningsrevisjoner av ulike 
samarbeidsområder. Revisjonene/kontrollene har blitt bestilt av de enkelte k-utvalg i eierkommunene.  
Likelydende rapporter har deretter blitt behandlet i de enkelte k-utvalg. 
Eks. på felles utførte revisjoner: 

 PPt -  2016 

 Barnevern - 2016 

 IKT-Hallingdal - 2017 
 
I tillegg har det i tidligere vært gjennomført samordnede prosjekter ift. administrasjonen og i ekstern 
virksomhet, av bl.a. rutiner, etterlevelse av lovendringer o.l. 
Disse prosjektene/kontrollene er utført i samme tidsperiode og med likelydende mal i flere Hallingdals-
kommuner, med bestilling og behandling i det enkelte k-utvalg. 
Eks. på slike samordnede prosjekter; 

 Varslingsreglement – 2019 

 Regionrådet - 2019 (utvidet regnskapsrapport) 

 (Rådmannens internkontroll – ble avsluttet pga. ressursmangel i revisjonen i 2018/19) 
 
Revisjonen, som sitter på informasjon ift. regnskapsrevisjon og som har et godt innblikk i hvordan de ulike 
samarbeidsområdene fungerer og driftes, anmodes om å gi innspill til k-utvalgene på aktuelle område 
 
K-utvalget i Ål har gitt innspill til et samordnet prosjekt som er høyst aktuelt i disse covid-19 tider: 

 K-utvalgene i Hallingdal gjennomfører et samordnet revisjonsprosjekt i forhold til; 
kommunens beredskapsplaner, herunder forholdet administrasjon og politikk. 

 Viken kommunerevisjon IKS utarbeider en likelydende prosjektplan og mal for gjennomføring av 
revisjonsprosjektet i kommunene, på bestilling fra det enkelte k-utvalg. 

 Rapporten fra revisjonen i de ulike kommunene vil riktignok ikke være likelydende, kun deler av  
innholdet. Rapportene vil ha ulik konklusjon alt etter funn etter revisjonen. 

 
Det enkelte kontrollutvalg bes om å legger frem synspunkter og forslag til; 

 hvilke interkommunale samarbeidsområder som bør prioriteres ift. en felles 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll,  

 samordnede prosjekter. 
 
 
Kommunerevisjon IKS og Viken kommunerevisjon IKS anmodes om legge frem synspunkter og forslag til  

 aktuelle forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller på interkommunale samarbeidsområder, som 
utføres som et felles revisjonsprosjekt,  

 aktuelle samordnede prosjekter, ut fra deres vurdering. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

 
Drøfting i møtet: 
 
Samordnede prosjekter: 
Møteleder gikk kort igjennom hovedpunktene til temaet og k-utvalget i Ål sitt innspill til samordnet prosjekt; 
kommunens beredskapsplaner. 
K-utvalgsleder i Ål, Edvin Ræstad, orienterte om k-utvalget i Ål sitt prosjekt vedr. kommuneplaner hvor bl.a. 
kommunale beredskapsplaner, herunder samhandling mellom politikk og administrasjon, ble vedtatt å være et 
av punktene som skal være med i revisjonsprosjektet. 
 
Møtedeltakerne drøftet et evt. samordnet revisjonsprosjekt vedr. beredskapsplaner og bl.a. følgende fremkom: 

 Beredskapsplaner er et høyaktuelt tema i disse covid-19 tider, og et revisjonsprosjekt på området ble 
ansett som interessant og viktig å gjennomføre. 

 En revisjon kan f.eks. omfatte; overordnede planer, samhandling politikk/administrasjon, delegering 
og ansvar, organisering, informasjon internt og eksternt, øvelser, samarbeid med politi, brannvesen, 
nabokommuner og øvrige Hallingdals-kommuner osv. 

 Et samordnet prosjekt ift. beredskapsplaner har i utgangspunktet likelydende saksfremstilling og 
prosjektplan, for de k-utvalg som velger å gjennomføre en revisjon på området, men det er det 
enkelte k-utvalg som bestiller forvaltningsrevisjonen og det står fritt til å spisse sin bestilling av 
prosjektet. 

 Et samordnet prosjekt vil gi en effektiviseringsgevinst for de k-utvalg som velger å gjennomføre en 
revisjon. 

 
 
Forvaltningsrevisjon/Eierskapskontroll: 
Møtedeltakerne drøftet ulike interkommunale samarbeidsområder som ble ansett interessante i forhold til å 
gjennomføre en felles forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av, og bl.a. følgende fremkom: 

 For IKS og AS gjennomføres eierskapskontroll. 

 I vertskommunesamarbeid ligger det administrative ansvaret og kontrollansvaret til vertskommunen. I 
slike vertskommunesamarbeid utføres det ikke eierskapskontroll, men forvaltningsrevisjon. 
Vertskommunen igangsetter revisjonsprosjektet, og vanligvis deler alle eierkommunene på kostnaden. 

 Ulike vertskommunesamarbeid, IKS og AS ble drøftet ift. forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll, med 
fokus på ulike utfordringer de står ovenfor, herunder bl.a. omorganiseringer og -strukturering, 
investeringsutfordringer, system/sikkerhet og brukervennlighet. 

 Følgende samarbeidsområder ble ansett som aktuelle for eventuell fremtidig forvaltningsrevisjoner/ 
eierskapskontroller, i prioritert rekkefølge: 
1. Hallingdal Renovasjon IKS 
2. IKT Hallingdal 
3. Hallingdal Kraftnett 
4. NAV 
5. Barnevern 

 
 
 
Sekretariatet forbereder en sak ift. kommunens beredskapsplaner, som et samordnet prosjekt i samarbeid 
med Viken kommunerevisjon IKS. Saken settes opp til behandling i k-utvalgenes møter i november 2020. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

  
Tema 4 Presentasjoner fra interkommunale samarbeidsområder i fellessamlingene 
  

Dokumenter: 

 Oversikt over interkommunale samarbeidsområder 
 
Temaopplysninger: 
Fellessamlingen for kontrollutvalgene i Hallingdal har hatt som intensjon siden 2019 og invitere 
interkommunale samarbeidsområder til å presentere sin virksomhet, for på den måten få førstehånds 
informasjon fra samarbeidsområdet selv.  
Informasjonen vil bidra som et grunnlag for bedre kunne vurdere om det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av samarbeidsområdet. 
K-utvalgene har ansett presentasjonene til å ha vært informative og lærerike. 
 
I 2019 var følgende samarbeidsområder invitert: 
Regionrådet: 
Først ut var Regionrådet 10.01.2019, hvor daglig leder Knut Arne Gurigard og regionsleder Oddvar Grøthe gav 
en presentasjon. K-utvalgene uttrykte seg positive presentasjonen, som ble ansett å være verdifull informasjon 
og ga et godt bilde av Regionrådet.  
K-utvalgene valgte å be sekretariatet om å utarbeide en felles sak til de enkelte k-utvalgene for behandling og 
vedtak, med fokus på bl.a.; informasjonsflyt, økonomi, prosjektarbeid og tidsbruk, rapporteringsrutiner, 
fullmakter osv.,  
Saken var oppe i det enkelte k-utvalg i februar/mars 2019 og i utvalgene i Nes, Gol, Hemsedal og Ål ble det 
vedtatt at Kommunerevisjon IKS fremla en utvidet regnskapsrapport av Regionrådet i Hallingdal for 2018. 
 
Rapporten omfattet bl.a. områder som internkontroll, prosjektregnskaper, reiseregninger og representasjon. 
Kontrollutvalgene hadde rapporten oppe til behandling våren 2019 og de tok regnskapsrevisjonsrapporten for 
Regionrådet 2018 til orientering, og ønsket ikke å foreta en forvaltningsrevisjon av rådet i den valgperioden. 
  
 
Hallingdal Renovasjon IKS: 
Hallingdal Renovasjon IKS var invitert til fellessamlingen 11.06.2019, hvor daglig leder Leif Ove Sataslåtten og 
styreleder Trygve Hagen presenterte virksomheten. 
Fellessamlingen anså presentasjonen av selskapet som interessant og som en viktig orientering ift. å danne seg 
et bilde av utfordringer i virksomheten og fremtidige investeringer. 

 
Hallingdal Renovasjon IKS og dets eierkommuner stod overfor viktige avgjørelser ift. strategivalg og endringer i 
rammevilkår som vil kreve store investeringer. 
K-utvalgene drøftet de store utfordringene Hallingdal Renovasjon IKS står ovenfor de neste årene og anbefalte 
selskapet å informerer eierkommunenes formannskap og kommunestyrer om dette. 
En revisjon av selskapet ble ikke ansett som hensiktsmessig i daværende periode. 

 
 
I og med det nå er en ny periode og nye k-utvalg bør det utarbeides en ny liste over prioriterte 
samarbeidsområder, som skal inviteres til å presenteres seg i fremtidige fellessamlinger. Dette bør være 
områder som er aktuelle ift. å vurdere å gjennomføre en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av. 
Kontrollutvalgene utarbeider en felles prioritert liste. 
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MØTEREFERAT  

Fellessamling for kontrollutvalgene i Hallingdal 
Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol  

Drøfting i møtet: 
Møtedeltakerne drøftet ulike aktuelle samarbeidsområder som ble ansett som interessante å få en  
presentasjon fra, som et grunnlag til å vurdere en eventuell forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll.  
Flere områder har eller skal igjennom omorganisering, endrede rammebetingelser og store investeringer. 
 
Følgende samarbeidsområder, i prioritert rekkefølge, inviteres til fremtidige Fellessamlinger: 

1. Hallingdal Renovasjon IKS – inviteres til neste møte i mars 2020. 
2. Hallingdal Kraftnett AS 
3. Regionrådet 

 
 
 

Eventuelt: 
 
 
 
Annet: 
 Neste møte: Mars 2021 

 Møteleder i neste møte: Ståle Eggestøl, K-utvalgsleder i Nesbyen 

 
 
 
 
 
 
Hemsedal, 12.10.2020 

 
 
Hanne Heen Wengen 

Kontrollutvalgssekretær 
Sign. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtereferat er sendt:  
Utvalgsmedlemmer, ordførere, rådmenn/kommunedirektører og postmottak i Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål 
kommuner, 
Kommunerevisjon IKS,  
Viken kommunerevisjon IKS 
Kontrollutvalgssekretær for Hol, Pål Ringnes (for distribusjon til mottakere i Hol kommune) 
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Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 

1 

 

Viken kontrollutvalgssekretariat har fått ny nettside. Nærmere informasjon følger på 

www.vikus.no 

 

Saksdokumenter for kontrollutvalget i Hol kommune følger her:  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ROKUS/Boards/Details/200669 

 

 

Innspill til forbedringer av nettsiden mottas med takk. 

 

Vennlig hilsen 

Pål Ringnes 

 

Notat 
Vår saksbehandler 

Pål Ringnes 

Vår referanse: 

20/00294 

Dato: 

24.11.2020 

Tlf. saksbehandler 

[Tlf.nr.] 

Kontrollutvalget i Hol kommune 

 

 

 

 

 

NY NETTSIDE 
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Viken kommunerevisjon IKS Hovedkontor – Drammen Avdelingskontor – Hønefoss Avdelingskontor – Ski 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 
post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss  

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 
Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

 

 

Sted og dato: Drammen, 19.10.2020 

Referanse: 1044/2020 

Saksbehandler: Inger Anne Fredriksen 

Dir. tlf.nr: 913 90 518 

Deres dato:  

 Deres ref:  

Representantskapet   
   
   
   

 

Innkalling til møte 19. november 2020 i representantskapet i VKR  
Det innkalles til møte i representantskapet torsdag 19. november 2020, kl 1630.  

Som følge av Corona-situasjonen avholdes møtet på Teams, under forutsetning av at den midlertidige 
loven som ga adgang til fjernmøter, forlenges. Det sendes egen møteinnkalling på epost til 
representantskapets medlemmer.  Ved å godta denne innkallingen, legges møtet i den enkeltes 
kalender. Ved i trykke på linken i kalenderen, blir man koblet opp til møtet.  

 
Saksliste: 

Sak 07/20 

Sak 08:20 

Godkjenning av møteform og dagsorden 

Valg av to representanter til å underskrive protokollen 

Sak 09/20 Protokoll fra representantskapsmøte 23.04.2020 

Sak 10/20 Orienteringer fra styret 

a) 

b) 

c) 

d) 

Strategi, status ny selskapsavtale 

Regnskap per 1. oktober og beregnet resultat for 2020 

Benchmarking 2019 

Avviklingsregnskap for FDR 

Sak 11/20 Økonomibudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for VKR 

Sak 12/20 Representantskapets møteplan for 2021 

 

Eventuelle forfall bes meldt snarest på tlf. 409 10 200 eller ingfre@vkrevisjon.no. 

Varamedlemmene blir innkalt særskilt. 

 

Med vennlig hilsen 
 
 

 

Monica Myrvold Berg (sign) Inger Anne Fredriksen (sign) 
Representantskapsleder daglig leder 
 

Kopi: Eierkommunene 
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Representantskapssak nr. Møtedato 

1 Representantskapet 09/20 19.11.2020 

    

 

 

Protokoll fra representantskapets møte 23.04.2020 

 

Vedlegg:  Protokoll fra møte i representantskapet i VKR IKS 23.04.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokollen er godkjent på e-post, jf vedtak i representantskapet 14.11.2019, sak 12/19. 

Protokollen tas til orientering. 

 

 

 

Inger Anne Fredriksen 
daglig leder 
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Sak nr. Møtedato 

1 Representantskapet 10a/2020 19.11.2020 

    

 

 

Strategi, status 

 

Vedlegg:  ingen 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Representantskapet tar styrets redegjørelse om status for strategi til orientering. 

 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 
daglig leder 
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Saken gjelder: 

Styreleder vil på møtet muntlig orientere om status for ny selskapsavtale for VKR, etablering av 
avdelingskontor i Hallingdal, samt øvrige forhold knyttet til strategi. 

 

Anbefaling 

Det anbefales at representantskapet tar styrets redegjørelse til orientering. 
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Sak nr. Møtedato 

1 Styret 46/2020 15.10.2020 

2 Representantskapet 10b/2020 19.11.2020 

 

 

Regnskap per 1. oktober og beregnet resultat for 2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 
daglig leder 
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Saken gjelder: 

Det vises til nedenstående oversikt over bokført regnskap per. 01.10.2020, samt regnskapsprognose for 
2020, sammenholdt med budsjett 2020 og regnskap 2019. 

 

 

Minus foran beløp = negativt resultat 

 
Det beregnede resultatet viser et estimert overskudd (ordinært resultat før skatt) på 83 040,-, mens det 
var budsjettert med et underskudd på -310 500,-. 

Nedenfor knyttes kommentarer og forutsetninger til enkelte poster. 
 

Driftsinntekter 

Regnskapsprognosen for 2020 viser cirka kr 28,6 millioner i driftsinntekter. De bokførte inntektene på 
cirka kr 14,5 millioner (hovedbok per 01.10.2020) utgjør i all hovedsak a konto fakturering for kommunene 
for hele året. Totalt sett ser inntektene ut til å kunne bli ca. 540 500,- høyere enn budsjettert, under 
forutsetning av at alle timene som ligger inne kontrollutvalgenes budsjett blir bestilt og levert. Dette 
skyldes både økt omfang av bestillinger av forvaltningsrevisjon fra kommunene, samt levering av 
tjenester til fire nye kommuner i Hallingdal høsten 2020.  

Lønn og sosiale kostnader 

Prognosen viser estimerte lønns- og personalkostnader som er 142 700,- lavere enn budsjettert. Dette 
gjelder i sin helhet en betydelig lavere reguleringspremie enn et normalt år som følge av endringene i 
offentlig tjenestepensjon fra 1.1.2020. Det fremgår av informasjon fra KLP at lønnsoppgjøret vil være av 
mindre betydning for reguleringspremien enn det har vært tidligere, og at reguleringspremien i 2020 blir 
vesentlig lavere enn de anslo i sin prognose for 2020. Det fremgår videre at KLP for 2021 antar at 
reguleringspremien vil øke i forhold til 2020. Årets reguleringspremie utgjør ca. 465 000,- mot 1,4 mill. kr i 
fjor.  

Det ble i budsjettet for 2020 lagt inn et estimert bruk av premiefond på 600 000,-, mens vi har 
mottatt/brukt av premiefond på 335 000,-.  

Fast lønn er ca. 1 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av økt bemanning og etablering av 
avdelingskontor i Hallingdal. Dette må ses i sammenheng med inntektssiden. Videre er 
sykelønnsrefusjoner ca. 400 000,- høyere enn budsjettert. 

  

Poster 

 

Regnskap 2019 

 

Budsjett 2020 

 

Hovedbok per 
01.10.2020 

 

Prognose 2020 

1 Driftsinntekter 29 702 639 28 040 500 14 531 037 28 581 000 

2 Lønns- og personalkostnader - 22 974 956 - 23 847 000 - 19 119 298 - 23 704 300 

3 Andre driftskostnader - 6 383 863 - 4 654 500 - 4 361 791 - 4 825 050 

4 Driftsresultat (- negativt res.) 343 820 - 461 000 - 8 950 052  51 650 

5 Netto finansposter  82 271 150 500 - 25 500 31 390 

6 Ordinært resultat før skatt 426 091 - 310 500 - 8 975 552 83 040 
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Andre driftskostnader 

Prognosen for andre driftskostnader er 170 550,- høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak noe 
høyere husleiekostnader, innkjøp av inventar og utstyr til avdelingskontorer, utgifter til rekruttering, samt 
utvikling av ny hjemmeside og logo for VKR. 

 

Avslutning 

Styret behandlet saken på sitt møte 15. oktober og fattet vedtak om budsjettendring med 
nullsumsvirkning, i tråd med fullmakt fra representantskapet. 

Det foreslås å ta saken til orientering.  
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Sak nr. Møtedato 

1 Styret 45/2020 15.10.2020 

2 Representantskapet 10c/2020 19.11.2020 

 

 

Benchmarking 2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 
daglig leder 
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Saken gjelder: 

VKR har også for 2019 deltatt i den årlige benchmarkingen i regi av Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF). Dette gjelder kun kommuner i gamle BKR. Prissammenligningen omfatter 9 (samme som i 2018) 
kommunale revisjonsenheter og til sammen 170 kommuner/fylkeskommuner, mot 127 
kommuner/fylkeskommuner året før. Av dette utgjør grunnlaget 7 fylkeskommuner, mot 6 
fylkeskommuner året før. Prissammenligningen omfatter alle tjenester, men det er omfanget av 
regnskapsrevisjon som oppfattes som mest interessant da denne skal være den samme for alle 
revisorer. 

Nedenfor følger et diagram som viser våre resultater som er merket rødt. Sammenligningen gjelder 
prisen på regnskapsrevisjon. 

 

 

 

Våre to største oppdrag er 3. og 6. billigst av de totalt 170 kommunene som er med i sammenligningen. 
VKR har i 2019 seks av kommunene/fylkeskommunene blant de 16 øverste (billigste), som er uendret fra 
2017.  

Resultatene av prissammenligningen viser at gjennomsnittet for hele undersøkelsen er  
0,063 % når det gjelder kostnadene til revisjonsberetning i prosent av sum driftsinntekter, som er det 
samme som de to siste årene. Gjennomsnittet for VKRs oppdrag viser til sammenligning 0,043 % (mot 
0,042 % i fjor). Dette viser at VKR fremdeles ligger langt under gjennomsnittet når det gjelder pris på 
regnskapsrevisjon sammenlignet med andre kommunale revisjonsenheter, og avstanden er omtrent 
uendret fra i fjor.  

Som tidligere år knytter det seg usikkerhet hvorvidt de vi sammenligner oss med har andre prismodeller 
som ikke nødvendigvis innebærer fakturering basert på medgått tid og reelle timesatser, men snarere 
historiske tall eller innbyggertall. Forskjellene mellom de 170 kommunene synes å være større enn 
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tidligere år. Samtidig må kostnadene på de ulike tjenestene ses i sammenheng. Nedenfor følger en 
tabell som viser fordelingen av sum revisjonskostnader på hhv regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon 
og andre oppgaver for de 9 enhetene som har deltatt i sammenligningen hvor VKR er enhet nr. 9. 

 

 

 

Det ble i 2015 samlet inn tilsvarende data fra kommuner/fylkeskommuner som har privat revisor. 
Innsamlede data for 2014 viste at de private revisorene som reviderer kommuner/fylkeskommuner lå på 
0,050 %. Det er dessverre ikke samlet inn tilsvarende data etter dette. 

Til representantskapets møte vil daglig leder redegjøre nærmere for saken. 

 

Anbefaling 

Saken tas til orientering. 
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Sak nr. Møtedato 

1 Styret 49/2020 15.10.2020 

2 Representantskapet 10d/2020 19.11.2020 

 

 

Avviklingsregnskap FDR 

 

Vedlegg: 

Bekreftelse fra Brønnøysundregistrene 15.09.2020 

Protokoll fra representantskapsmøte i FDR 109.09.2020 

Avviklingsoppstilling for FDR per 10.07.2020 

Årsregnskap 2019 for FDR (under avvikling) 

Verdijustert egenkapital pr 31.12.2019 for FDR 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 
daglig leder 
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Saken gjelder: 

Representantskapet ga på møte 23. april 2020 uttrykk for at det var ønskelig med en sak til neste møte 
med en orientering om avviklingsregnskapet for tidligere Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) og protokoll fra 
representantskapets behandling av regnskapet i FDR. 

Vedlagt saken følger årsregnskap for 2019 for FDR, verdijustert egenkapital per 31.12.19, 
avviklingsoppstilling per 10.07.2020, protokoll fra representantskapets møte i FDR 19.8.2020, samt en 
bekreftelse fra Brønnøysund på at FDR er slettet. 

Til representantskapets møte vil styret kunne redegjøre nærmere for saken. 

 

Anbefaling 

Saken tas til orientering.  
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Sak nr. Møtedato 

1 Styret 47/2020 15.10.2020 

2 Representantskapet 11/2020 19.11.2020 

 

 

Økonomibudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 

Vedlegg: 

Forslag til Økonomibudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 

Forslag til vedtak: 

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 1.  Det fremlagte økonomibudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 vedtas. 

 2.  Styret får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer med nullsumvirkning. 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 
daglig leder 
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Saken gjelder: 

Forslag til økonomibudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 følger vedlagt.  

Nedenfor følger relevante bestemmelser om budsjett og budsjettering. 

 

Lov om interkommunale selskaper § 20: 

§ 20.Økonomiplan 

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved 

selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste 

budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal 

det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden. 

 

Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper 

§ 2. Årsbudsjett 

Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift og 

investering for kommende kalenderår. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til 

styremedlemmene i selskapet. 

Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene. 

Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av 

a) en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme 

oppstillingsplan som resultatregnskapet 

b) en oversikt over selskapets investeringer i budsjettåret og hvordan disse skal finansieres 

utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som 

oversikten som skal gis i note til årsregnskapet i henhold til § 3 annet ledd. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 1.  Det fremlagte økonomibudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 vedtas. 

 2.  Styret får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer med nullsumvirkning. 
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Til representantskapet 19. november 2020, sak 11/20 

Økonomiplan 2021 – 2024 
Budsjett 2021 

for Viken kommunerevisjon IKS 

Viken  
kommunerevisjon 
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Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1. Innledning 

Nedenfor presenteres forslag til økonomibudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024.  

Før presentasjon av selve budsjettallene, følger i punkt 2: 

• Visjon og forretningsidé 

• Hovedmål 

• Strategiske områder og overordnede oppgaver i 2021 

Dette er visjon, mål og strategiske områder som er videreført fra selskapets strategidokument for 

2014-2018, og dokumentet er videreført for perioden 2019-2020. 

 

2. Hovedlinjer 

2.1. Formål, visjon og verdier 

Selskapets formål er å dekke eiernes behov for revisjonstjenester. Ved etableringen av selskapet 

fremhevet eierne følgende:  

• Faglig tyngde  

• Konkurransedyktighet  

• Kostnadseffektivitet 

• Gode lokale løsninger 

Dette er forhold som er videreført i selskapets strategiske planer med tilhørende handlingsplaner. 

Vårt mål er å være den beste revisjonsløsningen for kommuner og fylkeskommuner, og levere de 

tjenestene våre kunder forventer med høy kvalitet til konkurransedyktige priser. VKR skal dekke våre 

kunders behov for en totalleverandør av revisjonstjenester og beslektede tjenester.  

Våre verdier er Tillit, integritet og kompetanse. 
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2.2. Hovedmål 

Selskapets overordnede mål er å levere de tjenestene våre kunder forventer. For å få til dette må vi: 

• Utvikle kompetansen slik at vi kan levere de tjenestene som kundene etterspør  

• Levere tjenester av høy faglig standard  

• Levere rasjonelle produkter og tjenester til konkurransedyktige priser  

• Være et tillitsskapende og synlig revisjonsselskap  

• Ha en organisasjonsform/selskapsstruktur som gjør at vi kan påta oss nye oppgaver, og være 

tilpasningsdyktig ut ifra endrede rammevilkår  

• Ekspandere og utvikle oss  

 

2.3. Strategiske områder og overordnede oppgaver i 2021 

Selskapets strategiske områder er følgende: 

• Kompetanse 

• Kvalitet 

• Pris og leveranse 

• Kommunikasjon 

• Organisering og ledelse 

For å nå selskapets hovedmål, vil følgende være overordnede oppgaver i 2021: 

• Sørge for at selskapet har nødvendig kompetanse slik at vi kan levere de tjenestene som 

kundene etterspør. 

• Fortsette å levere tjenester av høy kvalitet. 

• Sørge for at VKR fremdeles har konkurransedyktige priser sammenlignet med andre 

kommunale revisjonsenheter og private revisor som reviderer kommuners regnskap. 

• Være et tillitsskapende og synlig revisjonsselskap. 

• Strategi/samarbeid; konsolidere driften av selskapet etter sammenslåing med FDR og 

utvidelse i Hallingdal, samt videreføre samarbeidet med andre revisjonsenheter. 

• Økonomi- og ressursoppfølging. 

En mer detaljert oversikt over prioriterte tiltak vil bli innarbeidet i selskapets handlingsplan for 2021.  
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3. Økonomibudsjett for 2021 

3.1. Innledende kommentarer 

Budsjettet for 2021 utgjør et samlet budsjett for VKR etter utvidelse av fire nye kommuner i 

Hallingdal. 

Inntektsrammen utgjør cirka kr 30,6 millioner i 2021. Det er lagt inn økning i prisene på 3 % i tråd med 

økonomiplanen for 2020-2023. Prisøkningen på 3 % gjenspeiler forventet pris- og lønnsvekst. 

Den totale kostnadsrammen (sum lønn og sosiale kostnader, samt driftsutgifter) er på cirka kr 31,3 

millioner.  

Det budsjetteres med et negativt driftsresultat på -0,68 mill. kr og et ordinært resultat før skatt 

(underskudd) på -0,62 mill. kr. 

 

3.2. Nærmere om økonomibudsjettet for 2021 

Driftsinntekter 

Inntektene består i hovedsak av revisjonshonorar fra eierne, herunder også foretakene. Dette utgjør 

cirka 85 % av sum inntekter og her ligger altså regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre 

tjenester. Revisjonshonorar fra eierne er redusert med inntekter fra Sande kommune og Buskerud 

fylkeskommune som gikk ut av selskapet 1.7.2020. Videre er det innarbeidet revisjonshonorar fra de 

fire nye kommunene i Hallingdal. 

Inntekter fra andre er blant annet honorar fra kirkelig fellesråd (herunder menighetsråd), enkelte 

interkommunale selskaper, stiftelser og legater m.v.  

Selskapets inntektskilder er i hovedsak som følger: 

Inntekter fra eierne 26,0 mill kr 

Inntekter fra andre 4,5 mill kr 

 

Som tidligere ligger det til grunn i budsjettet et anslag på inntekter som ikke går over 

kontrollutvalgenes budsjetter. Denne summen utgjør 2,6 millioner for 2021.  

Grunnlaget for VKRs virksomhet er knyttet til unntak fra anbudsreglene. Siden selskapet er etablert i 

fellesskap med flere kommuner i form av et interkommunalt selskap, vil den enkelte 

deltakerkommune kunne foreta direkte anskaffelser av revisjonstjenester. Dette innebærer imidlertid 

at minst 80 % av selskapets inntekter må komme fra deltakerkommunene. 
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Budsjettert revisjonshonorar fra eierne er meldt inn til respektive kontrollutvalg. Dette honoraret er 

inndelt i regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre tjenester. I andre tjenester ligger 

attestasjoner og revisjonsuttalelser, undersøkelser for kontrollutvalget, selskapskontroll, veiledning, 

møter i kontrollutvalg/kommunestyre/fylkesting etc. 

Lønn- og personkostnader 

Det budsjetteres med 27,5 årsverk. Selskapet har i 2020 rekruttert flere nye medarbeidere som følge 

av etablering av nytt avdelingskontor i Hallingdal, samt økt omfang av bestillinger fra eierne. I 

lønnsbudsjettet for 2021 er det tatt høyde for 3 % økning i lønnen.  

Det knytter seg alltid usikkerhet til budsjetteringen av pensjonskostnader. Det anslaget som KLP 

opererer med i sine beregninger fra september 2020, er tatt med som totale pensjonskostnader. Det 

fremgår av informasjonen fra KLP om premiesatser for 2020 at det er større endringer enn vanlig i 

premiesatsene fra 2020 til 2021. Endringene medfører i hovedsak at satsene for de største 

premieelementene blir redusert for de fleste av KLPs pensjonsordninger. Det understrekes at 

prognosen for reguleringspremien er usikker som følge av at årets lønns- og trygdeoppgjør ble utsatt 

høsten 2020. 

Det er budsjettert med bruk av premiefond på 400 000,-. Total budsjettert pensjonskostnad for 2021 

utgjør cirka kr 2,7 millioner. 

Reguleringspremier knyttet til pensjonsrettigheter opptjent før BKR ble etablert i 2003 blir i henhold 

til avtale med kommunene dekket av eierkommunene, mens premier og forpliktelser som henføres til 

personer som ble med over i selskapet, betales av selskapet selv. 

Spesifiserte fakturaer fra KLP viser at reguleringspremie på tidligere ansatte i BKR (som i dag er 

pensjonister) er betydelige.  

Samlet reguleringspremie for de siste årene har vært som følger 1) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Reguleringspremie 752 638 1 023 359 961 134 1 335 610 1 404 218 464 746 
 

1) Oversikten gjelder kun BKR da FDR ikke har tilsvarende avtale med sine tidligere eiere. 
 

Ifølge premieprognosen fra KLP som kom i september 2020, er anslag på reguleringspremie for 2021 

på 1 234 160,-. 
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Andre driftskostnader  

De største postene her er: 

Husleie/strøm (inkl renhold) 1 462 500  

Kjøp av datatjenester 360 000  

Kontingenter 320 000  

Forsikringspremier 250 000  

Lisenser 270 000  

Eksterne kurs 500 000  

Kjøp av konsulenttjenester 650 000  

 

Flere av tjenestene er samordnet i 2020 om følge av sammenslåingen med FDR, men vil øke noe i 

2021 som følge av etablering av nytt avdelingskontor. 

Nærmere om det budsjetterte driftsresultatet 

Styrets overordnede mål er at selskapets økonomibudsjett skal være i balanse. Som styret tidligere 

har varslet representantskapet om, vil reduserte honorarer fra eierne som følge av strukturendringer 

medføre et estimert underskudd i størrelsesorden 0,5 millioner kroner de neste årene. Selskapet har 

hatt overskudd i størrelsesorden 1 – 1,5 mill. kr i flere år og styret har derfor funnet det forsvarlig å 

budsjettere med et lite underskudd i 2021 som følge av store endringer og omstillingsprosesser i 

selskapet de to siste årene. Deretter må driften tilpasses nye rammevilkår fra 2022 slik det også er 

forutsatt i økonomiplanen. 

Styret legger frem et forslag som innebærer et negativt driftsresultat på kr -682 500,- og et negativt 

ordinært resultat før skatt på -622 500,-. 

 

3.3. Forslag til budsjett 2021 

Det foreslås følgende budsjett for 2021 for VKR. Tall for budsjett 2020 og regnskap 2019 er også tatt 

med. 

 Poster Budsjett 2021 Budsjett 2020 Regnskap 2019 

1 Driftsinntekter 30 624 500 28 040 500 29 702 639 

2 Lønns- og personalkostnader - 26 023 500 - 23 847 000 - 22 974 956 

3 Andre driftskostnader - 5 283 500 - 4 654 500 - 6 383 863 

4 Driftsresultat (- negativt res.) -682 500 -461 000 343 30 

5 Netto finanskostnader 60 000 150 500 82 271 

6 Ordinært resultat før skatt -622 500 -310 500 426 091 

 
Minus foran beløp = negativt resultat 
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Investeringskostnader 2021 

Det forventes et egenkapitalinnskudd vedrørende KLP på ca. 150 000,-.  

Det må i 2021 tas høyde for noen investeringskostnader knyttet til IKT, utstyr og inventer på nytt 

avdelingskontor. Totale investeringskostnader er estimert til ca. 300 000,-. Utover dette planlegges 

det ikke med nye investeringer i 2021.  

 

4. Økonomiplan 2021-2024 

Økonomiplanen bygger på følgende forutsetninger:  

• 3 % økning i timeprisene per år fra 2021 – 2024.  

• 3 % lønnsøkning per år.  

• Pensjonskostnader vil variere i forhold til om det er et år med hovedoppgjør eller 

mellomoppgjør. Nye regler for offentlig tjenestepensjon fra 1.1.2020 vil medføre noen 

endringer. 

• Det knytter seg stor usikkerhet til reguleringspremien, men det er lagt inn en økning i tråd 

med budsjettert økning i lønnsrammen. 

• Ingen spesielle endringer i driftskostnadene, men det er innarbeidet noe 

kostnadsreduserende tiltak på utgiftssiden som følge av sammenslåing. 

Driften må tilpasses nye rammevilkår fra 2022, og det budsjetteres med et resultat i balanse for årene 

2022-2024. 

Et årlig egenkapitaltilskudd vedrørende KLP må påregnes. Utover dette planlegges det ikke med nye 

investeringer i økonomiplanperioden.  

Nedenfor følger forslag til økonomiplan 2021-2024: 

 Poster Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 

1 Driftsinntekter 30 624 500 31 543 200 32 489 500 33 464 200 

2 Lønns- og personalkostnader - 26 023 500 - 26 304 200 -  27 093 300 - 27 906 100 

3 Andre driftskostnader - 5 283 500 - 5 271 000 - 5 370 200 - 5 513 600 

4 Driftsresultat (- negativt res.) -682 500 -32 000 26 000 44 500 

5 Netto finanskostnader 60 000 61 800 63 700 65 500 

6 Ordinært resultat før skatt -622 500 29 800 89 700 110 000 

 
Minus foran beløp = negativt resultat 
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 Dato: 19.10.2020 

 Referanse: IAF 

 

Saksfremlegg 
 

Beh.nr. Behandles av Sak nr. Møtedato 

1 Representantskapet 12/2020 19.11.2020 

    

 

 

Møteplan 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Representantskapets ordinære møter i 2021 legges til 22. april og 18. november. 

 

 

Inger Anne Fredriksen (sign) 
daglig leder 
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Saken gjelder: 

Representantskapets møteplan i 2020 har vært 23. april og 19. november.  

 

Forslag til vedtak 

Representantskapets ordinære møter i 2021 legges til 22. april og 18. november. 
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Representantskapet i Viken

kontrollutvalgssekretariat IKS

Dato: 26.11.2020 18:00 

Sted: Teams møte 

Notat: 

Representantskapets medlemmer mottar invitasjon med lenke til Teams. Øvrige som ønsker 

å  være tilhører til møtet, kan sende epost til daglig leder Mona Moengen på 

monmoe@lorenskog.kommune.no 

Eventuelle forfall meldes daglig leder på mobil 990 20 717  evt . på e-post  

monmoe@lorenskog.kommune.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Lørenskog 15.10.2020 

For leder i Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, Simen Solbakken

Mona Moengen
Daglig leder



74/20 Referatsaker - 20/00294-2 Referatsaker : Komplett innkalling_ Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (26.11.2020).0

Saksliste
 

Saker til behandling
6/20 Valg av to representanter til å godkjenne protokollen 3 

7/20 Budsjett 2021 for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 4 

8/20 Økonomiplan for Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 2021 - 2024 16 

9/20 Valg av nestleder til styret 19 

10/20 Valg av revisor for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 20 

11/20 Møteplan 2021 21



74/20 Referatsaker - 20/00294-2 Referatsaker : Komplett innkalling_ Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (26.11.2020).0

6/20 Valg av to representanter til å godkjenne protokollen - 20/00133-4 Valg av to representanter til å godkjenne protokollen : Valg av to representanter til å godkjenne protokollen

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 20/00133-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS        

26.11.2020 

 
 
 

   
 
 

VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å GODKJENNE 
PROTOKOLLEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Følgende ble valgt til å godkjenne protokollen sammen med leder: 

•  
 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Det velges to representanter til å godkjenne protokollen. Da møtet avholdes på 
Teams, godkjennes protokollen på e-post i etterkant av møtet. Protokoll sendes ut 
umiddelbart etter at den er godkjent. 
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Arkivsak-dok. 20/00127-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS                

26.11.2020 

 
 
 

   
 
 

BUDSJETT 2021 FOR VIKEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
IKS 

 

Styrets forslag til vedtak/innstilling: 
Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS for 2021 (driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett) vedtas. 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til budsjett for 2021 (driftsbudsjett og investeringsbudsjett).  
2. Sammenligning med andre sekretariat 

 
Saksframstilling: 
I denne saken legger styret frem sitt forslag til budsjett for 2021 for Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS som styret behandlet i møtet 10.9.2020. Styret fattet 
følgende vedtak: 
 

1. Styret slutter seg til det foreslåtte budsjettforslaget. 
2. Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: 

• Budsjett for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS for 2021 (driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett) vedtas. 

 
Det er redegjort nærmere for budsjettet i vedlegg 1 til saken. 
 
Vedlagt følger også en oversikt over utgifter til sekretariatstjenester i 130 av landets 
kommuner. Kommunene som Viken kontrollutvalgssekretariat yter tjenester til er 
merket med grønt. Sammenligningen viser at Vikus ikke er spesielt dyre.  
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Budsjett 2021 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Om Viken kontrollutvalgsekretariat IKS 
Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av 
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Fiks) 
og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus). Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i 
eierkommunene Aurskog-Høland, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, 
Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, 
Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås.  

Selskapet er opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. Regnskapet føres etter 
kommunale regnskapsprinsipper jf. selskapsavtalen, og budsjettet er bygd opp etter disse prinsippene.  

1.1 Sekretariatets oppgaver  

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at 
kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av og tjenester fra et 
uavhengig sekretariat. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig 
utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisjonen, 
som i hovedsak rapporterer via kontrollutvalget. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med å fylle 
bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utarbeide forslag til planer for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. For mange utvalg utfører vi også risiko og vesentlighetsvurderingene forut for 
planarbeidet.  I tillegg utfører Vikus undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vikus er en sentral 
faglig ressurs og diskusjonspartner for utvalgene, og er det operative leddet som står for dialogen med 
kommunedirektøren og med revisjonen.  

FIKS, KUBIS og Rokus har hatt noen uliketer i tjenesteleveransene. FIKS var mer involvert i 
bestillingsprosessen i alle sine kommuner. I tillegg ansaffet sekretariatet forvaltningsrevisor til det 
enkelte prosjekt og valg av revisor i flere kommuner. FIKS gjennomførte også opplæring gjennom 
perioden. 

KUBIS har vært mindre involvert i bestillingsprosessen. Sekretariatet hadde to oppdrag utenom egne 
deltakere (Flå og Hol), og det var størst forskjell i kommunestørrelse blant deltakerne. 

Rokus gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) for alle sine 
eierkommuner, og var på denne måten svært involvert i bestillingsprosessen. Sekretariatet hadde to 
oppdrag (Asker og Bærum) utenom egne deltakere, og har hatt ansvar for opplæring for 
kontrollutvalgslederne og opplæring gjennom perioden. Rokus har en god ordning for publisering av 
kontrollutvalgets innkallinger mv. Denne er nå implementert for alle kommunene.  

Selskapet jobber med å harmonisere tjenestene til kontrollutvalgene ut fra et mål om at Vikus skal ta 
ansvar for bestillingsprosessen i alle utvalg.  

1.2 Bemanning 

Sekretariatet har 6 stillinger i 2020 fordelt på to avdelingskontorer i Ås og Drammen samt hovedkontor i 
Lørenskog. Vikus er godt tilpasset kontrollutvalgenes oppgaver og aktivitetsnivå i 2021.  
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Budsjettforutsetninger  
Fiks, Kubis og Rokus hadde ulike modeller for budsjettering av utgiftene: 

 

• Follo fordelte utgiftene med 50% basert på folketall og 50% fastpris. Nordre Follo kommune 
valgte å kjøpe tjenesten i markedet etter kommunesammenslåingen1. Budsjettet til de øvrige 
kommunene ble økt i 2020 for å kompensere for inntektsbortfallet. Disse kommunene kommer 
inn i det nye selskapet med noe høyere kostnader. 

• Kubis fordelte utgiftene etter medgått tid, men dette ble endret til kontrollutvalgenes 
aktivitetsnivå både i 2018 og 2019. Dette skyldtes høyt sykefravær som bare delvis ble erstattet 
av vikar. Antall deltagere ble redusert med fire kommuner og Buskerud fylkeskommune ved 
kommune- og fylkessammenslåingen. Dette sekretariatet har – sammenlignet med Fiks og 
Rokus - hatt deltakere som har størst forskjeller i folketall (fra Rollag kommune som den minste 
til Drammen kommune som den største). De minste kommunene har betalt en del mindre enn 
tilsvarende kommuner andre steder i landet.  

• Romerike fordelte utgiftene med 40% etter folketall 60% etter medgått tid. Antall deltagere ble 
redusert med to ved kommunesammenslåing. Budsjettet for 2020 ble saldert ved bruk av 
350 000 fra fond, og kommunene kommer inn i det nye selskapet med en kostnad som ikke 
dekket utgiftene i 2020. 

Styret som ble oppnevnt 10.9.2020, har ikke hatt mulighet til å drøfte ny budsjettmodell for Vikus. 
Budsjettforslaget 2021 bygger derfor på historiske tall, og fordeling av kostnadene er lagt til grunn. I 
tillegg har styret ønsket å utjevne forskjellene noe. Det legges opp til et timebudsjett per kommune som 
står i rimelig forhold til hverandre, basert på forventet antall møter og forventede oppgaver. Det er 
imidlertid for tidlig å estimere priskalkyler nå. De tre sammenslåtte selskapene har levert ulikt av 
tjenester og det vil ta tid å harmonisere oppgavene. 

Vikus selger for tiden tjenester til kontrollutvalgene i Aremark, Asker og Bærum. Disse kontraktene går ut 
i 2023. Aremark kommune ønsker da å komme inn på eiersiden. Styret ser det som en fordel at 
selskapet ikke har behov for salgsinntektene for å saldere budsjettet, selv om det må til i 2021. Styret vil 
drøfte behov for å ha fond og størrelsen på fond i egen sak i et senere møte. Styret er innstilt på at 
eierne skal få tilbakebetalt eventuelle mindreforbruk i fremtiden, når fondet har en hensiktsmessig 
størrelse. Rokus hadde fond på 550 000 kroner.  

Styret legger opp til å drøfte selskapsstrategi med eierne i løpet av 2021, slik at det kan avklares 
hvordan selskapet skal forholde seg til salg og økt deltagelse fremover. 

Lønnsbudsjettet økes med 2% i 2021, basert på anslått lønnsvekst i 2021 fra SSB og Norges Bank. 
Pensjonsutgiftene er budsjettert med 16 % i 2021.   

 

1 Søstrene Åsjord AS, 8281 Leinesfjord (Steigen) 
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Budsjett 2021 
Budsjettets utgiftsside bygger på tall fra de tre selskapene. Da dette er det første året selskapet er i drift, 
og finnes det ikke gode erfaringstall å bygge på, slik at usikkerheten er større enn vanlig.  

Utgifter til lønn utgjør hele 82 prosent av selskapets kostnader.  

I henhold tll vedtak i sak 3/20 i representantskapet 10.9.2020, skal kommunal deflator benyttes ved 
årlig regulering av styrehonorar. Vurdering av styrehonorar skal legges frem i representantskapet årlig i 
forbindelse med budsjettbehandlingen. På denne bakgrunn er styrehonoraret er økt med kommunal 
deflator på 2,7 prosent i 20212, og vil utgjøre: 

Styrets leder   62 000.- 

Styremedlem a kroner 31 000   62 000.- 

Totalt 124 000.- 

 

Antall møter i kontrollutvalget, antall saker samt dialog med kontrollutvalgets leder, revisor og 
kommunens administrasjon er faktorer som i stor grad påvirker hvor mange timer sekretariatet leverer til 
hvert kontrollutvalg. Nedenfor kommenteres tjenesteleveransene til de enkelte kontrollutvalgene i 2021 
basert på erfaring fra 2020. De store kommunene har normalt 10 møter pr år, de minste 5, og de øvrige 
7.  

Drammen og Lillestrøm er store kommuner med mange møter og høyt aktivitetsnivå (saker). Lørenskog 
har høyere aktivitstsnivå enn tidligere år, uten at det avholdes flere møter. Ullensaker har økt 
aktivitetsnivået både når det gjelder antall saker og antall møter. Ringerike har høyt aktivitetsnivå, men 
færre møter enn Kongsberg. Kongsbeg har mange møter (10) og høyt aktivitetsnivå. Lier har ligget lavt i 
antall møter, og er justert i forhold til aktivitetsnivå. Eidsvoll, Nittedal, Nes. Ås og Nesodden har jevnt 
aktivitetsnivå. Øvre Eiker har økt antall møter og saker. Rælingen, Vestby, Aurskog-Høland, Frogn, 
Modum, Nannestad og Enebakk har jevnt aktivitetsnivå. Hole avholder flere møter enn tidligere. Flesberg 
og Nore og Uvdal har høyt aktivitetsnivå med flere saker. Budsjettene for de minste kommunene er 
vurdert ut fra et høyere forventet aktivitetsnivå enn tidligere, og sett i sammenheng med utgiftene til de 
øvrige kommunene. Utgiftene for de minste kommunene må trolig økes mer enn de andre kommunene 
de nærmeste årene. 

 
Fordeling mellom kommunene: 
 

Kommune 2020 2021 
Drammen            337 500             700 000  
Lillestrøm            255 000             535 000  
Lørenskog            151 000             312 000  
Ullensaker            146 000             320 000  
Ringerike            141 500             293 000  

 

2 Kilde KS https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/sjefokonomens-side/prognose-for-kommunal-deflator-i-2020-og-
2021/  
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Kongsberg            160 000             330 000  
Lier              98 000             221 000  
Eidsvoll            123 500             257 000  
Nittedal            122 500             255 000  
Nes             117 500             245 000  
Ås            156 500             323 000  
Nesodden            152 500             315 000  
Øvre Eiker            105 000             240 000  
Rælingen            109 500             229 000  
Vestby            146 000             295 000  
Aurskog-Høland            106 500             223 000  
Frogn            138 000             280 000  
Modum            100 000             206 000  
Nannestad              98 000             206 000  
Enebakk            117 350             240 000  
Hole              67 500             155 000  
Gjerdrum              85 500             181 000  
Hol              75 000             160 000  
Sigdal              70 000             150 000  
Hurdal              77 000             160 000  
Flesberg              55 000             125 000  
Nore og Uvdal              70 000             150 000  
Krødsherad              55 000             120 000  
Rollag              50 000             110 000  
Flå              50 000             110 000  

Sum overføringer 3 536 850 7 446 000 

 
 
Sekretariatet har behov for å være oppdatert på utviklingen i kommunal forvaltning. Kursbudsjettet 
utgjør av den grunn en større post i budsjettet. Vi er også forpliktet gjennom vårt medlemskap i 
bransjeorganisasjonen Norges kommunerevisorforbund å sørge for at de ansatte deltar på relevante 
kurs og etterutdanning. Øvrige store utgiftsposter til drift er husleie og sak- arkivsystem. 

Finanstransaksjoner og interne transaksjoner består av renteinntekter og finansiering av selskapets 
innskudd i KLP. 

Investeringsbudsjettet består at selskapets innskudd i KLP. 

Driftsbudsjett Vikus 2021 
  B2020 B2021 
Driftsinntekter     
Salgsinntekter 200 000 460 000 
Mva-kompensasjon 45 000 45 000 
Refusjon fra kommunene 3 536 850 7 446 000 
Sum driftsinntekter 3 781 850 7 951 000 
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Driftsutgifter     
Lønn inkl. sosiale utgifter 3 118 500 6 450 000 
Kjøp av varer og tjenester 957 900 1 350 000 
Mva-kompensasjon 45 000 45 000 
Overføringer til kommuner     
Andre driftsutgifter     
Sum driftsutgifter 4 121 400 7 955 000 
      
Driftsresultat -339 550 -4 000 
      
Finansposter     
Renteinntekter 0 14 000 
Sum finansposter 0   
      
Ordinært resultat -339 550 10 000 
      
Interne finansieringstransaksjoner     
Avsetninger     
Bruk av tidligere avsetninger     
Bruk av fond 342 550   
Finansiering av utgifter i investeringsregnskapet 3 000 10 000 
      
Regnskapsmessig resultat 0 0 

 

Investeringsbudsjett Vikus 2021 

    
  Konto B2020 B2021 
  Utgifter     
       

4529 Kjøp av aksjer og andeler 3000 10 000 
4530 Dekn av tidl års underskudd 0 0 

  Sum utifter 3000 10 000 
       
  Finansiering     
       

4970 Overføring fra driftsregnskap -3000 -10 000 
4940 Bruk av disposisjonsfond 0 0 

  Sum finansiering -3000 -10 000 
 

Lørenskog, 05.10.2021 

 
Mona Moengen sign. 
Daglig leder 
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Kommune Folketall Betaling

Trøndelag fk 458 000 1 680 000

Vestfold og Telemark fk 419 396 1 073 950

Agder fk 307 231 1 073 950

Bergen 283 929 2 800 000

Stavanger 143 574 915 000

Kristiansand 111 633 848 454

Drammen 101 386 700 000    

Lillestrøm 85 983 535 000    

Fredrikstad 82 385 530 000
Sandnes 79 537 655 000
Tromsø 76 734 1 364 000

Sarpsborg 56 732 430 000
Tønsberg 56 293 559 712

Moss 49 273 495 000
Larvik 47 204 392 137

Arendal 44 999 416 737

Indre Østfold 44 792 495 000
Lørenskog 41 460 312 000    

Ullensaker 39 625 320 000    

Porsgrunn 36 397 476 404

Ringsaker 34 768 280 000

Halden 31 373 330 500
Hamar 31 369 325 000

Ringerike 30 641 293 000    

Gjøvik 30 560 350 000

Kongsberg 27 723 330 000    

Holmestrand 27 351 295 483

Lier 26 811 221 000    

Færder 26 730 246 283

Eidsvoll 25 436 257 000    

Horten 24 699 295 483

Steinkjer 24 569 350 000

Nittedal 24 249 255 000    

Stjørdal 23 964 350 000

Grimstad 23 544 258 583

Nes 23 092 245 000    

Stange 21 064 290 000

Ås 20 439 323 000    

Levanger 20 115 340 000

Nesodden 19 616 315 000    

Klepp 19 588 195 000
Øvre Eiker 19 423 240 000    

Hå 18 991 195 000
Time 18 916 195 000
Rælingen 18 530 229 000    

Vestby 18 042 295 000    

Kongsvinger 17 829 450 000

Kostnader i sekretariat for kontrollutvalg
Vedlegg 2
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Orkland 17 547 330 000

Aurskog-Høland 17 390 223 000    

Melhus 16 424 330 000

Frogn 15 877 280 000    

Namsos 15 281 330 000

Østre Toten 14 973 280 000

Verdal 14 943 320 000

Eigersund 14 811 225 000
Vennesla 14 774 180 946

Nannestad 14 139 206 000    

Modum 14 115 206 000    

Bamble 14 061 286 061

Malvik 13 958 320 000

Gran 13 630 290 000

Vestre Toten 13 427 250 000

Notodden 13 049 266 172

Strand 12 968 181 000
Gjesdal 12 002 195 000
Randaberg 11 221 181 000
Enebakk 11 110 240 000    

Lillesand 11 074 193 246

Midt-Telemark 10 444 348 521

Kragerø 10 380 252 913

Lunner 9 048 290 000

Skaun 8 142 270 000

Sør-Odal 7 905 296 000

Løten 7 674 219 000

Råde 7 508 290 000
Åsnes 7 203 286 000

Gjerdrum 6 890 181 000    

Risør 6 809 140 097

Hole 6 799 155 000    

Inderøy 6 785 270 000

Nordre Land 6 633 230 000

Nome 6 515 180 835

Midtre Gauldal 6 225 270 000

Eidskog 6 106 269 000

Tvedestrand 6 053 127 797

Froland 5 951 127 797

Heim 5 796 240 000

Våler 5 736 231 000

Tinn 5 691 180 835

Birkenes 5 226 127 797

Nord-Odal 5 016 252 000

Frøya 4 962 240 000

Hitra 4 648 240 000

Grue 4 612 246 000

Hol 4 441 160 000    

Selbu 4 093 240 000

Drangedal 4 060 160 946
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Overhalla 3 845 240 000

Vinje 3 676 135 386

Sigdal 3 467 150 000    

Sokndal 3 280 140 000
Lund 3 202 140 000
Seljord 2 888 128 756

Hurdal 2 854 160 000    

Bjerkreim 2 787 140 000
Flesberg 2 688 125 000    

Frosta 2 616 210 000

Hjelmeland 2 574 140 000
Meråker 2 469 210 000

Nore og Uvdal 2 439 150 000    

Gjerstad 2 428 115 497

Kviteseid 2 403 128 756

Grong 2 400 210 000

Siljan 2 340 122 127

Krødsherad 2 212 120 000    

Tokke 2 201 128 756

Vegårshei 2 097 115 497

Snåase - Snåsa 2 094 210 000

Åmli 1 836 127 797

Hjartdal 1 573 127 797

Nissedal 1 448 115 497

Rollag 1 390 110 000    

Lierne 1 379 150 000

Fyresdal 1 287 115 497

Høylandet 1 268 150 000

Flatanger 1 105 150 000

Flå 1 050 110 000    

Namsskogan 902 150 000

Tydal 834 150 000

Leka 582 150 000

Kvitsøy 517 164 500
Raarvihke - Røyrvik 474 150 000
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Arkivsak-dok. 20/00127-5 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS  

26.11.2020 

ØKONOMIPLAN 2021 – 2024 FOR VIKEN
KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS  

Styrets forslag til vedtak/innstilling: 
Økonomiplanen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS for 2021- 2024 vedtas. 

Vedlegg:  
Økonomiplan 2021 – 2024 for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

Saksframstilling: 
Ifølge lov om interkommunale selskaper, § 20, skal representantskapet en gang i året 
vedta selskapets økonomiplan. Økonomiplanen skal legges til grunn ved selskapets 
budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire 
neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 
utgifter og prioriterte oppgaver. 

Styret behandlet Økonomiplan 2021 – 2024 i møtet 12.10.2020, sak 4/20, og fattet
følgende vedtak: 

1. Styret slutter seg til den foreslåtte økonomiplanen.
2. Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

• Økonomiplanen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS for 2021- 2024
vedtas.

Økonomiplanen bygger på budsjett 2021, jf. foregående sak. Det vises for øvrig til
det som er sagt i økonomiplanen, som er vedlagt saken. 
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ØKONOMIPLAN 2021-2024 

VIKEN KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT IKS 

Innledning

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan i
henhold til lov om interkommunale selskaper. Planen skal legges til grunn 

ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. 

Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk 

oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne 
perioden.  

Forutsetninger for økonomiplanen 2021 – 2024 

Økonomiplanen viser utviklingen fire år frem i tid basert på 2021-kroner. 

Inntekter 

Inntektene består hovedsakelig av kommunens betaling for tjenestene. 

Det er lagt til grunn en økning på 3% hvert år i refusjon fra kommunene. 

Fra 2024 er det tatt høyde for at kontraktene med Asker, Bærum og 

Aremark har gått ut, og at Aremark har kommet inn på eiersiden. 

Inntekter fra salg til Aremark, Asker og Bærum bidrar til et overskudd i 

2022 og 2023. Dette kan benyttes til å finansiere merforbruket som 

oppstår i 2024 da salgsinntektene går ned. 

Utgifter 

Styret tar sikte på å kunne redusere driftsutgiftene noe gjennom perioden, 

som følge av effektivisering. Reduksjonen er ikke stor, og er nokså 

usikker. Det er lagt inn en økning i lønnsutgift på 2% hvert år. 

Budsjettets totalutgift innebærer en kostnad på om lag 11 kroner pr. 

innbygger.  

Investeringer 

Budsjettet for investeringer består av egenkapitalinnskuddet i KLP. 
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Økonomiplan 2020 – 2022 

 
  B 2020 Ø 2022 Ø 2023 Ø 2024 
Driftsinntekter         
Salgsinntekter 460 000 460 000 460 000 0 
Refusjoner 45 000 45 000 45 000 45 000 
Overføringer 7 446 000 7 670 000 7 900 000 8 150 000 
Andre driftsinntekter         
Sum driftsinntekter 7 951 000  8 175 000 8 405 000  8 195 000  
          
Driftsutgifter         
Lønn inkl. sosiale utgifter 6 560 000 6 760 000 6 890 000 7 050 000 
Kjøp av varer og tjenester 1 350 000 1 300 000 1 250 000 1 250 000 
Momskomp. utg. 45 000 45 000 45 000 45 000 
Sum driftsutgifter  7 955 000  8 105 000  8 185 000   8 345 000  
           
Brutto driftsresultat   -4 000  -70 000   -220 000   150 000  
          
Finansposter         
Renteinntekter 14 000 10 000 10 000 10 000 
Sum finansposter 14 000  10 000  10 000  10 000  
          
Motpost kalkulatoriske 
avskrivninger 

        

          
Netto driftsresultat           10 000   -80 000  -230 000   140 000  
          
Interne 
finansieringstransaksjoner 

        

Avsetninger    70 000  220 000   
Bruk av tidligere 
avsetninger 

       150 000 

Finansiering av utgifter i 
kapitalregnskapet 

10 000 10 000 10 000 10 000 

          
Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk 

              -    -  -  -  

 
 
 

 

 
 

Lørenskog, 5.10.2020 

 

Mona Moengen sign. 
Daglig leder 
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Arkivsak-dok. 20/00134-5 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS 

26.11.2020 

VALG AV NESTLEDER TIL STYRET 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Øystein Slette velges til nestleder i styret. 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Representantskapet valgte følgende styre i forrige møte 10.3.2020 (sak: 3/20) 

Vibeke Resch-Knudsen, leder  
Karianne Husemoen, medlem  
Øystein Slette, medlem  
Torbjørn Øgle Rud, varamedlem  
Ann Sire Fjerdingstad, varamedlem 

I henhold til IKS-loven skal representantskapet velge både leder og nestleder til 
styret. Det ble ikke gjort i sak 3/20, og det er derfor behov for å foreta et slikt valg nå.

Valgkomiteen fremmer forslag om at Øystein Slette velges til nestleder i styret. 
Styresammensetningen blir da: 

Rolle Navn 

Leder Vibeke Resch-Knudsen 
Nestleder Øystein Slette 

Medlem Karianne Husemoen 

Varamedlem 1 Torbjørn Øgle Rud 
Varamedlem 2 Ann Sire Fjerdingstad 

Innstillingen er enstemmig. Slette er forespurt, og har takket ja.

Andreas Halvorsen, leder /s/ 

Andreas Muri /s/        Truls Wickholm /s/ 
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Arkivsak-dok. 20/00363-4 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS  

26.11.2020 

Paragraf 

VALG AV REVISOR FOR VIKEN KONTROLLUTVALGS-
SEKRETARIAT IKS 

Styrets forslag til vedtak/innstilling: 
Vestfold og Telemark revisjon IKS velges til revisor for Viken kontrollutvalgs-
sekretariat IKS. 

Vedlegg:  
Tilbud fra Vestfold og Telemark revisjon IKS, 29.09.2020. Unntatt offentlighet i hht. 
offentleglova § 23 annet ledd. 

Saksframstilling: 
I henhold til selskapsavtalen, skal revisor oppnevnes av representantskapet og 
velges for ett år om gangen. Styret innstiller i saken. 

Daglig leder hadde foretatt en tilbudsforespørsel til tre selskaper. Det ble kun gitt 
tilbud fra Vestfold og Telemark revisjon IKS.  

Styret behandlet saken i møtet 12.10.2020, sak 5/20, og innstiller på at Vestfold og 
Telemark revisjon IKS (VTR) velges til selskapets revisor. VTR tilbyr ressurser som 
holder et faglig høyt nivå. Det er viktig å ha en revisor som styret og selskapet kan 
rådføre seg med i gitte situasjoner. Pris vurderes som akseptabel, samt at valgte 
leverandør ikke «møter» sekretariatet i utøvelse av kjernevirksomheten. 
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Arkivsak-dok. 20/00133-5 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Representantskapet i Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS  

26.11.2020 

MØTEPLAN 2021 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Representantskapets møteplan 2021 er Torsdag 22. april og torsdag 23. september 
begge kl. 18.00. 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Representantskapet holder normalt to møter pr år. I møtet i april fastsettes 
regnskapet. I septembermøtet vedtas budsjett for neste år, samt økonomiplan for de 
fire neste årene.  

Styret planlegger å invitere til eiermøte i forbindelse med aprilmøtet, etter oppfordring 
fra representantskapet selv (møtet 10.9.2020). 
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Arkivsak-dok. 20/00295-2 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 01.12.2020 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Saker/temaer som tas opp under denne posten, bør på forhånd orienteres om til 
kontrollutvalgets leder og/eller sekretariat. 
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