
Kontrollutvalget i Hol kommune

Dato: 

Sted: 

05.05.2020 kl 10:00 

Fjernmøte via Teamsl 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil  99 34 63 05  

evt. på e-post paal.ringnes@kubis.no~~. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

I samsvar med midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner for å begrense 
spredning av koronavirus (Covid-19) vil møtet bli 
gjennomført som et nettmøte gjennom kommunikasjons- 
og samarbeidsplattformen Teams. 

Vennligst gi tilbakemelding hvis det er noen som har 
vansker med det. 

 

Møtet er åpent for alle som ønsker å høre på, ta kontakt 
med undertegnede for å få tilgang til nettmøtet.

<Sted> 29.04.2020 

For leder i Kontrollutvalget i Hol kommune, Hallvard 

Lilleslett 
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Arkivsak-dok. 19/00316-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

RÅDMANNENS KVARTER 

 

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

 
 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Denne saken settes på sakslisten i hvert møte.  
 
Rådmannen har med dette anledning til å informere kontrollutvalget om saker/temaer 
som utvalget bør å ha kjennskap til. Dessuten har kontrollutvalgets medlemmer 
anledning til å stille spørsmål til rådmannen. Medlemmene bør spille inn temaer på 
forhånd via kontrollutvalgets leder eller sekretariat, slik at rådmannen får anledning til 
forberedelser.  
 
P.t. er det ikke meldt inn spørsmål til rådmannen.  
 
Sekretariatet foreslår at rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00059-10 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

ENGASJEMENTSBREV 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev av 04.03.2020 fra Viken kommunerevisjon 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Et engasjementsbrev skal bidra til å sikre en felles forståelse for arbeidsoppgaver og 
ansvarsdeling mellom revidert part og revisor, slik at kontrollutvalget kan få en 
oppfatning av rollefordeling og forventninger til revisor. Vedlagt følger 
engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon. 
 

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå den løpende kontrollen med 
den kommunale forvaltning, og skal blant annet påse at regnskapet blir revidert på en 
betryggende måte. I praksis vil det si at kontrollutvalget gjennom ulike handlinger må 
danne seg en oppfatning av om kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
 
Engasjementsbrevet er et ett av flere kontrollpunkter for å påse at revisjonen forgår i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 
 

Engasjementsbrevet kan ikke innsnevre revisjonens pålagte oppgaver i lov, forskrift og 
standarder, men det kan avtales tilleggsoppgaver og gis nærmere informasjon om 
oppgaver, rapportering m.m. Engasjementsbrevet gjelder fra 2020 og omfatter også 
kommunens foretak. 
 

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides i hver valgperiode eller oftere 
dersom det er forhold som tilsier det. Her orienterer revisor blant annet om formålet 
med og innholdet av revisors arbeid ved revisjonen av regnskapet. 
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Regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag, hvor revisor rapporterer sine funn til 
kontrollutvalget. Basert på vedlagte engasjementsbrev vil kontrollutvalget få seg 
forelagt følgende fra regnskapsrevisor i løpet av ett år: 
 

 

 

Rapportering til kontrollutvalget 
Tidspunkt for 
fremleggelse 

 

Kommentarer 

Vurdering av uavhengigheten til 
oppdragsansvarlige 
(uavhengighetsvurderinger) 

April Legges frem årlig 

Plan for årets revisjon August- 
september 

 

To årlige brev Januar- 
februar og 
mai-juni 

Henholdsvis status og 
oppsummering av 
regnskapsrevisjonen 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 
knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

Høsten  

Uttalelse om forenklet 
etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

Juni  

Revisjonsberetningen April Legges frem ifm. 
kontrollutvalgets 
uttalelse til 
årsregnskapet 

Åpenhetsrapport April-mai Legges frem til 
samme møte som 
revisjonsberetningen 

Eventuelle skriftlige påpekninger 
fra regnskapsrevisor (nummererte 
brev) 

Løpende  

Oppsummering av nummererte 
brev som ikke er rettet opp eller 
som ikke er tilstrekkelig fulgt opp 
dersom det er aktuelt 

Mai-juni  

 

 

Revisors arbeid med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er også omtalt i 
engasjementsbrevet. Ved disse kontrollene er det kontrollutvalget som bestiller, og 
det skal foreligge en prosjektplan som kontrollutvalget skal godkjenne før revisor 
kan starte oppdraget. Bestillingene baseres på plan for forvaltningsrevisjon og 
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eierskapskontroll. Kontrollutvalget har bestilt fra revisor en risiko- og som skal danne 
grunnlag for planene. 
 
 
For å oppfylle påse-ansvaret sitt har kontrollutvalget behov for systematisk 
informasjon om revisor arbeid. Engasjementsbrevet avklarer hvordan revisor 
planlegger å gi informasjon om arbeidet som utføres. Kontrollutvalget vil få seg 
forelagt en sak som drøfter alle sider ved utvalgets påseansvar til høsten. 
 

For øvrig vises det til engasjementsbrevet. 
 
 
Avslutning 
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar saken til etterretning, med henblikk på å 
understreke at utvalget er kjent med innholdet i engasjementsbrevet. Dersom 
kontrollutvalget ønsker eksempelvis å utvide vilkårene for revisjonsoppdraget, så må 
dette fremgå av kontrollutvalgets vedtak. 
 

I tillegg vil det være opp til kontrollutvalget å vurdere følgende vedtakspunkt: 
 
Kontrollutvalget konstaterer at det fremlagte engasjementsbrevet beskriver 
revisors oppgaver på en hensiktsmessig måte. 
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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, 04.03.2020 

Referanse: 284/2020 

Saksbehandler: Inger Anne Fredriksen 

Dir. tlf.nr: 913 90 518 

Deres dato:  

 Deres ref:  

Til kontrollutvalget i Hol kommune   
   
   
   

 

 

ENGASJEMENTSBREV – Hol kommune 
 

1. Innledning  

Buskerud Kommunerevisjon IKS, nå Viken kommunerevisjon IKS, ble i kommunestyremøte 22. mai 2019, 
sak 33/2019, valgt til revisor for Hol kommune fra 01.01.2020. 

Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner, 
herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av 
revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan forventes av oss. 

Revisjonen består av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov og andre uttalelser og kontrollhandlinger, og omfatter revisjonen av 
kommuneregnskapet, foretaksregnskapene og fra 2020 også konsolidert årsregnskap. 
 

2. Revisjonen – formål og innhold 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er 
bestemt i lov eller i medhold av lov, jf. kommuneloven § 24-2. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal 
virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal revisjonsskikk, 
som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av kommunelovens bestemmelser om 
revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente standarder på området. Som medlem av 
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi underlagt jevnlige eksterne kvalitetskontroller. 

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal 
hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i samsvar med forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon § 19.  

Ledelsens ansvar 

I henhold til kommuneloven er det kommunedirektøren som er ansvarlig for at kommunens interne 
administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er gjenstand for 
betryggende kontroll. Det er også kommunedirektørens ansvar å utarbeide og fremme kommunens 
årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. og god 
kommunal regnskapsskikk.  

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte 
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt arbeid, 
herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller m.v. Dette inkluderer også tilgang til 
systembeskrivelser og nødvendig veiledning. 
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Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar  

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for å kontrollere den 
kommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå løpende kontroll med 
den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap blir 
forsvarlig revidert. Videre skal kontrollutvalget påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal også påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll). 

Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak, 
kommuneloven § 23-3.  

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, jf. kommuneloven § 23-4. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide planer som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Planene skal baseres på en risikovurdering av kommunens 
virksomhet, virksomheten i kommunens selskaper og av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. 

Planene skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planen. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller basert på plan 
vedtatt av kommunestyret. 

Innenfor forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er det NKRF som er det standardsettende organ. 
Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll vil være beskrevet 
ved planlegging og rapportering av hvert oppdrag, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere 
i dette brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt. 

Oppdragsansvarlig revisor utpekes av revisjonsenheten til hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll.  

Regnskapsrevisjon 

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen 

I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave å kontrollere om årsregnskapet inneholder vesentlig 
feilinformasjon og å avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om at revisor har betryggende 
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon og at det er avgitt i samsvar med 
lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge 
for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. 

Vi kontrollerer om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever, og om 
opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Vi ser også etter om 
årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 
vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene er dekkende beskrevet i 
årsberetningen1. 

 
1 Gjelder fra revisjon av regnskap for 2020 
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Årsregnskapet, herunder konsolidert årsregnskap, skal iht. kommuneloven § 14-6 være avlagt av 
kommunedirektøren innen 22. februar2 i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis senest 31. 
mars. Kommunedirektørens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og 
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte. 

Videre er det vår oppgave å se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på en 
betryggende måte og med forsvarlig kontroll.  

Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll 

God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet som 
underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre revisjonshandlinger 
som vi etter forholdene finner hensiktsmessige. 

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende 
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes, selv om 
revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er 
relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for 
effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne 
avtales særskilt. 

Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og feil vil 
oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt 
revisjonsarbeid påvirkes av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens interne kontroll, samt 
regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle vesentlige mangler i den 
interne kontrollen som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet 
rapportering. 

Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i revisjonsberetningen, 
vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon». 
Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå 
betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av 
kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av 
revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler. 

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere 
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

I samsvar med kommuneloven § 24-9 og god kommunal revisjonsskikk er det vår oppgave å se etter om 
kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Denne 
kontrollen skal gjennomføres med begrensede ressurser og baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som legges fram for kontrollutvalget. Resultatet av kontrollen rapporteres i en 
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget som avgis senest 30. juni. 

 
2 For 2019-regnskapet er fristen 15. februar. Krav til å utarbeide konsolidert årsregnskap gjelder fra 2020. 
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Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og avgis etter RSK 3013 «Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen». Standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører vårt 
arbeid for å oppnå moderat sikkerhet i uttalelsen om etterlevelse på det området som velges for 
kontroll. 

Misligheter 

Revisor bidrar gjennom revisjonen til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Hvis revisor avdekker 
eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra om det til kontrollutvalget i 
nummerert brev, dette fremkommer i kommuneloven § 24-7.  

Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende nytt brev til kontrollutvalget. Revisor skal 
sende kopi av brevet til kommunedirektøren.  

Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget 

Vi vil avgi følgende revisorbekreftelser mv. i samsvar med lov og god kommunal revisjonsskikk: 

• Underskrift på kontrolloppstillingen for lønns- og pensjonskostnader 
(skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 – RF 1022).  

• Merverdiavgift (mva/moms) - krav om kompensasjon (RF-0009) 

• Antall psykisk utviklingshemmede 

• Tilskudd ressurskrevende tjenester 

• Andre revisjonsbekreftelser etter forespørsel fra kommunen 

 

3. Innsynsrett og taushetsplikt 

Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og foreta de 
undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.  

Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltningsloven  
§§ 13 til 13e.  Dette følger av kommunelovens § 24-2 femte ledd. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, 
også etter at oppdraget er avsluttet. 

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av 
revisjonen som er nødvendige.  

 

4. Rapportering og dialog 

Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget og administrasjonen. 
 
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det er 
forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av den enkelte 
forvaltningsrevisjon. I forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen sendes det årlig en plan for 
årets revisjon til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Planen vil omhandle nærmere 
informasjon om innholdet i regnskapsrevisjon, overordnet revisjonsstrategi og prioriteringer. Videre vil 
planen gi informasjon om gjennomført eller bestilt forvaltningsrevisjon og eventuelt andre tjenester, 
samt informasjon om oppdragsansvarlig revisor og revisjonsteamet. 

 
3 Standarden har vært på høring og er enda. ikke fastsatt.  
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Revisjonen rapporterer forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller til kontrollutvalget i egne rapporter.  

For å sikre kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen, vil det i tillegg til revisjonsberetningen 
redegjøres for status i arbeidet ved at vi utarbeider to faste årlige brev til kontrollutvalget. Utover dette 
blir det rapportert ved behov, se nærmere i avsnittet om nummererte brev fra revisor.  

I tillegg vil det bli utarbeidet skriftlig uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll (se nærmere omtale 
ovenfor). 

Videre utarbeider selskapet hvert år en åpenhetsrapport med utgangspunkt i anbefalinger fra NKRF. 
Formålet med rapporten er å gi regnskapsbrukerne informasjon om revisjonsselskapet, dets 
organisering, uavhengighet og kvalitetskontroll. Åpenhetsrapporten avgis av selskapets styre, og 
oversendes kontrollutvalget i forbindelse med behandlingen av kommunens årsregnskap. 

Nummererte brev 

Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men som 
vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til 
kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at forhold 
som er påpekt av revisor blir fulgt opp. 

I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev: 

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. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i 
nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

Selv om det ikke foreligger slike forhold, vil vi i tilknytning til regnskapsrevisjonen årlig sende to faste 
statusbrev til kontrollutvalget der vi på overordnet nivå orienterer om resultatet av utført revisjon, samt 
opplyser om revisjonens fremdrift og status. Det siste brevet i den faste rapporteringen vil også tjene 
som et oppsummeringsbrev for årets revisjon. 

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til administrasjonen. 

Uttalelser fra kommunens ledelse 

I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en skriftlig 
uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i årsregnskapet. På 
samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om kjennskap til eller mistanke om 
misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administrasjonen. 

I forbindelse med avslutningen av forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen innhenter 
revisor en skriftlig uttalelse fra ledelsen for den aktuelle kontrollen.  
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5. Personvern  

For å gjennomføre revisjonen og andre oppdrag under dette engasjementsbrevet, vil vi behandle 
personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen er 
tilgjengelig på vår nettside vkrevisjon.no4. Vi er behandlingsansvarlig etter personvernreglene for de 
personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi inngår derfor ikke en 
databehandleravtale. 
 

6. Andre tjenester  

Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange fagområder. 
Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av NKRF kan vi også trekke 
på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning innenfor intern kontroll, 
merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår 
oppgave som revisor. 

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og 
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller utvalget har 
spørsmål, er det bare å ta kontakt. 
 

7. Oppdragsansvarlige 

Vi bekrefter at Viken kommunerevisjon IKS og våre oppdragsansvarlige revisorer oppfyller lovbestemte 
krav til revisjon av kommuner i tråd med kommunelovens bestemmelser og forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon. Dette omfatter både krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 
samt krav til vandel og uavhengighet. 

Vi vil i den årlige revisjonsplanen som sendes kontrollutvalget ved oppstart av revisjonsåret orientere om 
hvem som er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor for kommunen.  

 

8. Honorar 

Honoraret vil være basert på medgått tid og gjeldende timesatser. Dersom vi ser at det går mot et 
merforbruk av betydning i forhold til den tid som ligger til grunn for anslått honorarnivå, vil 
kontrollutvalget bli underrettet om dette. 

Vi vil underrette kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om hva vi budsjetterer med av 
inntekter fra kommunen for kommende år, og hvordan dette beløpet anslagsvis vil fordele seg på 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver. 
 

  

 
4 https://vkrevisjon.no/wp-content/uploads/2020/02/PERSONVERNERKL%C3%86RING-for-VKR.pdf 
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9. Avslutning 

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og 
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller utvalget har 
spørsmål, er det bare å ta kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 
Viken kommunerevisjon IKS 
 
 
 
Inger Anne Fredriksen 
Daglig leder 
 
Kopi: Kommunedirektøren og daglig leder i Ørteren kraftverk KF 
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Arkivsak-dok. 20/00059-9 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

UAVHENGIGHETSVURDERINGER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetsvurderingene fra Viken kommunerevisjon til 
orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev av 19.03.2020 (m/vedlegg) fra Viken kommunerevisjon 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal revisor minst en gang i året legge 
frem en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet for kontrollutvalget. Dette 
gjelder oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer og oppdragsansvarlige 
forvaltningsrevisorer. 
 

For hvert regnskapsrevisjonsoppdrag – det være seg kommunen eller foretak – skal 
revisor ha en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. For hvert 
forvaltningsrevisjonsprosjekt skal det være en oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor. 
 
Egenvurdering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Marianne Elverum følger 
vedlagt. 
 

Vedlagt følger egenvurderinger fra de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene 
Torkild Halvorsen, Gisle Skaaden, Ann Heidi Jebsen og Frode Hegstad 
Christoffersen. 
 
Sekretæren foreslår at uavhengighetsvurderingene fra de oppdragsansvarlige i 
Viken kommunerevisjon tas til orientering. 
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Viken kommunerevisj on IKS Hovedkontor –Drammen Avdelingskontor –Hønefoss Avdelingskontor –Ski

Org.nr. : 985 731 098 MVA
post@vkrevisj on.no | vkrevisj on.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 19.03.2020

Referanse: 364/ 20

Saksbehandler:

Dir. t l f .nr:

Deres dato:

Deres ref:

Kont rollutvalget i Hol kommune
V/ Kont rollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn
Pb. 4176
3005 Drammen

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet for Hol Kommune og Ørteren kraftverk
KF

Innledning

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav t il revisors
uavhengighet og vandel følger av forskrif t om kont rollut valg og revisj on §§ 16-19.

Kravene t il uavhengighet og objekt ivitet gj elder for alle som ut fører revisj on for kommunen, herunder
regnskapsrevisj on, forvaltningsrevisj on og eierskapskont roll. Det te omfat ter både oppdragsansvarlig revisor,
medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget .

Viken kommunerevisj on IKS har et kvalitetskont rollsystem i samsvar med internasjonal standard for
kvalit et skont roll (ISQC 1). Kvalit et skont rollsystemet omfat ter dokumenterte retningslinj er og rut iner for
et terlevelse av et iske krav, faglige standarder og krav i gj eldende lovgivning og annen regulering. Som en del
av kvalit et skont rollsystemet har vi rut iner for å følge opp og sikre at revisj onsteamet har t ilst rekkelig
uavhengighet .

Ifølge kont rollutvalgs- og revisj onsforskrift en § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,
gi en skrift lig egenvurdering av sin uavhengighet t il kont rollutvalget . Denne egenvurderingen følger i vedlegg.

Oppdragsansvar lig revisors vurdering av uavhengighet

Viken kommunerevisj on IKS har følgende oppdragsansvarlige knyt tet t il Hol kommune:

Torkild Halvorsen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 1

Gisle Skaaden Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Ann Heidi Jebsen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Frode Hegstad Christoffersen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

1 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kan variere fra prosjekt til prosjekt.
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Marianne Elverum Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Marianne Elverum Oppdragsansvarlig for:

• Ørteren kraftverk KF

Med vennlig hilsen

Sign

Inger Anne Fredriksen
Daglig leder

Vedlegg: Skrift l ige egenvurderinger av uavhengighet fra oppdragsansvarl ige revisorer
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Viken kommunerevisj on IKS Hovedkontor –Drammen Avdelingskontor –Hønefoss Avdelingskontor –Ski

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

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet for Hol kommune og Ørteren kraftverk
KF

Forskrif t skrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav t il
uavhengighet (§ 16)

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet t il å svekke
t ill it en t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet .

Tilknytning t il den reviderte
virksomheten (§ 17)

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik t ilknytning t il den reviderte
eller kont rollerte virksomheten eller virksomhetens ansat te eller t il l it smenn at den er
egnet t il å svekke revisorens uavhengighet og obj ekt ivitet .

St ill inger i kommunen (§ 18 a) Undertegnede har ikke andre st ill inger eller verv i kommunen.

St ill inger i virksomhet (§ 18 b) Undertegnende har ikke andre st ill inger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er
eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKS ut fører revisj on og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Medlem av styrende organer (§
18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKSut fører
revisj on og er organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller funksj oner i
annen virksomhet (§ 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksj oner i en annen virksomhet , som kan medføre
at revisors interesser kommer i konf likt med interessene t il kommunen, eller på annen
måte er egnet t il å svekke t il l iten t il revisor.

Rådgivning eller andre
t j enester (§ 18 e)

Før slike t j enester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller t j enestens art
med hensyn t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet. Dersom vurderingen konkluderer
med at utøvelse av slik t j eneste kommer i konf likt med kontrollutvalgs- og
revisj onsforskriften § 18 e, ut fører vi ikke t jenesten. Revisor vurderer hvert enkelt t ilfelle
særskilt .

Revisor besvarer løpende spørsmål/ henvendelser som er å bet rakt e som veiledning og
bistand og ikke revisj on. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skj e med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisj ons- og
kont rollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre t j enester overfor Hol kommune og
Ørteren kraftverk KF som kommer i konf likt med denne bestemmelsen.

Tj enester under kommunens
egne ledelses- og
kont rolloppgaver (§ 18 f)

Undertegnede har ikke ytet t j enester overfor Hol kommune og Ørteren kraftverk KF som
hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmekt ig for den
revisj onsplikt ige (§ 18 g)

Undertegnede oppt rer ikke som fullmekt ig for Hol kommune og Ørteren Kraft verk KF.

Drammen, 19.03.2020
Viken kommunerevisj on IKS

Sign

Marianne Elverum
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
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Viken kommunerevisj on IKS Hovedkontor –Drammen Avdelingskontor –Hønefoss Avdelingskontor –Ski

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

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet for Hol kommune

Forskrif t skrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav t il
uavhengighet (§ 16)

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet t il å svekke
t ill it en t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet .

Tilknytning t il den reviderte
virksomheten (§ 17)

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik t ilknytning t il den reviderte
eller kont rollerte virksomheten eller virksomhetens ansat te eller t il l it smenn at den er
egnet t il å svekke revisorens uavhengighet og obj ekt ivitet .

St ill inger i kommunen (§ 18 a) Undertegnede har ikke andre st ill inger eller verv i kommunen.

St ill inger i virksomhet (§ 18 b) Undertegnende har ikke andre st ill inger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er
eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKS ut fører revisj on og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Medlem av styrende organer (§
18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKSut fører
revisj on og er organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller funksj oner i
annen virksomhet (§ 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksj oner i en annen virksomhet , som kan medføre
at revisors interesser kommer i konf likt med interessene t il kommunen, eller på annen
måte er egnet t il å svekke t il l iten t il revisor.

Rådgivning eller andre
t j enester (§ 18 e)

Før slike t j enester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller t j enestens art
med hensyn t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet. Dersom vurderingen konkluderer
med at utøvelse av slik t j eneste kommer i konf likt med kontrollutvalgs- og
revisj onsforskriften § 18 e, ut fører vi ikke t jenesten. Revisor vurderer hvert enkelt t ilfelle
særskilt .

Revisor besvarer løpende spørsmål/ henvendelser som er å bet rakt e som veiledning og
bistand og ikke revisj on. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skj e med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisj ons- og
kont rollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre t j enester overfor Hol kommune som
kommer i konf likt med denne bestemmelsen.

Tj enester under kommunens
egne ledelses- og
kont rolloppgaver (§ 18 f)

Undertegnede har ikke ytet t j enester overfor Hol kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmekt ig for den
revisj onsplikt ige (§ 18 g)

Undertegnede oppt rer ikke som fullmekt ig for Hol kommune.

Drammen, 19.03.2020
Viken kommunerevisj on IKS

Sign

Ann Heidi Jebsen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Viken kommunerevisj on IKS Hovedkontor –Drammen Avdelingskontor –Hønefoss Avdelingskontor –Ski

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

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet for Hol kommune

Forskrif t skrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav t il
uavhengighet (§ 16)

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet t il å svekke
t ill it en t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet .

Tilknytning t il den reviderte
virksomheten (§ 17)

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik t ilknytning t il den reviderte
eller kont rollerte virksomheten eller virksomhetens ansat te eller t il l it smenn at den er
egnet t il å svekke revisorens uavhengighet og obj ekt ivitet .

St ill inger i kommunen (§ 18 a) Undertegnede har ikke andre st ill inger eller verv i kommunen.

St ill inger i virksomhet (§ 18 b) Undertegnende har ikke andre st ill inger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er
eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKS ut fører revisj on og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Medlem av styrende organer (§
18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKSut fører
revisj on og er organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller funksj oner i
annen virksomhet (§ 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksj oner i en annen virksomhet , som kan medføre
at revisors interesser kommer i konf likt med interessene t il kommunen, eller på annen
måte er egnet t il å svekke t il l iten t il revisor.

Rådgivning eller andre
t j enester (§ 18 e)

Før slike t j enester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller t j enestens art
med hensyn t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet. Dersom vurderingen konkluderer
med at utøvelse av slik t j eneste kommer i konf likt med kontrollutvalgs- og
revisj onsforskriften § 18 e, ut fører vi ikke t jenesten. Revisor vurderer hvert enkelt t ilfelle
særskilt .

Revisor besvarer løpende spørsmål/ henvendelser som er å bet rakt e som veiledning og
bistand og ikke revisj on. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skj e med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisj ons- og
kont rollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre t j enester overfor Hol kommune som
kommer i konf likt med denne bestemmelsen.

Tj enester under kommunens
egne ledelses- og
kont rolloppgaver (§ 18 f)

Undertegnede har ikke ytet t j enester overfor Hol kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmekt ig for den
revisj onsplikt ige (§ 18 g)

Undertegnede oppt rer ikke som fullmekt ig for Hol kommune.

Drammen, 19.03.2020
Viken kommunerevisj on IKS

Sign

Frode Christoffersen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Viken kommunerevisj on IKS Hovedkontor –Drammen Avdelingskontor –Hønefoss Avdelingskontor –Ski

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

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet for Hol kommune

Forskrif t skrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav t il
uavhengighet (§ 16)

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet t il å svekke
t ill it en t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet .

Tilknytning t il den reviderte
virksomheten (§ 17)

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik t ilknytning t il den reviderte
eller kont rollerte virksomheten eller virksomhetens ansat te eller t il l it smenn at den er
egnet t il å svekke revisorens uavhengighet og obj ekt ivitet .

St ill inger i kommunen (§ 18 a) Undertegnede har ikke andre st ill inger eller verv i kommunen.

St ill inger i virksomhet (§ 18 b) Undertegnende har ikke andre st ill inger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er
eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKS ut fører revisj on og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Medlem av styrende organer (§
18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKSut fører
revisj on og er organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller funksj oner i
annen virksomhet (§ 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksj oner i en annen virksomhet , som kan medføre
at revisors interesser kommer i konf likt med interessene t il kommunen, eller på annen
måte er egnet t il å svekke t il l iten t il revisor.

Rådgivning eller andre
t j enester (§ 18 e)

Før slike t j enester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller t j enestens art
med hensyn t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet. Dersom vurderingen konkluderer
med at utøvelse av slik t j eneste kommer i konf likt med kontrollutvalgs- og
revisj onsforskriften § 18 e, ut fører vi ikke t jenesten. Revisor vurderer hvert enkelt t ilfelle
særskilt .

Revisor besvarer løpende spørsmål/ henvendelser som er å bet rakt e som veiledning og
bistand og ikke revisj on. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skj e med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisj ons- og
kont rollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre t j enester overfor Hol kommune som
kommer i konf likt med denne bestemmelsen.

Tj enester under kommunens
egne ledelses- og
kont rolloppgaver (§ 18 f)

Undertegnede har ikke ytet t j enester overfor Hol kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmekt ig for den
revisj onsplikt ige (§ 18 g)

Undertegnede oppt rer ikke som fullmekt ig for Hol kommune.

Drammen, 19.03.2020
Viken kommunerevisj on IKS

Sign

Gisle Skaaden
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Vurdering av oppdragsansvarlig revisors
uavhengighet for Hol kommune

Forskrif t skrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav t il
uavhengighet (§ 16)

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet t il å svekke
t ill it en t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet .

Tilknytning t il den reviderte
virksomheten (§ 17)

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik t ilknytning t il den reviderte
eller kont rollerte virksomheten eller virksomhetens ansat te eller t il l it smenn at den er
egnet t il å svekke revisorens uavhengighet og obj ekt ivitet .

St ill inger i kommunen (§ 18 a) Undertegnede har ikke andre st ill inger eller verv i kommunen.

St ill inger i virksomhet (§ 18 b) Undertegnende har ikke andre st ill inger i en virksomhet som kommunen deltar i eller er
eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKS ut fører revisj on og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Medlem av styrende organer (§
18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i eller er eier av, utover at Viken kommunerevisj on IKSut fører
revisj on og er organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller funksj oner i
annen virksomhet (§ 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksj oner i en annen virksomhet , som kan medføre
at revisors interesser kommer i konf likt med interessene t il kommunen, eller på annen
måte er egnet t il å svekke t il l iten t il revisor.

Rådgivning eller andre
t j enester (§ 18 e)

Før slike t j enester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller t j enestens art
med hensyn t il revisors uavhengighet og obj ekt ivitet. Dersom vurderingen konkluderer
med at utøvelse av slik t j eneste kommer i konf likt med kontrollutvalgs- og
revisj onsforskriften § 18 e, ut fører vi ikke t jenesten. Revisor vurderer hvert enkelt t ilfelle
særskilt .

Revisor besvarer løpende spørsmål/ henvendelser som er å bet rakt e som veiledning og
bistand og ikke revisj on. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må skj e med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisj ons- og
kont rollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre t j enester overfor Hol kommune som
kommer i konf likt med denne bestemmelsen.

Tj enester under kommunens
egne ledelses- og
kont rolloppgaver (§ 18 f)

Undertegnede har ikke ytet t j enester overfor Hol kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmekt ig for den
revisj onsplikt ige (§ 18 g)

Undertegnede oppt rer ikke som fullmekt ig for Hol kommune.

Drammen, 19.03.2020
Viken kommunerevisj on IKS

Sign

Torkild Halvorsen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
Vedlegg:  
Risiko- og vesentlighetsvurdering fra Kommunerevisjon 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtok enstemmig følgende i møte 27.02.2019, sak 3/19: 

 
Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon IKS starte arbeidet med 
overordnet analyse for Hol kommune våren 2019, slik at sittende 
kontrollutvalg kan gi sine innspill til denne. Analysen utarbeides som 
grunnlag for Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll 2020-2023 som kontrollutvalget, som velges høsten 
2019, skal legge frem. 

 

Vedtaket er gjort i en tid der enkelte ord og uttrykk nå er endret som følge av ny 
lovgivning. Dette innebærer at overordnet analyse nå omtales som risiko- og 
vesentlighetsvurdering. Planene som det er snakk om, omtales nå som plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. 
 
Innen utgangen av 2020 skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 
og plan for eierskapskontroll. Planene skal godkjennes av kommunestyret. 
Grunnlaget for planene er en risiko- og vesentlighetsvurdering av hele 
den kommunale forvaltningen. Dette gjelder kommunen som organisasjon og 
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kommunens selskaper mv. Hensikten er å identifisere risikoområder som 
kontrollutvalget bør se nærmere på i løpet av denne kommunestyreperioden. 
 

Kontrollutvalget behandlet foreløpig denne saken i sitt møte 03.12.2019, sak 19. 
 
Vedlagt følger en fullstendig risiko- og vesentlighetsvurdering fra Kommunerevisjon 
IKS. Denne vurderingen ble foreløpig behandlet i kontrollutvalgets møte 03.02.2020, 
sak 4. Saken stod også på sakslisten til kontrollutvalgets møte 03.03.2020, men ble 
utsatt. 
 
Saken ble behandlet i kontrollutvalgets møte 20.04.2020 og følgende ble vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon og 
plan for eierskapskontroll til neste møte. 

 
Planene vil bli lagt frem (ettersendt) i form av særskilte saker, men grunnlaget for 
temaene som bør velges nærmere ut, bør komme frem i denne saken. 
 

Av tidsmessige årsaker må et tilleggsnotat i denne saken ettersendes til 
kontrollutvalget. 
 
 

 



32/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 19/00291-5 Risiko- og vesentlighetsvurdering : HolRisikoVesentlighetsvurdering

  

Kommunerevisjon IKS 
 

 

 

Kommunerevisjon IKS  Et selskap eid av kommunene i Valdres og Hallingdal 
Postboks 142 – www.kommunerevisjoniks.no 

2901 Fagernes Org.nr. 976634934.MVA  Side 1 av 21 

Didrik.Hjort@Kommunerevisjoniks.no, tlf. 9540 5075 Gol, 6. desember 2019 
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1 SAMMENDRAG – KONKLUSJON 
 

1.1 Sammendrag 

Kommunerevisjon IKS har med hjemmel i kommuneloven § 23 og på oppdrag fra kontrollutvalget utarbei-
det risiko- og vesentlighetsvurdering for Hol kommune. Formålet er å identifisere områder som er egnet 
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Vurderingen danner grunnlag for kontrollutvalgets fireårige 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som skal vedtas av kommunestyret i 2020. Kontrollut-
valget bør gis fullmakt til å bestille årlige forvaltningsrevisjoner der også andre aktuelle temaer kan vel-
ges. 

Hol kommunes befolkning gikk ned med -0,3 % i 2017 og -1,0 % i 2018 – til 4 473 innbyggere per 
1.1.2019. Kommunens ansatte (441 årsverk) dekker en rekke tjenesteområder. Kommunens netto drifts-
resultat viste overskudd på kr 11,6 mill. i 2017 og underskudd på kr -7,4 mill. i 2018. Disposisjonsfondet 
beløper seg til kr 54,5 mill. Gjeldsgraden ligger på 74 % av driftsinntektene.  

1.2 Konklusjon 

Utfra Kommunerevisjon IKS sin risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende temaer/områder særlig ak-
tuelle for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Hol kommune 2020–2023: 
a. Grunnskoledrift. 
b. Tverrfaglig og forebyggende arbeid for barn/unge. 
c. Pleie og omsorg for eldre. 
d. Rus- og psykiatripasienter. 
e. Vann- og avløpsnett. 
f. Kommunale veger.  
g. Miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. 
h. Byggesaksbehandling. 
i. Kommunens driftsutgifter. 
j. Rekruttere og beholde arbeidskraft.  
k. IKT-systemer. 
l. Kommunal informasjon. 
m. Varslingsrutiner. 
n. Internkontroll. 
o. Interkommunalt samarbeid – eierstyring.  

1.3 Anbefaling 

Kommunerevisjon IKS anbefaler Hol kommune å vurdere følgende tiltak: 
a. Ovenstående temaer bør innarbeides i plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020–2023. 
 
 
/s/ 
Didrik Hjort        
daglig leder/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor    
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 
 

2.1 Lovgrunnlag 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018) sier følgende i § 23-3 Forvaltningsrevi-
sjon: «Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivi-
tet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Kon-
trollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret 
eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres for-
valtningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fyl-
keskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere 
til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

Ny kommunelov sier videre følgende i § 23-4 Eierskapskontroll: «Eierskapskontroll innebærer å kontrol-
lere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lo-
ver og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommune-
styret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennom-
føres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for ei-
erskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkes-
tinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

Det som tidligere het selskapskontroll, er nå spaltet i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i fristilt virk-
somhet. 

Ny kommunelov erstatter titlene administrasjonssjef/rådmann med kommunedirektør. KS har endret nav-
net på sine rådmannsutvalg til kommunedirektørutvalg. Kommunestyret fastsetter tittelen på øverste ad-
ministrative leder i kommunen. 

2.2 Begreper 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin Veileder i forvaltningsrevisjon (2016) påpeker (s. 23) at for-
valtningsrevisjon er et vidt begrep: «Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av 
tilnærmingsmåter, nemlig:  

 Resultatorientert forvaltningsrevisjon (Hensiktsmessighet/oppnås ønskede resultater). 

 Systemorientert forvaltningsrevisjon (Er det rutiner, og følges rutiner og lover). 

Ofte vil en i en og samme forvaltningsrevisjon kombinere begge perspektivene.  

I tillegg til de to hovedkategoriene som er omtalt ovenfor, forekommer det at revisor får i oppdrag å un-
dersøke forhold knyttet til konkrete, uheldige eller uønskede hendelser. Dette kan kalles hendelsesba-
serte undersøkelser. Formålet er gjerne å klarlegge og beskrive hva som faktisk har skjedd, og deretter å 
belyse eller forklare de utløsende faktorene eller plassere ansvar.» 

Risiko defineres ofte som «konsekvens ganger sannsynlighet», der begge ledd kan bidra til at risikoen er 
høy. Kontrollutvalgshåndboken (Deloitte/Kommunaldepartementet, 2011, s. 78) definerer begrepene ri-
siko og vesentlighet slik: 

 Risiko: «Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksem-
pel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Risiko må 
vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.» 
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 Vesentlighet: «For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnens ingen objektiv 
størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike 
områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke de mener det er mest vesentlig å undersøke».  

Begrepene risiko og vesentlighet går noe over i hverandre. NKRFs Veileder til utarbeidelse av overordnet 
analyse (2010) sier det slik (s. 8 og s. 25): 

 «I uttrykket ‘risiko- og vesentlighetsvurderinger’ ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke 
områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de 
vedtak, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten.»  

 «Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en vet at ledelsen 
ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning dersom situasjonen 
blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig.» 

Risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere kalt overordnet analyse) og plan for forvaltningsrevisjon for 
kommende fireårsperiode handler om å være føre var med forvaltningsrevisjon. Viktigheten av dette 
framgår av følgende eksempel: Tenk om Askøy kommune hadde gjennomført forvaltningsrevisjon av 
kvalitet i vannforsyningen for et par år siden! Mange smittetilfeller blant innbyggere og mye negativ me-
dieomtale av kommunen kunne da ha vært unngått.   

2.3 Bestilling 

Hol kommunes kontrollutvalg vedtok 27.2.2019 (sak 14/2019) følgende: «Kontrollutvalget ber Kommune-
revisjon IKS starte arbeidet med overordnet analyse for Hol kommune våren 2019, slik at sittende kon-
trollutvalg kan gi sine innspill til denne. Analysen utarbeides som grunnlag for Plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2020–2023 som kontrollutvalget som velges høsten 2019, skal 
legge frem.» 

2.4 Metode 

NKRF sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for risiko- og vesentlig-
hetsvurderingen. Risiko- og vesentlighetsvurderinger skiller seg fra ordinære forvaltningsrevisjoner ved at 
det ikke stilles opp revisjonskriterier og ved at rådmannen ikke avgir uttalelse til ferdig rapport. 

Kommunerevisjon IKS baserer risiko- og vesentlighetsvurderingen især på følgende informasjonskilder:  

 Hol kommunes Handlingsprogram og Økonomiplan 2019–2022 med Årsbudsjett 2019. 

 Spørreundersøkelse til politikere og administrative ledere.  

 Muntlige innspill fra kontrollutvalg (avgående og nytt) og rådmannens ledergruppe. 

 Kommunerevisjon IKS’ innsikt i kommunen basert på mangeårig forvaltnings- og regnskapsrevisjon.   

 Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk og befolkningsstatistikk.  

 Medieomtale av kommunen.  
 
Handlingsprogram og Økonomiplan 2019–2022 med Årsbudsjett 2019 viser mange positive sider ved Hol 
kommunes tjenester. I risiko- og vesentlighetsvurdering fokuserer vi imidlertid på utfordringer/forbedrings-
områder. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen vektlegger synspunkter fra kommunale aktører – de som «vet hvor 
skoen trykker». Politikere og lederes vurdering av risiko for avvik i tjenester er skjønnsmessig, men like-
vel en viktig pekepinn om kommunens forbedringsområder. Politikere med lang erfaring har en innsikt i 
kommunen som er nyttig for politikere som ble valgt ved kommunevalget 9.9.2019.  

Kommunerevisjon IKS utarbeidet en e-postbasert spørreundersøkelse i programvaren Questback. Spør-
reundersøkelsen ble sendt til politikere (avgående kommunestyre og kontrollutvalg) og administrative le-
dere (rådmann, ledergruppe og avdelingsledere). 49 personer mottok undersøkelsen, hvorav 14 svarte 
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(28,6 %). Over 50 % svar i spørreundersøkelser anses generelt å gi representative svar. Svarprosenten i 
dette tilfellet er lav. Utdypende kommentarer fra respondenter er også nyttige. 

I vurderingen (kap. 5) klassifiseres tjenesteområder etter risiko og utdypes med vesentlighet. I konklusjo-
nen (kap. 1) med forslag til temaer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll ses noen områder sam-
men. Forvaltningsrevisjon av interkommunalt samarbeid kan bli fellesprosjekter for flere kommuner. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er utarbeidet med følgende framdrift: 
 

Dato: Aktivitet: 

27.2.2019: Hol kommunes kontrollutvalg bestilte risiko- og vesentlighetsvurdering fra Kommune-
revisjon IKS.  

11.6.2019: Prosjektplan for gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurdering ble godkjent av 
fellesmøte for kontrollutvalg i Hallingdal i Gol kommunehus. 

31.7.2019: Spørreundersøkelse til politikere og administrative ledere (som ble sendt ut 
21.6.2019) var gjennomført. 

30.8.2019: Kvalitetssikring av rapportutkast i Kommunerevisjon IKS.  

3.9.2019: Risiko drøftet med avgående kontrollutvalg. 

3.12.2019: Drøfting med rådmannens ledergruppe. Drøfting med nytt kontrollutvalg. Innspillene 
bakes inn i risiko- og vesentlighetsvurderingen.  

6.12. 2019: Risiko- og vesentlighetsvurderingen oversendes kontrollutvalgssekretariatet KUBIS. 

 
Revisor takker for godt samarbeid med Hol kommune ved utarbeiding av risiko- og vesentlighetsvurde-
ringen. 
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3 HOL KOMMUNE – HOVEDTREKK 
 

3.1 Befolkning 

Hol kommunes befolkning gikk ned med -0,3 % i 2017 og -1,0 % i 2018 – til 4 473 innbyggere per 
1.1.2019. I tillegg til innbyggere kommer turister, herunder beboere på vel 6 000 hytter/fritidsboliger, som 
også kan trenge helsetjenester mv.  

I forhold til Kostra-gruppe 3 (sammenliknbare kommuner) har Hol lavere andel barn i barnehagealder og 
grunnskolealder og noe høyere andel innbyggere over 80 år: 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk (https://www.ssb.no/statbank/table/11805/tableViewLayout1/). 

3.2 Kommunens organisering 

Hol kommune har følgende politiske og administrative organisering: 
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Politisk og administrativ organisering. Kilde: personalsjef, Hol kommune.  
 

Rådmannens lederteam består av åtte personer: rådmann, økonomisjef, personalsjef, leder for fellestje-
nester, leder for plan- og utvikling, kultur- og oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef og teknisk sjef. 

3.3 Personell 

Hol kommunes personell utgjør 441 årsverk i 2019.  

Kommunalt ansattes sykefravær steg fra 6,1 % i 2017 til 7,1 % i 2018. 

3.4 Kommuneøkonomi 

Hol kommunes økonomiske hovedtall er som følger: 

 Driftsinntekter: kr 550,8 mill. i 2017 og kr 594,2 mill. i 2018. 

 Netto driftsresultat: kr 11,6 mill. (2,1 %) i 2017 og kr -7,4 mill. (-1,2 %) i 2018.1 Netto driftsresultat 
bør ligge over 3 % av sum driftsinntekter. (Fylkesmannen anbefaler minimum 1,75 %.) 

 Investeringer i anleggsmidler: kr 51,6 mill. i 2017 og kr 33,5 mill. i 2018. 

 Disposisjonsfond: kr 66,4 mill. (12,1 %) per 31.12.2017 og kr 54,5 mill. (9,2 %) per 31.12.2018. Dis-
posisjonsfond bør ligge over 10 % av sum driftsinntekter.   

 Langsiktig gjeld (inkl. selvkostområdet og startlån, men eks. pensjonsforpliktelse): kr 452,6 mill. (82 
%) per 31.12.2017 og kr 442,2 mill. (74 %) per 31.12.2018. Langsiktig gjeld bør utgjøre maksimum 
75 % av sum driftsinntekter.  

 

                                                 
1 Hol kommune betalte i 2018 kr 7 mill. mer i avdrag på lån enn minste tillatt. Netto driftsresultat avhenger for øvrig av kraftinn-
tekter (netto kr 25,2 mill. i 2018), som svinger.  
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3.5 Interkommunal virksomhet 

HOL KOMMUNES DELTAKELSE I INTERKOMMUNAL 
VIRKSOMHET 2019 

Hols 
eierandel: 

Kommentar: 

Aksjeselskap (AS) mv.:   

Hallingdal Kraftnett AS 29,89 %  

Vinn AS Hallingdal 28 %  

Vardar AS 0,94 %  

Interkommunale selskap (IKS):   

Hallingdal Renovasjon IKS 19,65 %  

Kommunerevisjon IKS 8,33 % Hol trer ut 31.12.2019 

PPT og OT i nedre Hallingdal IKS  OT: Oppfølgingstjenesten 

Interkommunalt arkiv Kongsberg IKS 1,13 %  

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS  Innbyggertall mv. 

Vestviken 110 IKS 0,7 %  

§ 27/28-samarbeid:   

Skatteoppkreveren i Hallingdal (styret) 1/6 Vertskommune Gol 

IKT Hallingdal 1/6 Vertskommune Gol 

Hallingdal Etablerersenter 1/6 Vertskommune Gol 

Regionrådet for Hallingdal 1/6 Vertskommune Ål 

Hallingdal barnevernteneste 1/6 Vertskommune Ål 

NAV Hallingdal 1/6 Vertskommune Gol 

Annet:   

KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  Gjensidig selskap 

Kilde: Eierskapsmelding mv. 

3.6 Økonomiplan 2019–2022 – utfordringer 

3.6.1 Sentraladministrasjonen 

«Forventer innsparinger ved å ansette i stedet for å leie inn konsulenter i plan- og byggesaker» (s. 43). 
«Gjennomføring av detaljregulering av Vøllo industriområde og vurdere hvem som skal bygge infrastruk-
tur. Det er behov for mer ressurser og kompetanse innen næringsutvikling i kommunen.» 

En tabell (s. 33) opplyser om kompetansebehov i alle avdelinger: «Generell kompetanseutvikling» og 
«Sammen med øv. kommuner utrede kompetansebehov innenfor ulike fagområder for Hallingdal-kom-
munene».  

«Ras- og skredkartlegging på grunn av hendelser de siste årene. Viktig både for beredskap og byggesa-
ker. Forsikringsselskaper har antydet at de vil stille kommuner til ansvar for bygging i ras- og flomutsatte 
områder.» (s. 43).  

3.6.2 Kultur og oppvekst  

«Fokus på Hallingdalsprosjektet ‘Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole’ bidrar forhåpentligvis til 
å redusere utestenging og mobbing i barnehager og skoler» (s. 44)  

«Nye rutiner for tilpasset opplæring vil forhåpentligvis føre til at skolene utnytter ressurser på en måte 
som gjør at læringsutbyttet for flere elever blir større.» 

«Hol kommune opplever stor økning av elever med vedtak om spesialundervisning. I tillegg er det stor 
arbeidsinnvandring i kommunen, noe som gjør at andel elever med vedtak om undervisning i særskilt 
norsk øker. Kommunestyret vedtok i mai å bevilge ekstra midler til kultur- og oppvekstetaten for å dekke 
ekstra ressurser til slik opplæring.»  
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«Kostnadene til barnehage og skole har økt det siste året på grunn av ny pedagognorm i barnehage og 
økt lærertetthet i skole. […] Høyere krav til undervisningskompetanse i skolene gjør at Kultur- og opp-
vekstetaten må sette av en del ressurser til videreutdanning».   

3.6.3 Helse og omsorg 

«Tjenesteinnovasjon, forebygging, aktivitets- og lavterskeltilbud, som hverdagsrehabilitering og –mest-
ring, vil kunne hindre og utsette behov for helse og omsorgstjenester» (s. 46).  

«Forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge og deres familier er viktig satsingsområde 
både for å sikre gode oppvekstvilkår og redusere sosiale forskjeller.» 

«Fra år 2019 får kommunen betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helse. Pr i dag er 
usikkert hvordan dette vil gjøre utslag både i forhold til tjenestebehov og boligbehov.»  

«Det er flere som har behov for omfattende tjenester, og flere av dem er yngre personer. Pasienter blir 
skrevet ut fortere fra spesialisthelsetjeneste, og mange har store behov når de kommer tilbake til kommu-
nen. Behovet for både hjemmetjenester, miljøterapi, omsorgsboliger med heldøgnsomsorg og plass på 
sykehjemmene er økende. Det bør utarbeides en langsiktig helhetlig plan for utvikling og investering i 
bygg innen bo- og behandlingsformål innen helse og omsorgstjenestene.»  

«Over tid har det vært en økende belastning på fastlegeordning og legevakt. Årsaken er sammensatt 
med både nye oppgaver, krav til rapportering… og turister både sommer og vinter.» 

3.6.4 Teknisk etat og infrastruktur 

Brann (s. 48): «Stadig større statlige krav til bemanning, beredskap, opplæring, utstyr, HMS og disponi-
belt materiell, gjør at utgiftene til brann og redning har lagt beslag på en stadig større del av kostnads-
rammen til Teknisk etat.» 

Eiendom: «Budsjett til byggrehabilitering har ligget på ca. 4 mill. siden slutten av 90-tallet. Dette budsjet-
tet har blitt redusert til det halve de siste årene og er også i 2019 foreslått til ca. 2 mill. […] Flere nye kom-
munale formålsbygg har medført økte krav til FDV uten at dette har blitt kompensert i driftsbudsjetter og 
stillingshjemler. Det medfører økt effektivitetskrav til organisasjonen.» 

«Kommunal infrastruktur har blitt bygd ut i et stort tempo de siste årene. Flere private VA-anlegg er over-
ført til kommunal drift. Med en infrastruktur som en middels småby og stor spredning på anlegg og nett, 
er det krevende å drifte dette med en bemanning som mer tilsvarer kommunens innbyggertall.» 

Økonomiplanen avsetter investeringsmidler til «avkjørsler til Geilo skole» og «Oppgradere det kommu-
nale veinettet samt gang- og sykkelstier iht. hovedplan for vegvedlikehold».  
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4 SIGNALER FRA POLITIKERE OG LEDERE 
 

4.1 Spørreundersøkelses resultater 

Svarene i revisors spørreundersøkelse til politikere og administrative ledere er gjengitt i vedlegg 1. Sva-
rene er, sammen med økonomiplan og innspill fra kontrollutvalg og rådmannens ledergruppe, lagt til 
grunn for revisors skjønnsmessige vurderinger (kap. 5).   

4.2 Kontrollutvalg 

Avgått kontrollutvalg (2016–2019) har gitt en rekke innspill om risiko. Nytt kontrollutvalg (2020–2023) gir 
følgende innspill: 

 Sykefraværsoppfølging/-forebygging er alltid krevende.  

 I grunnskole har det vært hyppige rektorskifter. Politikerne vedtok felles rektor på Geilo barne- og 
ungdomsskole for å spare penger, men det fungerte ikke. Hol kommune har høy andel elever med 
spesialundervisning, samt undervisning av fremmespråklige elever (barn av arbeidsinnvandrere). 
Kommunen sliter med å rekruttere og beholde lærere. Skolestruktur er et tema.  

 Hol kommunes hjemmesider er tunge å bruke.  

 Hytteutbygging gir økt press på kommunale helsetjenester.  

 I byggesaksbehandling gis det ofte dispensasjon fra reguleringsplan, bl.a. for avkjøringer. Dette kan 
være på kanten av lovverket.  

 Kommunen bruker kr 6 mill. årlig på oppkjøring av skiløyper. Grunneiere skal betale bidrag både ved 
bygging og årlig. Hvordan praktiseres dette?  

 Når det gjelder saksframlegg, er det ganske mange saker der politikerne ber om tilleggsutredninger.  

Kontrollutvalgssekretær påpeker at kontrollutvalget bør se på varsligsrutiner,m men ikke behandle enkelt-
saker/varsler.  

4.3 Rådmannens ledergruppe 

Rådmannen skrev i brev 2.9.2019 til kontrollutvalget: «Rådmann er kjent med at det er gjennomført en 
spørreundersøkelse blant ansatte og folkevalgte i Hol kommune, men kjenner ikke til innholdet og hvorle-
des denne er bygget opp. Rådmann vil derfor på generelt grunnlag fremheve at det er viktig at en Risiko- 
og vesentlighetsvurdering for Hol kommune bør bygge på disse 4 problemstillingene: 
1. Fungerer lokaldemokratiet som forutsatt i kommuneloven? 
2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på, og skjer produksjonen på en rasjonell 

og effektiv måte? 
3. Bidrar kommunen gjennom sin virksomhet til en bærekraftig utvikling? 
4. Har kommuen en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 

Et viktig risikoområde som må følges nøye opp både nå i høst og utover i 2020 er nyvalg til utvalg, nem-
der, råd osv i forbindelse med kommunevalget, og en rekke endringer i kommuneloven som trer i kraft 
både ved første konstituerende kommunestyremøte og senere ved årsskifte.  

I forbindelse med nye Viken fylke, så påvirker det også kommunene ved at f.eks alle kommunene innen-
for Viken må skifte kommunenummer. Dette fører til endringer blant annet i en rekke datasystemer. Viktig 
at vi har gode rutiner på at alle disse endringene blir gjort til rett tid og at alle formaliteter er i orden.»   
 

I risikosamtale med rådmannens ledergruppe kom det innspill som revisor har bakt inn i kapit-

tel 5 Vurdering. Det ble bl.a. gitt uttrykk for at politikerne av og til lytter mer til "bygdesnakk" 
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enn til administrasjonen. Og politikerne er tidvis detaljorienterte og overprøver faglige råd. En-

kelte vedtak fattes på populistisk grunnlag. Politikeres tilknytbing til næringslivet er en del av 

bildet. Dette kan skape mistillit mellom politisk og administrativt nivå. Samspillet mellom pol-

tikere og administrasjon har en vei å gå.   
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5 VURDERING 
 

Revisor vurderer samlet sett at tjenesteområdene har følgende risiko for svikt i tjenester: 

5.1 Oppvekst og kultur 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Barnehager (kommunale og 
private): 

Middels  

Grunnskoler: Middels Grunnskoledrift er generelt krevende på flere måter: eleve-
nes læringsutbytte og trivsel; lærernes klasseledelse, under-
visningsformer og trivsel; skoleledelsens lederstil og økono-
mistyring. 

Hol kommune har høy andel elever med spesialundervisning 
og undervisning i norsk for innvandrere. Hallingdalsprosjek-
tet «Inkluderende læringsmiljø i barnehage og skole» bidrar 
til å redusere utestenging og mobbing i barnehager og sko-
ler. Skolestruktur kan bli et tema i Hol kommune. 

Pedagogisk-psykologisk tje-
neste (PPT): 

Middels  

Helsestasjon/skolehelsetje-
neste: 

Lav  

Barnevern: Middels Hallingdal barnevernteneste omfatter seks kommuner, og Ål 
er vertskommune. Kommunerevisjon IKS avga forvaltnings-
revisjonsrapporten Barnevern i 2016. 

Kultur, idrett og friluftsliv: Lav  

Tverrfaglig og forebyggende 
arbeid for barn/unge: 

Middels Forebygging, tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge og 
deres familier er viktig satsingsområde for å sikre gode opp-
vekstvilkår og redusere sosiale forskjeller.  

5.2 Helse og omsorg 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Kommunale helsetjenester 
(fastlege mv.): 

Middels Fastleger pålegges nye oppgaver og har tidvis stort arbeids-
press. Ny akuttmedisinforskrift stiller større krav til legevakt-
tjeneste. Også beboere i fritidsbolig trenger helsetjenester, 
især i høysesonger.  

Hjemmebaserte tjenester: Middels Flere har behov for omfattende tjenester, og flere er yngre 
personer. Pasienter blir skrevet ut fortere fra spesialisthelse-
tjeneste, og mange har store behov når de kommer tilbake til 
kommunen. Behovet for både hjemmetjenester, miljøterapi, 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg og sykehjemsplass 
øker. En plan for utvikling og investering i bygg til bo- og be-
handlingsformål trengs.  

Pleie/omsorg for eldre på insti-
tusjon/sykehjem: 

Lav  

Tjenester for demente: Middels Med flere eldre får kommunen flere demente pasienter.  

Tjenester for psykisk utviklings-
hemmede: 

Middels Hol kommune har mange omsorgsboliger for ulike pasient-
grupper.  
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Tjenester for mennesker med 
rus- og psykiatrilidelser: 

Middels Samhandlingsreformen har gitt kommunene et betydelig an-
svar for mennesker med rus- og psykiatrilidelser (ROP-pasi-
enter). Fact-team er under etablering mellom Vestre Viken 
HF (helseforetak) og kommunene i Hallingdal, noe som styr-
ker samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kom-
munene.  

Hol kommunes tjenester og boliger for brukergruppen er un-
der utvikling. 

Sosialtjenester (økonomisk so-
sialhjelp mv): 

Middels Nav Hallingdal ble i juni 2019 samlet på Gol kommunehus.  

Integrering av flyktninger: Lav Norskopplæring berøres under grunnskole. 

5.3 Teknisk sektor 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Arealplaner (kommuneplaner 
og reguleringsplaner): 

Middels Områdeplan for et hyttefelt (900 enheter) på Vestlia legges 
ut på høring i 2020.  

 

Utbygging av infrastruktur for 
vann/avløp: 

Høy Hol har utbygd VA-nettet over et stort område i høyt tempo 
de siste årene. Flere private VA-anlegg er overført til kom-
munal drift. Vannkvaliteten vurderes noen steder.  

Vedlikehold av kommunale ve-
ger: 

Middels Kommunalt vegnett og gang-/sykkelveger oppgraderes iht. 
hovedplan for vegvedlikehold. Kummer og stikkledninger 
spyles med nytt spyleutstyr.   

Miljø/bærekraftig utvikling i lo-
kalsamfunnet: 

Middels Sentrumsnære boligarealer mangler på Geilo.  

Brannberedskap/-forebygging: Middels Brann og redning har hatt stigende kostnader. Et bered-
skapssenter for brann, politi og ambulanse planlegges på 
Geilo.  

Eiendomsforvaltning av kom-
munale bygg: 

Middels Kommunen har en stor bygningsmasse, som har et vedlike-
holdsetterslep, men "ingen bygg detter ned". Eiendomsavde-
lingen var gjenstand for forvaltningsrevisjon i 2018.  

Byggesaksbehandling: Middels Det gis mange dispensasjoner fra reguleringsplaner, især på 
Geilo. Håndverksbransjen er mer fornøyd med byggesaks-
behandlingen nå enn for et par år siden. Innleide konsulenter 
i plan- og byggesak søkes erstattet med egne ansatte. 

5.4 Støttefunksjoner 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Økonomistyring av drift: Middels Et omstillingsprosjekt ble avsluttet i april 2019. Rådmannen 
påpeker at antall årsverk i administrasjonen er redusert noe 
de senere år. Hol har kanskje likevel innsparingsmuligheter i 
driften.  

Økonomistyring av investering 
og finansiering: 

Lav  

Innkjøpsrutiner: Middels Lov om offentlige anskaffelser er krevende å etterleve. Inn-
kjøpsrådgiver i Ål kommune yter tjenester til Hol, som dekker 
30 % av lønna. Flere rammeavtaler vil bli inngått.  

Personaladministrasjon (HR): Middels Hol kommune har rekrutteringsutfordringer.  
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Sykefraværsoppfølging: Middels 

 
Hol kommunes sykefravær økte fra 6,1 % i 2017 til 7,1 % i 
2018 - og havner trolig på 7,1 % også i 2019. Dette er mode-
rat sykefravær i kommunal sammenheng. 

Arkivering, innsyn og svar på 
henvendelser: 

Lav Hol kommune har lang responstid, påstår noen. Rådmannen 
sier at de fleste svar gis innen fristen på tre dager. Det kom-
mer få innsynsbegjæringer.  

Personvern: Middels Lov om behandling av personopplysninger (personopplys-
ningsloven), som trådte i kraft i 2018, innskjerper behandling 
av personopplysninger. Hallingdalskommunene har utarbei-
det en personvernhåndbok. Hol kommune har personvern-
ombud.  

IKT-systemer: Middels IKT Hallingdal yter gode tjenester. IKT-systemer er sårbare; i 
høst falt printere ut i tre døgn. Overgangen til Viken fylke 
medfører nye kommunenumre, som må implementeres i 
IKT-systemer. 

Informasjon/kommunikasjon 
med publikum: 

Middels Hol kommunes nettsider kan gjøres mer brukervennlige. 

5.5 Overordna styring 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Samfunnssikkerhet og bered-
skap: 

Middels Hol har 4 500 innbyggere, men må i turistyhøysesong kunne 
betjene ytterligere 10 000 beboere. 35 boliger/hytter er rasut-
satt; ras- og skredkartlegging pågår. Det er lite flom i regu-
lerte vassdrag. Risiko- og sårbarhetsanalyse ble utarbeidet i 
2018. 

Etikk og tillit: Middels Vennskap/kjennskap var et større problem frem til 2010; i 
dag er politikerne obs på det og erklærer seg ofte inhabile. 
Men et sterkt næringsliv påvirker politikerne, og knytning til 
næringsliv er fortsatt relevant.  

Varslingsrutiner: Middels Personalsjefene i Hallingdal har samarbeidet om å utarbeide 
nye varslingsrutiner i 2019. Arbeidsmiljøloven er endret, så 
varslingsrutinene må oppdateres i 2020.  

Det skal være trygt å varsle. Varsel kan sendes anonymt. 
Varsler går tjenestevei. Varslingsutvalg etableres ikke; råd-
mann/kontrollutvalg vurderer hvem som skal trekkes inn i 
saksbehandlingen. Varsler rapporteres til arbeidsmiljøutvalg 
årlig. Kommunen mottar få varsler. 

Internkontroll: Middels Ny kommunelov (§ 25-1) stiller mer presise krav til rådman-
nens internkontroll. Rådmannen skal rapportere årlig om in-
ternkontroll til kommunestyret. Hallingdalskommunene sam-
arbeider om anskaffelse av kvalitetssystem.  

Administrativ organisering og 
styring:  

Lav Administrativ organisering og fullmakter synes avklart. 

Forsvarlig saksforberedelse til 
politiske organer: 

Middels Administrasjonen utarbeider gode saker, planer etc. til politi-
kerne, men av og til uttrykker de mistillit til saksforberedel-
sene. 

Møterutiner for politiske orga-
ner (innkalling, habilitet, møte-
lukking, protokoller): 

Lav  
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Iverksetting av politiske vedtak: Middels Iverksetting av vedtak rapporteres i tertialrapporter. Rappor-
tering i årsmeldinger forbedres.  

5.6 Interkommunalt samarbeid 

Tjenesteområde: Risiko: Vesentlighet, mulige problemstillinger: 

Drift av interkommunale sels-
kaper (IKS): 

Middels Forvaltningsrevisjon i fristilt virksomhet (tidligere kalt sel-
skapskontroll) bør utføres jevnlig i IKS-er. 

Drift av annet interkommunalt 
samarbeid: 

Lav  

Eierstyring av IKS-er mv.: Middels Interkommunale selskaper må tilpasses ny kommunelov.  

Hol kommune utarbeidet eierskapsmelding i 2016, som opp-
dateres i 2020. 
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6 KILDER 
 

Lover og forskrifter2 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 2018. 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 2019. 
 
Nasjonale veiledere mv. 
Kontrollutvalgshåndboken, Deloitte/Kommunaldepartementet, 2. utg. 2015. 
Veileder i forvaltningsrevisjon, Norges Kommunerevisorforening (NKRF), 2016. 
Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, NKRF, 2010. 
Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk og Kostra-statistikk.  
 
Hol kommune 
Handlingsprogram og Økonomiplan 2019–2022 med Årsbudsjett 2019. 
Årsregnskap Hol kommune 2018. 
Årsmelding Hol kommune 2018. 
Kommuneplanens arealdel 2014–2025 og Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030. 
www.hol.kommune.no  
 

  

                                                 
2 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  
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VEDLEGG 1: SPØRREUNDERSØKELSES RESULTATER 
 

Kommunerevisjon IKS sendte en e-postbasert spørreundersøkelse (Questback) til politikere, det vil si av-
gående kommunestyre og kontrollutvalg, og administrative ledere, det vil si rådmannens ledergruppe og 
avdelingsledere. Spørreundersøkelsen ga følgende resultater. 
 

1 Oppvekst og kultur – risiko for svikt i tjenester? 
 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater.  

En respondent utdypet med følgende kommentar vedrørende oppvekst/kultur:3 

 Det må forebygges TIDLIG. 

 

  

                                                 
3 Respondenters kommentarer kan være noe forkortet og omformulert, av hensyn til forståelighet og personvern. 
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2 Helse og omsorg – risiko for svikt i tjenester? 
 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater.  
Respondentene ga ingen kommentarer. 
 

3 Teknisk sektor – risiko for svikt i tjenester? 

 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater. 
Respondentene ga ingen kommentarer. 
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4 Støttefunksjoner – risiko for svikt i tjenester? 
 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater. 

En respondent utdypet med følgende kommentar vedrørende støttefunksjoner: 

 Dårlig info fra administrasjonen til politikere etc. 
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5 Overordna styring – risiko for styringssvikt? 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater. 
Respondentene ga ingen kommentarer. 

 

6 Interkommunalt samarbeid – risiko for svikt i tjenester? 

 

Kommunerevisjon IKS’ Questback i juni 2019 til politikere og administrative ledere i Hol kommune – resultater.  
Respondentene ga ingen kommentarer. 
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Arkivsak-dok. 20/00023-8 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

PLAN 2020-2023 FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
. 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering som er grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon, 
ble behandlet i kontrollutvalgets møte 20.04.2020 og følgende ble vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon og 
plan for eierskapskontroll til neste møte. 

 
Utkast til plan vil bli ettersendt så snart som mulig. 
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Arkivsak-dok. 20/00023-9 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

PLAN 2020-2023 FOR EIERSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
. 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering som er grunnlaget for plan for selskapskontroll, ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte 20.04.2020 og følgende ble vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem plan for forvaltningsrevisjon og 
plan for eierskapskontroll til neste møte. 

 
Utkast til plan vil bli ettersendt så snart som mulig. 
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Arkivsak-dok. 20/00100-1 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

DRØFTING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

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

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I samråd med kontrollutvalgets leder settes denne saken til behandling. 
 
I forrige møte i kontrollutvalget, mandag 20. april, ga rådmannen uttrykk for at 
spesialundervisning kunne være et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. En 
gjennomgang burde ta utgangspunkt i at kommunen har forholdsvis høye utgifter til 
spesialundervisning i forhold til sammenlignbare kommuner. 
 
Revisor er forespurt om å komme med en mulig plan/skisse til hvordan vi kan gå 
videre med en forvaltningsrevisjonen innen dette området. 
 
Utkast vil bli ettersendt. 
 
Det foreslås å ta saken til foreløpig orientering, alternativt kan forslag til vedtak være 
alt fra innspill til nye problemstillinger til å slutte seg å seg til fremlagte planskisse 
eller prosjektplan.  
 
 



36/20 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter - 20/00023-10 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter : Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 20/00023-10 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

PLANLEGGING AV KONTROLLUTVALGETS AKTIVITETER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Oversikt over saker til behandling 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Hensikten med denne saken er å planlegge kontrollutvalgets aktiviteter utover 2020 
på en litt mer detaljert måte enn det som fremgår av årsplanen. Det vises i denne 
forbindelse til oversikt over saker til behandling for 2020.  
 
Sekretariatet tar sikte å redegjøre kort for vedlagte oversikter i møtet og drøfte 
kontrollutvalgets oppgaver/aktiviteter nærmere. 
 
Det foreslås å ta saken til orientering. Ytterligere vedtakspunkter må vurderes i 
møtet. 
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Arkivsak-dok. 20/00099-1 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER 

 

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

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Vedlagt følger disse referatsakene: 
 

- Korrigert forventningsbrev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
- Brosjyre om tilsynskalender 
- Oversikt over tilsynskalender, se følgende lenke: 

 
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/Home/SupervisionsAsList 
 

- Utvalgte økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-data for 2019, 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 

- Saksutskrift fra kommunestyret – Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
- Saksutskrift fra kommunestyret – Kontrollutvalgets årsplan 2020 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken

Oslo og Viken  Kommunal styring  Korrigert forventningsbrev til kommunene for 2020

Norsk (bokmål) 

Korrigert forventningsbrev til 
kommunene for 2020 

Kommunene er en avgjørende del av de offentlige 
tjenestene som innbyggerne får. Vi ønsker en god 
dialog og et godt samarbeid med kommunene i Viken 
og Oslo kommune. Fylkesmannen sendte 29. januar 
brev til kommunene med sentrale forventninger som 
staten har til kommunene. Dessverre ble det i brevet 
opplyst at alle kommuner skal ha ansatt tannlege. 
Dette er feil, det foreligger ikke et slikt krav for 
kommunene. Korrigert forventningsbrev er gjengitt 
her.

Publisert 30.01.2020     

Fylkesmannens forventningsbrev for 2020 
Fylkesmannen vil med dette forventningsbrevet belyse sentrale oppgaver som 
kommunene forvalter og som Regjeringen har klare forventninger om. Brevet 
sendes til kommunene med utgangspunkt i Fylkesmannens rolle som formidler av 
nasjonal politikk til lokalt nivå. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker god kontakt med kommunen på alle 
tjenestenivåer. Dette forventningsbrevet er et supplement til annen kommunikasjon 
vi vil ha med kommunens ledelse i 2020. Vi viser bl.a. til vårt brev av 17. desember 
2019 om Fylkesmannens kommunemøter og kommunekonferansen for ordførere 
og kommunedirektører/rådmenn 15. og 16. september 2020. 

Ny kommunelov 
Den 22. juni 2018 vedtok Stortinget en ny kommunelov. De fleste av bestemmelsene 
i den nye kommuneloven trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det 
enkelte kommunestyre og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. 
Økonomibestemmelsene og enkelte andre bestemmelser trer i kraft 1. januar 2020. 
Vi forventer at kommunene setter seg godt inn i kommuneloven med tilhørende 
forskrifter. 

Forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020
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Valg av medlemmer til forliksråd 
Kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet innen 15. 
oktober året etter hvert kommunestyrevalg (domstolloven § 57). Valget gjelder for 
fire år fra 1. januar det påfølgende år. Dette innebærer at fristen for 
kommunestyrets valg av nytt forliksråd er 15. oktober 2020, og perioden for det nye 
forliksrådet er 1. januar 2021 til 1. januar 2025. Vi viser til Justis- og 
beredskapsdepartementets orientering i brev datert 13.12.2019. med vedlagte 
retningslinjer for valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for 
perioden, som er sendt til samtlige kommuner. 

Kommunestruktur 
Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen. 
Bakgrunnen er at mange kommuner har små organisasjoner og store utfordringer 
med kapasitet og kompetanse til å dekke alle fagområder. Større kommuner og en 
mer ensartet kommunestruktur er en forutsetning for sterke velferdskommuner 
som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig 
samfunnsutvikling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forventer at 
Fylkesmannen bidrar til å utfordre kommunene om behovet for strukturendringer 
og stimulere til diskusjoner om kommunesammenslåing, der det lokalt ligger til rette 
for dette. Kommunenes planprosess og arbeidet med planstrategier er en anledning 
for kommunestyrene til å diskutere om kommunen har forutsetninger for å møte 
fremtidens utfordringer alene, eller om kommunen bør bygge en større og sterkere 
kommune sammen med nabokommuner, jf. nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023. 

God økonomiforvaltning 
Det har vært en sterk inntektsvekst i kommunene de siste årene, og antall 
kommuner i ROBEK har blitt betydelig redusert. Vi kan ikke regne med like gode 
økonomiske resultater i årene framover. Det er derfor viktig at kommunene har et 
sterkt fokus på god kommuneøkonomi, slik at kommunene beholder sin 
handlefrihet. 

Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren - felles 
nasjonal tilsynskalender 
Fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter vil fra i år ta i bruk en felles 
nasjonal tilsyns-kalender. Tilsynskalenderen skal legge til rette for samordning av 
statlige tilsyn, og samordning mellom tilsyn og forvaltningsrevisjoner, jf. 
kommuneloven §§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen ligger på 
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no. Kommunene vil gjennom kalenderen 
kunne kommunisere med fylkesmannen om aktuelle datoer for tilsyn og om samlet 
tilsynsbelastning. Det vil også bli lagt til rette for at kontrollutvalgssekretariatene kan 
registrere planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner. Denne løsningen vil 
komme på plass i løpet av våren 2020. Mer informasjon om tilsynskalenderen ligger 
på vår hjemmeside. 

Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Konkrete oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven er utarbeidelse av en helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse av uønskede hendelser som kan ramme kommunen (helhetlig 
ROS) og å ha en oppdatert beredskapsplan for kommunens kriseledelse. Plan- og 
bygningsloven pålegger kommunen å forebygge risiko gjennom sin rolle som 
kommunal planmyndighet. Kommunene må generelt sikre bedre kvalitet på risiko- 
og sårbarhetsanalysene av arealplanene som vedtas. 
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Risikobildet er i endring og kommunen bør ha spesiell oppmerksomhet mot 
konsekvensene av klimaendringer og sårbarheten i IKT og samfunnskritisk 
infrastruktur. Øvrige tema som kommunene bør fokusere på i 2020 er:

• vurdere sårbarheten og nødvendige tiltak i egen infrastruktur og 
tjenesteproduksjon,

• sikre gode ROS-vurderinger og vedta nødvendige planbestemmelser i 
arealplanene, spesielt i skredutsatte byggeområder og områder med 
storulykkesvirksomhet.

Kommunen bør aktivt stimulere innbyggere til å ha god egenberedskap – til å kunne 
ta vare på seg selv under uforutsette hendelser som bortfall av strøm, mobilnett, 
vann, avløp og legemidler.

Kommunen bør benytte DSBs egenberedskapskampanje for å gi innbyggerne 
konkrete råd. 

Kommunen har også oppgaver knyttet til anerkjennelse og ivaretakelse av personell 
som har tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner. Dette kan for eksempel 
være gjennom kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse, markering av 
den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8. mai, og deltakelse i nasjonal 
veterankonferanse. 

Tidlig innsats – kommunens arbeid med barn og unge 

Fylkesmannen arbeider internt og eksternt for å øke den praktiske bruken av 
barnekonvensjonen. Konvensjonen er inkorporert som norsk lov, og i 2014 ble flere 
av barnekonvensjonens grunnelegende prinsipper en del av Grunnloven. Reglene i 
barnekonvensjonen skal gå foran ved motstrid med annet lovverk, barn skal høres 
og barns beste skal vurderes i alle typer saker. Som et av flere bidrag for å sikre at 
kunnskapen om barnets rettigheter når ut til aktuelle faggrupper, vil Fylkesmannen 
hvert år invitere noen kommuner til dialogmøte om praktisk bruk av barne-
konvensjonen. Mer informasjon om dette finnes på vår hjemmeside. 

Høsten 2019 ble Stortingsmelding nr. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO lagt frem. Meldingen inneholder 
forslag for å bidra til tidlig innsats fra barnehagen og ut videregående opplæring. 
Det foreslås flere endringer knyttet til det spesial-pedagogiske feltet, bl.a. å flytte 
hjelpen nærmere barna. Dette inkluderer et mer tverrsektorielt samarbeid som skal 
fungere som «et lag rundt barna». Fylkesmannen forventer at kommunene følger 
opp de beslutninger som fattes knyttet til meldingen. Meldingen, som inneholder 
flere tiltak innen særlig spesialpedagogisk kompetanse, vil også kunne få 
konsekvenser for oppfølgingen av desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 
skolen og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen. Vi forventer at alle 
barnehage- og skoleeiere har systemer for å kartlegge, analysere og vurdere 
kompetansebehov i sine virksomheter, og melder sine kompetanse-behov i de 
statlige ordningene som et supplement til sine ordinære oppgaver på området. 

Høsten 2020 skal nytt læreplanverk tas i bruk for alle grunnskoler og videregående 
skoleskoler. Sammenhengene i læreplanverket er blitt tydeligere og læreplanene er 
endret både i form og innhold. Flere fag blir mer praktiske og utforskende, og det er 
lagt opp til mer læring gjennom lek for de yngste barna. Faglig fordypning er et 
hovedtema for de nye læreplanene. Innføringen blir omtalt som den største 
endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006. Det vil være en stor 
oppgave for kommunene i 2020 å implementere fagfornyelsen. 
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Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de 
viktigste bidragene for å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter 
for alle. Det å mestre skolen er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og 
helse senere i livet. Manglende utdanning er en betydelig risikofaktor for å havne 
utenfor arbeidslivet i voksen alder. 

Selv om mange skoler jobber godt for å gi elevene en trygg og god skolehverdag, 
mottar Fylkesmannen et økende antall meldinger om at skoler bryter 
aktivitetsplikten etter opplæringsloven kap. 9 A. Skolene må jobbe kontinuerlig og 
systematisk for å forebygge mobbing og å fremme helse, trivsel og læring for 
elevene. I 2020 vil Fylkesmannen ha oppmerksomhet på mer forebyggende og 
systematisk arbeid rettet mot skoleeiere og skoleledere, slik at flere barn og unge får 
en trygg og god skolehverdag og at antall saker på sikt kan reduseres. 

Det kommunale barnevernet 
Barn som har vært i kontakt med barneverntjenesten er en særlig sårbar gruppe. 
Stortinget har vedtatt barnevernreformen som vil gi kommunene et større ansvar 
for tilbudet barn får fra barnevernet. For å ruste kommunen til reformen er det 
igangsatt en kompetansestrategi som skal gi et historisk kompetanseløft i det lokale 
barnevernet. Kompetansestrategien fortsetter i 2020 med tilbud om 
tjenestestøtteprogram, veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter med 
kommunens ledelse. Det forventes at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å 
forberede seg til barnevernsreformen. Dette betyr at kommunene må legge til rette 
for utvikling av tjenester og tiltak for å møte utfordringene som oppstår som følge av 
nye oppgaver på barnevernområdet. Kommunenes ledelse må gjøre seg kjent med 
innholdet i reformen, samt tilstanden og kvaliteten i egen barnevernstjeneste. 

Regjeringen har satt et tydelig mål om at alle landets kommuner skal ha en forsvarlig 
akutt-beredskap i barnevernstjenesten. Kommunene må ha en formalisert ordning 
som er døgnåpen og sikrer faglig forsvarlig tilgjengelighet og innhold.

Kommunens arbeid med helse og sosial 
Kvalitetsreformen Leve hele livet innføres i samarbeid med flere av kommunens 
tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet. Det er en 
forventning om at kommunestyrene behandler og vedtar løsningene som skal være 
basert på analyse av kommunens egne utfordringer og behov. 

Kommunen skal fremme folkehelse og utjevne sosiale helseforskjeller innen de 
oppgaver, og med de virkemidler, kommunen er tillagt. Fylkesmannen forventer 
derfor at nasjonale normer og standarder for godt folkehelsearbeid inkluderes i 
kommunenes planarbeid. Vi forventer også at psykisk helse inkluderes som en 
likeverdig del av folkehelsearbeidet. 

Kommunen har en plikt til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser, jf. helse- og 
omsorgs-tjeneste-loven §12-3. I tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
forventer Fylkesmannen at kommunen gjennomfører hendelsesgjennomganger for 
å evaluere og korrigere sin praksis. 

Det er fra 2020 et lovkrav at alle kommuner har psykolog og ergoterapeut. Det er 
også fra januar 2020 er krav om at alle leger i vakt skal ha grunnkompetanse i tråd 
med akuttmedisin-forskriften. I ny spesialistutdanning for leger har kommunene fått 
et utvidet ansvar for gjennomføringen av opplæring og veiledning. Kommunene må 
også opprette plasser for både spesialistutdanning for leger (LIS1) og for 
fysioterapeuter slik at antallet plasser er i tråd med opplæringsbehovet. 

Kommunene er viktige for gjennomføringen av den nasjonale strategien for 
boligsosialt arbeid, Bolig for velferd og følgende tiltak prioriteres i 2020:
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• tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig,
• etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og 

oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske 
lidelser som mangler eller risikerer å miste boligen sin.

Dette krever tverrfaglig arbeid i den løpende oppgaveløsingen og i kommunens 
arbeid med langsiktige, strategiske planer. 

Kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging 
De fleste kommuner vil oppleve store demografiske endringer i kommende 
kommuneplanperioder. Andelen eldre vil øke. Det er viktig at kommunene 
analyserer dette i kommuneplanprosessene og legger strategier for gode fremtidige 
tjenester og samfunnsutvikling tilpasset befolkningens behov. 

Innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre skal kommunene utarbeide 
og vedta en kommunal planstrategi som viser hvilke planoppgaver som prioriteres. 
Fylkesmannen i Oslo og Viken vil i 2020 benytte anledning til å komme med innspill 
til de kommunale planstrategiene. 

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid og arbeidet 
for å bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Arealplanlegging er et av 
de viktigste virkemidlene for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren 
og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging av myr mv.) og for å håndtere 
konsekvensene av klimaendringene. 

Klima og areal- og transportplanlegging, samfunnssikkerhet, massehåndtering og 
boligsosialt arbeid bør være tema som kommunene prioritert høyt i sitt planarbeid i 
2020. Utfordringene knyttet til hyttebygging i våre fjellområder bør også følges 
spesielt opp av relevante kommuner. I tillegg viser vi til brev av 14. november 2019
hvor vi utdyper hva kommunene bør prioritere i sin arealplanlegging. Disse 
prioriteringene tar utgangspunkt i de nye nasjonale forventningene og øvrige 
relevante styringsdokumenter, og har et særskilt fokus på utfordringer knyttet til 
arealbruk i Oslo og Viken. Vi viser også til Fylkesmannens fire samlinger med 
opplæring i arealplanlegging i mars/april 2020. Målgruppen er kommunenes 
folkevalgte. Nærmere informasjon finnes på Fylkesmannens hjemmeside. 

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder naturmangfold. I 
mange kommuner i Oslo og Viken er kunnskapsgrunnlaget for dårlig til at man kan 
legge eksisterende kunnskap til grunn for nye planer. Det pågår et arbeid med ny 
kunnskap om naturen, basert på Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem 
Natur i Norge (NiN). All naturtypekartlegging fremover skal skje etter denne 
instruksen. Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter 
og stiller krav om naturtypekartlegging. 

Kommunen har i sin planlegging også et særlig ansvar for å følge opp nasjonal 
jordvernstrategi. Matjord er en ikke-fornybar ressurs. Kommunene i Oslo og Viken 
har i nasjonal målestokk svært gunstig klima og jordsmonn, og må derfor ta et særlig 
ansvar for å øke matproduksjonen. Dyrka og dyrkbar jord her har stor betydning for 
nasjonal matforsyning og matberedskap. Fylkesmannen vil derfor ha en svært 
streng praksis, for omdisponering til andre formål. Kommunen bør særlig følge opp 
at

• nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål tillegges stor vekt og at 
omdisponering av dyrka og dyrkbar jord unngås,

• retningslinjene i regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre 
jordvern og matproduksjon,
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• det innarbeides jordvernmål og strategier for landbruk, klima- og energi og 
landbruksbasert næringsutvikling i kommunens planstrategier og overordnede 
planer.

Digitaliseringen av kommunenes arealplanlegging må videreutvikles. Nasjonal 
geodatastrategi er bl.a. rettet mot effektiv tilgang til arealplaner i alle planfaser. 
Gode plandata og oppdatert planregister er avgjørende for raskere saksbehandling, 
forvaltning, og en mer pålitelig datatilgang for offentlige virksomheter, innbyggere 
og næringsliv. Kommunene bør har fokus på dette og innføre geosynkronisering av 
arealplandata i henhold til samarbeidet i Norge digitalt. 

Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne 
Kommunene står for en stor del av den offentlige tjenesteproduksjonen. En effektiv 
kommunal sektor er viktig for å produsere gode tjenester til brukerne. Kommunen 
må utnytte mulighetene digitalisering og bruk av IKT gir for økt verdiskaping, 
innovasjon og bærekraftig utvikling. 

Regjeringen og KS la frem Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for 
offentlig sektor 2019-2025 i juni 2019. Strategien definerer felles mål og 
innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale 
transformasjonen i hele offentlig sektor. Digitaliseringsrundskrivet fra 20. desember 
2019 er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig 
sektor. Rundskrivet gjelder for statens virksomheter, men kommunal- og 
moderniserings-departementet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å 
gjøre seg kjent med kravene som stilles og anbefalingene som gis, og vurdere om 
noen av disse kan være relevante for digitaliserings-arbeidet i kommunen. 

Fylkesmannen fordeler skjønnsmidler til kommunale fornyings- og 
innovasjonsprosjekter også i 2020. I henhold til retningslinjene må prosjektets 
formål være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, 
lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at

oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i 
kommunen. Informasjon er sendt kommunene i eget brev av 8. januar og mer 
informasjon finnes på vår hjemmeside. 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å registrere seg som mottakere av 
nyheter fra våre nettsider. Vi ser det som en viktig oppgave for oss å være til nytte 
for dere. Kommunene er en avgjørende del av de offentlige tjenestene som 
innbyggerne får. Vi ønsker en god dialog og et godt samarbeid med kommunene i 
Oslo og Viken.

Vennlig hilsen

Valgerd Svarstad Haugland 
fylkesmann

Trond Rønningen 
assisterende fylkesmann

Fylkesmannen i Oslo og Viken Om nettstedet Oslo og Viken
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Fant du det du lette etter? Gi oss 
tilbakemelding.

Ansvarlig redaktør: Valgerd Svarstad 
Haugland
Nettredaktør: Liv Asta Ødegaard

Personvern og nettsikkerhet

Nettstedoversikt: Tema A-Å

Organisasjonsnummer: 974761319
Kontakt oss
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Tilsynskalender
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no
for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane
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Samordning av tilsyn skal bidra til at
• den samla tilsynsbelastninga for den enkelte kommune og fylkeskommune er realistisk og kjent
• statlege tilsynsmyndigheiter skal kjenne til og ta hensyn til kvarandre sine tilsyn 
• ein utnyttar synergiar mellom den kommunale eigenkontrollen og statlege tilsyn.  

(Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020.) 
• ein lærer av kvarandre 

Tilsynskalenderen
Kalenderen er eit verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar 
med kommunane og fylkeskommunane. Kalenderen er utvikla på oppdrag frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige 
tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 
fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget 
av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller 
fylkeskommunen.

Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette 
Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel 
om pålegg om retting eller andre reaksjoner som 
har vesentlige virkninger for kommunen eller 
fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister 
for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt 
Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som 
koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette 
Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner.

Fylkesmannen skal formidle til andre 
tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 
enkeltkommuner og i fylkeskommunen.»

§ 30-7. Samordning mellom statlig 
tilsynsvirksomhet og kommuner eller 
fylkeskommuner
«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og 
fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av 
planlagte tilsyn.

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det 
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen 
eller fylkeskommunen og til relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å 
utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen 
eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll 
med det samme temaet.

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre 
reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen 
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha 
dialog med kommunen eller fylkeskommunen om 
slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens 
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller 
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.»

• Kommunane
• Fylkeskommunane
• Fylkesmennene 
• Arbeidstilsynet  
• Arkivverket 

• Datatilsynet
• Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)   

• Kartverket   

• Kystverket   
• Mattilsynet   
• Kontrollutvalssekretariata

Ny kommunelov 
§§ 30-6 og 30-7 i gjeldande kommunelov, har reglar om samordning av statlege tilsyn som er retta 
mot kommunane og fylkeskommunane.

Brukarar av tilsynskalenderen
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Tilsynskalenderen
• kommunen og fylkeskommunen får ei 

samla oversikt over planlagde statlege 
tilsynsaktivitetar og forvaltningsrevisjonar.  

• fylkesmannen kan fastsette fristar for når 
tilsynsplanar skal være sendt fylkesmannen 

• gjer det mogleg for statlege tilsynsetatar og 
kommunane og fylkeskommunane å ha dialog  
i planlegginga omkring aktuelle tilsynsdatoar  

• kommunane og fylkeskommunane får høve 
til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av 
planlagde tilsyn med Fylkesmannen 

• er brukarvennleg og har lav brukarterskel 

• rapportar frå statlege tilsyn blir lasta opp 

• kontrollutvalssekretariata får høve til å laste 
opp sine forvaltningsrevisjonsrapportar.

Roller og pålogging i tilsynskalenderen
For å få tilgang til kalenderen må du søke om 
ei rolle:
1. Kommune
2. Fylkeskommune
3. Statleg tilsynsetat
4. Fylkesmannen
5. Kontrollutvalssekretariat

Tilsette hos fylkesmannen loggar seg på 
kalenderen med sitt brukarnamn og passord.  
Tilsette i kommunane og fylkeskommunane, 
andre statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata 
loggar på gjennom ID-porten. Rolla gir tilgang til 
planleggingsmodus i kalenderen.

Tilsynskalenderen - visning på nett
Alle ferdig planlagde tilsyn vises til ei kvar tid i 
tilsynskalenderen, og er tilgjengeleg for publikum. 

Rolle Forklaring

Kommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn.  Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Fylkeskommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Statleg tilsynsetat

Statlege tilsynsetatar og avdelingar hos fylkesmannen som fører 
tilsyn med kommunane og fylkeskommunen.  Statlege tilsynsetatar 
får tilgang til å registrere tilsyn i kalenderen. Tilgang til statlege 
tilsynsetatar vert godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Tilsette hos fylkesmennene vert godkjend av samordnar for tilsyn i 
sitt embete. 

Fylkesmannen (samordnar)
Dette er samordnarrolla hos fylkesmannen. 
Denne rolla bør bestemte personar i fylkesmannsembeta ha.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner rolla for alle embeta.

Kontrollutvalgs- 
sekretariat

Ansvarleg for å legge inn planar og forvaltningsrapportar.
Fylkesmannen godkjenner rolla. 1 

For alle roller
Når du loggar inn med rolla di, vil du finne forklaring til dei ulike felta  
som hjelpetekstar. 

1 Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020 

Forklaring av dei ulike rollene
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BRUKARSTØTTE
Kontaktinfo til brukarstøtte finn du her: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Grafisk produksjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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1. Innledning 
 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale 

virksomheter. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike 

tjenesteområder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere 

og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, 

planlegging og styring, samt gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål nås. Informasjonen skal 

også bidra til å gjøre det mulig å forbedre tjenestene i kommunesektoren.  

 

KOSTRA-tallene gir et grunnlag for å vurdere prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet 

mellom kommuner over tid. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i 

befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene. 

 

Dette heftet er utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi presenterer noen utvalgte 

økonomiske nøkkeltall basert på de foreløpige KOSTRA-tall for kommuner i våre fylker. Hensikten 

med rapporten er å vise til den økonomiske situasjonen i våre kommuner basert på foreløpige 

KOSTRA-tall. For å vise utviklingen i økonomien har vi tatt med tidsserier for perioden 2015-2019. 

 

Tallene som er brukt i rapporten er på konsernnivå pr 30.3,2020. Konserntall er tall for 

kommunen som juridisk enhet og inkluderer kommunale foretak, interkommunale samarbeider 

og interkommunale selskaper. Ved å bruke konserntall, elimineres det vesentligste av 

forskjellene i tallene som skyldes ulik organisering av den kommunale tjenesteproduksjonen.  

 

Jevnaker og Lunner er en del av Oslo og Viken fra 2020 og disse kommunene er ikke med i denne 

oversikten som kun omfatter kommuner i Østfold, Akershus og Oslo og Buskerud. 

 

 

 

Oslo, april 2020. 
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2. Netto driftsresultat 
 

Netto driftsresultat (NDR) er et mål på hvor mye kommunene sitter igjen med av driftsinntekter etter at 

driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Målt i prosent av driftsinntektene uttrykker NDR hvor 

stor del av de tilgjengelige driftsinntektene kommunene kan disponere til å finansiere investeringer eller 

avsette til senere bruk. NDR er et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. 

Netto driftsresultat blir brukt av Teknisk beregningsutvalg (TBU) som en hovedindikator for økonomisk 

balanse i kommunesektoren. TBU anbefaler at NDR over tid bør ligge på 1,75 %. 

 

Foreløpige KOSTRA-tall viser at kommunene i landet utenom Oslo, i sum hadde et NDR på 1,4 %. 

Gjennomsnittet for landet uten Oslo i periden 2015-2019 var 2,9 %. 

Merskatteveksten i perioden 2015 – 2019 har vært betydelig. Skatteinntektene til kommunene ble 

nesten 7 mrd. kroner høyere enn anslått høsten 2018, og 1,4 mrd. kroner høyere enn anslått 

høsten 2019 i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020.  

NDR for kommunene i Akershus utgjorde 3 % i 2019, resultatet for kommunene i Østfold lå på 1,9 

%, mens kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt et resultat på 1 %. Resultatet mellom 

kommunene varierer i stor grad. Størst negativt resultat har Hobøl med 9,5 %, mens Bærum 

kommune ligger høyest med et resultat på 7,3 %.  

I 2019 hadde 22 av kommunene negativt resultat. 21 av kommunene hadde et resultat over 1,75 

%. 

Ser vi på gjennomsnittet for perioden 2015– 2019, ligger Bærum høyest med 7,1 %, tett fulgt av 

Asker på 6,5 %. 

 

 

 

  

Fylke 2015 2016 2017 2018 2019

Gj.snitt 

2015-2019

Østfold 1,9 3,4 3,5 1,3 1,9 2,4

Akershus 4,0 5,3 4,9 2,5 3,0 3,9

Buskerud 3,0 3,9 3,4 1,9 1,0 2,6

Landet u/Oslo 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 2,9

Oslo 3,4 3,6 4,3 5,2 4,5 4,2
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Netto driftsresultat 2019 

Nedenfor presenteres netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter for 2019 som kart. 

Fargelggingen av kartet tar utgangspunkt i følgende terskelverdier:  
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Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

2015 2016 2017 2018 2019

Gj.snitt 

2015-2019

0101 Halden 2,3 4,5 6,2 3,7 1,8 3,7

0104 Moss 3,9 3,9 4,1 1,7 -0,3 2,7

0105 Sarpsborg 1,2 3,2 2,4 1,5 1,5 2,0

0106 Fredrikstad 1,2 2,7 2,6 0,4 0,8 1,5

0111 Hvaler -0,8 -0,6 3,9 2,4 -3,4 0,3

0118 Aremark 0,5 -0,5 -0,7 4,0 0,5 0,8

0119 Marker 3,2 6,9 6,5 2,9 4,6 4,8

0121 Rømskog 2,6 7,7 2,4 -7,5 -0,5 0,9

0122 Trøgstad 4,9 5,0 3,4 -1,6 -5,3 1,3

0123 Spydeberg 0,2 0,2 1,5 -1,2 -3,0 -0,5

0124 Askim 1,4 3,5 3,1 2,1 0,4 2,1

0125 Eidsberg 2,1 2,0 3,5 0,8 -1,8 1,3

0127 Skiptvet 1,4 4,6 2,9 1,2 3,6 2,7

0128 Rakkestad 1,7 3,7 3,0 3,5 2,7 2,9

0135 Råde 2,7 3,9 0,1 1,8 1,2 1,9

0136 Rygge 3,3 4,4 1,6 0,6 -1,4 1,7

0137 Våler 5,6 6,7 4,8 -0,1 -1,8 3,0

0138 Hobøl -0,3 4,7 17,3 -0,7 -9,5 2,3

0211 Vestby 6,0 4,3 4,7 5,5 3,7 4,8

0213 Ski 0,0 2,0 1,1 1,0 -2,0 0,4

0214 Ås 4,0 3,3 2,1 1,2 -2,1 1,7

0215 Frogn 4,3 3,0 2,7 0,5 -2,7 1,6

0216 Nesodden 2,9 3,5 2,0 3,2 2,3 2,8

0217 Oppegård 5,2 5,4 4,1 1,0 2,2 3,6

0219 Bærum 4,7 8,6 9,4 5,3 7,3 7,1

0220 Asker 5,7 7,7 8,5 3,8 7,0 6,5

0221 Aurskog-Høland 4,7 5,1 4,3 1,3 2,1 3,5

0226 Sørum 0,8 3,5 1,4 1,0 -1,4 1,1

0227 Fet 3,9 3,7 1,6 -1,5 0,6 1,7

0228 Rælingen 2,0 2,2 2,6 3,4 0,9 2,2

0229 Enebakk 2,7 4,7 2,3 0,2 2,6 2,5

0230 Lørenskog 2,5 2,4 3,3 3,4 2,5 2,8

0231 Skedsmo 3,8 3,4 4,5 0,7 -0,7 2,3

0233 Nittedal 3,8 5,7 3,9 2,0 4,7 4,0

0234 Gjerdrum 2,1 7,8 7,4 3,2 3,5 4,8

0235 Ullensaker 4,7 4,1 0,1 -0,9 0,9 1,8

0236 Nes 4,1 2,3 0,1 -0,2 0,8 1,4

0237 Eidsvoll 5,5 4,9 3,6 0,6 0,9 3,1

0238 Nannestad 4,6 5,6 5,8 2,8 5,0 4,8

0239 Hurdal -0,1 0,4 3,0 3,4 -3,5 0,6

0301 Oslo 3,4 3,6 4,3 5,2 4,5 4,2

0602 Drammen 5,3 4,5 5,8 3,8 1,3 4,1

0604 Kongsberg 1,3 1,8 1,8 1,8 1,1 1,6

0605 Ringerike 4,5 4,5 3,0 1,0 2,6 3,1

0612 Hole -4,3 7,5 7,0 2,1 0,3 2,5

0615 Flå 3,8 4,9 5,7 3,2 1,6 3,8

0616 Nes 4,5 4,8 -0,7 -1,2 -3,5 0,8

0617 Gol 2,7 1,3 2,6 -0,3 -2,0 0,9

0618 Hemsedal 4,4 6,9 5,4 1,9 2,2 4,2

0619 Ål 1,4 3,7 1,6 3,9 2,9 2,7

0620 Hol 3,7 6,9 2,5 -0,9 -0,5 2,3

0621 Sigdal 1,7 5,8 4,1 1,6 -0,4 2,6

0622 Krødsherad 6,6 7,9 9,5 8,2 4,3 7,3

0623 Modum 0,8 3,7 2,1 1,6 1,2 1,9

0624 Øvre Eiker 0,5 1,5 2,6 1,1 1,7 1,5

0625 Nedre Eiker 0,9 4,4 4,1 2,7 -0,5 2,3

0626 Lier 2,6 3,3 1,8 2,3 2,4 2,5

0627 Røyken 2,3 3,2 1,1 0,8 0,5 1,6

0628 Hurum 3,6 3,1 0,2 -3,2 -1,9 0,4

0631 Flesberg 3,1 3,3 5,6 0,6 -1,5 2,2

0632 Rollag 3,3 3,6 2,4 0,0 0,3 1,9

0633 Nore og Uvdal 7,3 5,1 4,6 -0,7 0,2 3,3
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3. Disposisjonsfond 
 

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og 

investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et utrykk for hvor stor økonomisk buffer 

kommunen har for sin løpende drift, og er den delen av reservene som best gir uttrykk for den 

økonomiske handlefriheten. 

Foreløpige KOSTRA-tall viser at kommunene i landet utenom Oslo har et disposisjonsfond på 10,8 

% i 2019. Nivået på disposisjonsfond varierer i stor grad mellom kommunene. 9 av kommunene 

har et disposisjonsfond på under 5 %. Lavest ligger Spydeberg som i praksis ikke har tilgjengelige 

midler på disposisjonsfond.  Mens Vestby og Bærum har disposisjonsfond over 30 %. 

 

 

 

  

Fylke 2015 2016 2017 2018 2019

Østfold 5,3 6,6 8,3 8,9 8,5

Akershus 12,5 14,6 17,1 17,7 16,7

Buskerud 8,5 9,9 11,0 12,1 10,6

Landet u/Oslo 6,7 8,3 10,0 11,1 10,8

Oslo 6,5 6,9 6,6 9,1 8,9
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Disposisjonsfond 2019 

Nedenfor presenteres disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter for 2019 som kart. 

Fargelggingen av kartet tar utgangspunkt i følgende terskelverdier:  

 

 

 

 

Tabellen under viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for perioden 2015 – 

2019: 
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Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019

0101 Halden 0,4 1,3 4,5 1,0 4,7

0104 Moss 6,5 9,7 11,0 12,1 11,5

0105 Sarpsborg 4,7 6,2 8,5 10,4 9,2

0106 Fredrikstad 6,0 6,3 7,8 8,7 7,8

0111 Hvaler 6,5 4,8 4,5 8,9 9,1

0118 Aremark 0,9 0,8 0,9 1,5 2,1

0119 Marker 0,2 2,5 9,6 13,2 15,5

0121 Rømskog 30,3 14,9 12,0 8,5 9,2

0122 Trøgstad 20,0 22,8 21,3 20,8 14,6

0123 Spydeberg 1,7 1,7 2,0 1,6 0,4

0124 Askim 9,3 11,4 12,0 12,9 10,2

0125 Eidsberg 6,0 6,9 8,5 8,3 7,8

0127 Skiptvet 5,5 7,6 9,2 8,1 4,9

0128 Rakkestad 2,0 3,8 6,7 9,7 12,7

0135 Råde 5,7 9,0 8,8 7,4 10,0

0136 Rygge 3,0 4,9 7,6 7,9 6,6

0137 Våler 10,2 14,6 17,4 16,4 11,6

0138 Hobøl 0,2 0,2 0,3 3,9 6,7

0211 Vestby 27,1 29,2 32,1 33,5 30,8

0213 Ski 9,7 8,5 8,4 8,3 7,3

0214 Ås 7,9 10,2 12,2 10,3 10,7

0215 Frogn 12,2 14,9 8,3 9,0 6,8

0216 Nesodden 5,1 6,5 8,7 10,3 10,2

0217 Oppegård 10,1 11,3 13,7 13,5 13,0

0219 Bærum 21,1 24,4 31,0 31,8 30,9

0220 Asker 13,8 18,0 19,7 23,0 19,3

0221 Aurskog-Høland 7,9 10,4 13,5 11,8 9,9

0226 Sørum 2,6 5,1 7,4 8,1 6,7

0227 Fet 6,0 8,8 12,1 10,3 9,1

0228 Rælingen 4,5 5,9 7,7 10,2 10,2

0229 Enebakk 12,0 11,3 14,5 14,7 14,1

0230 Lørenskog 5,7 6,6 6,7 6,8 6,6

0231 Skedsmo 8,1 8,5 11,5 11,7 10,6

0233 Nittedal 13,4 14,6 17,5 17,0 16,7

0234 Gjerdrum 15,5 15,3 22,3 27,2 29,8

0235 Ullensaker 4,8 5,9 6,0 6,0 5,6

0236 Nes 12,0 14,6 12,5 11,0 10,7

0237 Eidsvoll 13,4 17,8 19,0 19,5 18,2

0238 Nannestad 17,2 17,4 19,2 22,9 22,6

0239 Hurdal 4,6 1,1 1,0 4,6 8,4

0301 Oslo 6,5 6,9 6,6 9,1 8,9

0602 Drammen 22,5 25,4 25,3 27,7 21,7

0604 Kongsberg 1,4 2,1 3,2 3,9 4,7

0605 Ringerike 1,5 3,6 6,5 7,7 9,0

0612 Hole 0,0 0,1 0,6 5,3 9,0

0615 Flå 9,1 7,6 10,3 9,4 10,6

0616 Nes 2,0 3,9 3,8 3,9 2,1

0617 Gol 16,4 16,2 14,7 16,3 14,6

0618 Hemsedal 12,2 13,9 18,9 21,4 18,9

0619 Ål 6,9 6,9 7,6 9,2 10,7

0620 Hol 3,3 7,6 12,0 9,1 8,6

0621 Sigdal 6,6 7,7 11,9 14,4 14,6

0622 Krødsherad 14,1 19,6 20,8 25,8 28,8

0623 Modum 3,4 4,1 5,0 6,4 6,7

0624 Øvre Eiker 6,4 6,7 6,5 6,0 4,6

0625 Nedre Eiker 0,4 0,5 2,9 4,3 2,3

0626 Lier 4,6 5,3 6,0 6,6 7,4

0627 Røyken 5,6 5,8 7,0 6,6 5,8

0628 Hurum 3,3 5,9 7,5 6,3 5,7

0631 Flesberg 1,0 0,8 2,7 4,6 2,7

0632 Rollag 5,0 6,9 7,0 7,7 5,9

0633 Nore og Uvdal 8,0 8,2 9,6 9,5 6,6
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4. Gjeldsbelastning 
 

4.1 Netto lånegjeld 
 

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg gjøres det 

fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån 

(utlån av egne midler).  

 

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier noe 

om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld vil imidlertid ikke være 

renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en gitt økning i renten netto vil påvirke budsjettbalansen i 

kommunen. Netto renteeksponert gjeld ser vi på neste punkt. 

 

 

 

 

Tabellen under viser netto lånegjeld i Oslo og Viken i prosent av brutto driftsinntekter 2015- 

2019. 

 

Fylke 2015 2016 2017 2018 2019

Østfold 80,9 81,3 80,4 84,4 85,8

Akershus 88,6 89,9 91,6 92,5 95,6

Buskerud 73,6 73,9 74,3 77,5 81,7

Landet uten Oslo 82,3 83,1 84,5 87,5 89,4

Oslo 51,4 51,8 42,2 46,6 49,0
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Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019

0101 Halden 77,9 82,2 89,0 105,2 107,1

0104 Moss 77,2 74,5 72,7 77,5 87,0

0105 Sarpsborg 86,3 83,6 80,0 79,9 77,2

0106 Fredrikstad 94,7 92,2 91,7 90,6 93,8

0111 Hvaler 85,3 90,8 96,3 106,3 109,7

0118 Aremark 52,8 81,8 94,5 107,5 108,0

0119 Marker 50,6 56,1 56,1 56,4 64,8

0121 Rømskog 26,0 21,3 28,4 66,0 60,4

0122 Trøgstad 38,0 58,8 92,8 89,6 80,6

0123 Spydeberg 65,9 68,2 72,2 73,1 72,5

0124 Askim 77,4 79,3 88,3 81,8 78,4

0125 Eidsberg 76,8 80,4 73,4 73,2 72,7

0127 Skiptvet 26,6 28,8 30,9 29,9 32,7

0128 Rakkestad 94,6 91,3 86,7 92,3 97,0

0135 Råde 57,2 59,2 84,4 80,1 77,5

0136 Rygge 84,1 93,3 91,8 87,2 86,9

0137 Våler 53,6 53,0 53,2 54,0 45,3

0138 Hobøl 51,0 49,0 42,1 47,9 54,2

0211 Vestby 120,7 120,5 127,0 125,4 122,7

0213 Ski 108,6 110,4 109,0 118,6 127,3

0214 Ås 82,8 87,6 103,0 108,0 109,9

0215 Frogn 94,5 111,4 125,1 120,5 144,0

0216 Nesodden 81,2 75,8 74,1 73,4 82,2

0217 Oppegård 81,8 74,2 68,2 77,4 86,6

0219 Bærum 67,4 64,6 66,9 58,9 62,8

0220 Asker 93,0 93,2 92,2 90,3 88,6

0221 Aurskog-Høland 60,1 66,7 86,7 93,4 89,0

0226 Sørum 128,8 158,9 163,0 153,0 149,0

0227 Fet 124,9 125,5 133,1 133,4 140,7

0228 Rælingen 110,4 112,2 109,7 127,4 129,6

0229 Enebakk 103,4 107,8 122,9 129,1 124,3

0230 Lørenskog 126,1 129,3 124,2 123,1 123,9

0231 Skedsmo 76,4 74,1 68,2 70,5 68,8

0233 Nittedal 53,3 61,2 64,4 69,8 89,2

0234 Gjerdrum 107,0 111,0 107,3 102,5 93,8

0235 Ullensaker 125,0 131,1 133,3 143,0 146,4

0236 Nes 52,8 56,6 62,0 61,8 65,9

0237 Eidsvoll 87,3 85,3 85,7 93,4 97,8

0238 Nannestad 103,6 97,7 98,7 105,4 101,6

0239 Hurdal 95,4 87,6 83,5 77,6 78,6

0301 Oslo 51,4 51,8 42,2 46,6 49,0

0602 Drammen 109,3 104,9 101,4 102,9 103,0

0604 Kongsberg 72,5 74,9 75,3 79,2 84,6

0605 Ringerike 48,4 55,5 68,6 80,0 92,8

0612 Hole 79,0 71,0 66,8 64,4 63,2

0615 Flå 53,6 50,5 65,0 70,8 74,6

0616 Nes 40,5 43,1 54,0 59,3 69,4

0617 Gol 72,8 89,9 84,4 81,9 74,3

0618 Hemsedal 69,4 64,9 68,9 68,4 65,4

0619 Ål 46,5 68,6 55,9 55,5 66,6

0620 Hol 64,3 63,0 62,5 60,3 63,5

0621 Sigdal 45,4 42,1 38,7 42,9 41,6

0622 Krødsherad 22,5 30,1 34,0 48,0 88,7

0623 Modum 37,4 44,6 53,5 58,1 52,5

0624 Øvre Eiker 84,4 85,3 80,0 78,0 71,4

0625 Nedre Eiker 83,7 83,8 83,4 86,5 92,3

0626 Lier 97,3 84,8 83,0 84,0 96,2

0627 Røyken 33,8 30,7 29,4 26,9 26,8

0628 Hurum 48,0 64,9 69,2 77,1 91,6

0631 Flesberg 31,3 34,8 45,8 109,1 138,6

0632 Rollag 26,7 38,5 41,0 40,1 43,9

0633 Nore og Uvdal 30,6 32,5 32,7 30,4 33,8
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I løpet av de siste årene har det vært en økning i netto lånegjeld målt i % av brutto driftsinntekter, 

fra 73 % i 2015 til 86 % i 2019 for Oslo og Viken under ett. Imidlertid er det store forskjeller både 

mellom kommuner og tidligere fylker.  

For landet uten Oslo økte netto lånegjeld fra 82 % i 2015 til 89 % i 2019. 

Halvparten av våre kommuner har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet uten Oslo pr. 

2019. Det vil si 25 kommuner hvor samtlige tilhører tidligere Akershus fylke. 

Kommunene Flesberg (139%), Fet (141%), Frogn (144%), Ullensaker (146%) og Sørum (149%) har i 

2019 høyest netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.  

Røyken (27%), Skiptvet (33%), Nore og Uvdal (34%), Sigdal (42%) og Rollag (44%) har lavest 

lånegjeld pr. 2019. Grunnen til at Røyken ligger så lavt er at formålsbyggene ligger i et AS. 

Lånegjelden fra 2018 til 2019 økte for mer enn halvparten av våre kommuner. Desidert størst 

prosentvis økning var det i Frogn, Flesberg og Krødsherad hvor veksten økte med henholdsvis 

24%, 30% og 41%. 

På landsbasis ligger Oslo (49%) lavest i netto lånegjeld, mens Møre og Romsdal (106%), Troms 

(107%) og Finnmark (112%) ligger høyest. 

 

4.2 Netto renteeksponert gjeld  
 

Alt av netto lånegjeld er imidlertid ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten 

påvirker budsjettbalansen i kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til 

selvkostområdene (vann, avløp og renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og 

gjeld med rentekompensasjonsordninger. 

 

 

 

Tabellen under viser netto renteeksponert gjeld i Oslo og Viken i prosent av brutto driftsinntekter 

2015- 2019. 
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Netto renteeksponering i % av brutto driftsinntekter

2015 2016 2017 2018 2019

0101 Halden 45,7 50,7 44,0 55,7 54,7

0104 Moss 51,1 48,8 44,1 45,5 56,2

0105 Sarpsborg 53,0 54,1 49,0 49,4 45,5

0106 Fredrikstad 39,4 44,2 40,7 44,9 47,8

0111 Hvaler 5,8 25,0 31,3 32,5 43,8

0118 Aremark 17,6 36,2 30,6 28,8 19,6

0119 Marker 24,2 26,3 22,4 21,3 19,6

0121 Rømskog -19,6 -16,2 -0,6 -1,6 31,7

0122 Trøgstad -20,1 -9,4 20,5 15,2 12,7

0123 Spydeberg 29,4 42,6 39,9 45,2 41,3

0124 Askim 35,0 37,0 39,2 39,0 47,6

0125 Eidsberg 15,8 21,1 15,9 14,9 17,7

0127 Skiptvet -12,1 -12,1 -8,4 -6,0 -0,7

0128 Rakkestad 60,3 58,0 54,0 53,6 55,3

0135 Råde 27,3 34,7 53,9 53,2 49,7

0136 Rygge 43,0 59,5 52,0 48,4 50,2

0137 Våler 10,5 10,2 7,8 15,3 18,7

0138 Hobøl 32,0 23,5 1,3 -0,1 11,7

0211 Vestby 41,5 42,0 44,7 48,4 42,8

0213 Ski 50,3 56,6 55,7 65,8 76,5

0214 Ås 21,1 31,9 40,9 46,5 53,2

0215 Frogn 50,2 85,4 106,7 95,6 107,0

0216 Nesodden 38,5 36,2 32,6 32,6 47,2

0217 Oppegård 39,8 31,9 23,5 35,8 49,7

0219 Bærum 3,1 -0,4 8,6 -3,7 4,2

0220 Asker 49,2 52,4 58,4 48,6 56,2

0221 Aurskog-Høland 6,2 15,2 35,7 46,0 48,3

0226 Sørum 81,9 115,8 126,5 114,6 110,3

0227 Fet 71,3 74,6 82,9 84,5 94,9

0228 Rælingen 64,6 71,7 70,0 82,7 86,2

0229 Enebakk 54,4 52,2 74,8 80,8 103,1

0230 Lørenskog 91,1 93,1 87,5 83,1 87,4

0231 Skedsmo 21,2 22,5 15,2 7,8 20,5

0233 Nittedal 9,5 16,6 15,6 20,0 36,6

0234 Gjerdrum 50,7 52,1 39,3 32,5 24,6

0235 Ullensaker 88,0 85,8 82,0 91,1 96,1

0236 Nes 12,1 19,9 23,3 27,5 31,1

0237 Eidsvoll 22,5 25,0 22,2 31,0 36,5

0238 Nannestad 41,6 35,8 36,0 42,0 .

0239 Hurdal 59,9 55,9 46,7 41,9 45,5

0301 Oslo 19,1 22,0 13,0 18,6 17,3

0602 Drammen 64,4 62,3 59,2 52,1 59,8

0604 Kongsberg 49,7 52,9 51,1 48,4 51,1

0605 Ringerike 11,5 18,4 20,2 27,2 38,2

0612 Hole 61,1 41,9 38,3 27,1 26,8

0615 Flå 7,6 3,3 12,2 28,7 36,8

0616 Nes 8,2 6,8 18,3 28,9 .

0617 Gol 10,6 36,1 43,5 37,8 40,0

0618 Hemsedal 6,7 10,3 -4,4 -2,1 3,7

0619 Ål 3,5 31,1 17,7 17,7 42,7

0620 Hol -5,1 -3,4 -5,6 -0,1 3,9

0621 Sigdal 4,4 -2,5 -7,9 -2,8 -2,6

0622 Krødsherad -31,5 -28,2 -25,0 -18,3 25,2

0623 Modum 0,0 9,3 22,3 18,4 20,5

0624 Øvre Eiker 42,7 40,0 39,4 37,8 33,7

0625 Nedre Eiker 38,8 39,4 35,8 35,9 41,3

0626 Lier 56,1 47,4 42,5 38,7 49,5

0627 Røyken -8,4 -8,4 -11,9 -8,7 -5,6

0628 Hurum -1,0 24,4 24,0 25,0 60,1

0631 Flesberg 9,0 9,3 16,2 79,0 94,2

0632 Rollag -2,7 3,5 9,0 5,1 9,5

0633 Nore og Uvdal -9,1 -4,2 -6,4 -9,0 -1,9
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Netto renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av kommunekonsernet sin 

renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentebærende likviditet er trukket fra. Variabelen gir 

således en indikasjon på hvor sårbar kommunekonsernet vil være for en endring i rentenivået 

(før man tar hensyn til eventuelle rentebindinger).  

Samtlige av våre kommuner har økt netto renteeksponert gjeld i 2019 i forhold til året før. De 

som har økt mest på ett år er Ål (25%), Rømskog (33%), Hurum (35%) og Krødsherad (44%). Men 

de kommunene som faktisk har mest i renteeksponert gjeld i 2019 er kommunene i tidligere 

Akershus og er som følgende: Fet (95%), Ullensaker (96%), Enebakk (103%), Frogn (107%) og 

Sørum (110%). Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at 

kommunen tar høyde for en eventuell økning i lånerenten, da den for den enkelte kan gi store 

utslag på bunnlinjen i regnskapet. Heldigvis har mange av de samme kommunene som har høy 

netto renteeksponert gjeld også høye buffere, som kan motvirke disse svingene som følge av 

renteendringer. 

Skiptvet, Nore og Uvdal og Sigdal har i 2019 negativ renteeksponert gjeld. Disse kommunene vil 

tjene på en eventuell renteoppgang.  
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5. Folketallsutvikling 
 

Utvikling i folketallet er en viktig forutsetning ikke bare for utvikling av rammetilskuddet til 

kommunene, men også som bakgrunnsinformasjon for hvorfor den økonomiske situasjonen er 

slik den er i de enkelte kommunene. Vi har derfor tatt med den faktiske befolkningsutviklingen i 

kommunene pr 1.1. for samme periode som de økonomiske nøkkeltallene, altså fra 2015 til 2019. 

Mens befolkningsveksten har gått ned i Norge som helhet, har Oslo og Viken opprettholdt en høy 

befolkningsvekst de siste årene. Disse fylkene har hvert år økt med omtrent 1% poeng. 

Innenlands nettoflytting er viktigste årsak til vekst. 

De kommunene som prosentvis har økt mest i innbyggtall på en femårsperiode er Våler (9,7%), 

Ås (9,9%), Lørenskog (14,1%), Ullensaker (14,8%) og Nannestad (15,1%). 

De kommunene som prosentvis har hatt størst nedgang i innbyggtall på en femårsperiode er Ål (-

1%), Krødsherad (-1,3%), Nes i Buskerud (-2,9%), Aremark  (-3,5%) og Nore og Uvdal  (-3,7%). 
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Folketallsutvikling 2019 

Nedenfor presenteres folketallsutviklingen for 2019 som kart. Fargelggingen av kartet tar 

utgangspunkt i følgende terskelverdier:  

Landets vekst for perioden 2015 – 2019 er 3,1 % samlet. 

 

 

 

 

Tabellen under viser utviklingen i folketall for perioden 2015 – 2019: 
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Hol kommune 
 

 

  side 1 av 2 

SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/01202-4 
 Saksbehandler Charlotte Karlsen 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2020 20/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2020 sak 20/20 
 
Behandling 
Ordfører orienterte om saken.  
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019 

 
Saken avgjøres av:  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalget i Hol kommune sin årsrapport for 2019 
Saksutskrift fra sak 5/20 
 
Dokument i saken: 
Se vedlegg 
 
Saksopplysninger:   
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. I henhold til kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget rapportere 
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  
 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer i all hovedsak løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider 
kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Sekretariatet har utarbeidet vedlagte forslag til årsrapport for 2019. Etter kontrollutvalgets tilslutning 
vil rapporten bli oversendt til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalget i Hol kommune har behandlet saken i møte 03.02.2020 sak 5/20. 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. De fattet følgende vedtak: 
 
«Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsrapport 2019. 
Kontrollutvalget oversender årsrapporten til kommunestyret med følgende anbefaling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.» 
 
 
Kontrollutvalget sin innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
RETT UTSKRIFT 
DATO 23.april.2020 
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Hol kommune 
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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/01202-5 
 Saksbehandler Charlotte Karlsen 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets årsplan for 2020 

 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 22.04.2020 21/20 

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2020 sak 21/20 
 
Behandling 
Ordfører orienterte om saken.  
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering. 
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KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020 

Saken avgjøres av:  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Årsplan for kontrollutvalget i Hol 
Saksutskrift fra sak 8/20 
 
Dokument i saken: 
Se vedlegg 
 
Saksopplysninger:   
Vedlagt følger kontrollutvalgets årsplan for 2020. 
Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi 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. Kontrollutvalget har mange oppgaver og 
virkemidler og årsplanen tar sikte på å gjenspeile dette ved å synliggjøre det totale kontrollarbeidet. 
 
Kontrollutvalget i Hol kommune behandlet saken i møte 03.02.2020 sak 8/20. Forslag til 
kontrollutvalgets årsplan for 2020 ble lagt frem til behandling og det ble foretatt en gjennomgang av 
årsplanen i møtet. Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Det ble fattet følgende vedtak: 
«Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte årsplan for 2020. 
Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret og anbefaler følgende vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering.» 
 
Kontrollutvalget sin innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2020 til orientering. 
RETT UTSKRIFT 
DATO 23.april.2020 
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1 
 

Arkivsak-dok. 19/00292-5 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 05.05.2020 
 
 
 

   
 
 

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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