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Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

SALG AV GEILO LUFTHAVN DAGALI AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kommunestyret vedtok å selge alle kommunens aksjer i Geilo Lufthavn Dagali AS i 
mai 2019 for kr 12,5 mill. Kjøper klarte ikke finansieringen. 
 
Kommunestyret vedtok således å selge aksjene for kr 9,5 mill. i november 2019.  
 
Følgende protokollasjon fremgår av formannskapets møte 28.05.2020: 
 

Dagali Flyplass er solgt. Kontrollutvalget vurderer å se på salget. 
 

 
Det er på det rene at formannskapet ikke har myndighet til å pålegge kontrollutvalget 
eventuelt å gjøre en undersøkelse, her. Dersom formannskapet mener at 
kontrollutvalget skal gjøre en undersøkelse, må det antas at kommunestyret også 
mener dette. Et mandat for en undersøkelse må fremmes for kommunestyret som en 
egen sak og det må tas stilling til et budsjett for en slik undersøkelse. 
 
Kontrollutvalget bør drøfte hvorvidt det skal gjøres en undersøkelse. Hvis ja, så kan 
revisor og/eller sekretariatet komme tilbake til en sak til neste møte. Revisor kan for 
eksempel foreslå hvordan en undersøkelse skal legges opp. Sekretariatet vurderer 
saken for kontrollutvalget og fremmer selve saken til neste møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/00290-15 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLMESSIGE FORHOLD KNYTTET TIL COVID 19 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisor til neste møte om å utarbeide en plan for evaluering av 
kriseledelsen under korona-situasjonen. 
 
 
 
Vedlegg:  
Plan for kriseledelse 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
I formannskapets protokoll fra møte 28.05.2020 er følgende protokollert, før 
behandlingen av selve sakene: 
 

Kontrollutvalget tar Covid 19 opp som en sak på neste møte 
 
 
Saken omhandler hvorvidt kontrollutvalget skal stå for en evaluering av den perioden 
som kommunen hadde kriseledelse. Det vises i denne forbindelse til vedlagte plan 
for kriseledelse. 
 
Sekretariatet foreslår at saken drøftes nærmere i kontrollutvalgets møte. Et forslag til 
vedtak i saken kan være at revisor bes utarbeide plan for evaluering av kriseledelsen 
under korona-situasjonen, til neste møte. 
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PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE 
Versjon redigert for hjemmeside 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret 31.10.2018. sak 69/18 

 
Hol kommune kriseplan, 10. utg. revidert desember 2019 EBL 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

ORGANISERING AV KRISELEDELSE I HOL KOMMUNE 
 

Kriseledelse – møter alltid    Kriseledelse – varsles- og møter ved behov 

Rådmann (leder) Teknisk sjef 

Leder plan og utvikling (NK)  Medisinskfaglig rådgiver (lege/ sykepleier) 

Ordfører Kultur- og oppvekstsjef 

Informasjonsansvarlig  Miljøvernleder  

Beredskapskoordinator Helse og omsorgssjef   

 

Stab kriseledelse – innkalles ved behov       Stab – varsles ved behov 

Sekretariat (logg/CIM/telefon)  IKT/samband 

 Økonomisjef 

 GEO dataingeniør 

 

Andre – ved behov    

Liaison til innsatsledelse (politikontakt) 

Redningsfaglig rådgiver (helse/brann/politi) 

Fagkonsulent landbruk 

Liaison til kraftleverandør 

Røde Kors (ressurs fra lokallag) 

 

  

OPERATIVE RESSURSER 
 

TEKNISK ETAT LOGISTIKK/ 
TRANSPORT 

LEGETJENESTEN KRISETEAM SENTRALBORD/ 
SERVICETORG 

- Driftsledelse 
- Driftsavdeling 
- Veg/VA ingeniører 
- Kart/GEO data 
- Eiendomsavdeling 
- Sekretariat  

- Kommunens  
  kjøretøy 
- Ekstern transport 
- Felleskjøkken 
 

- Geilo legesenter 
- Hol legekontor 
  

Varsles direkte, eller 
via Hallingdal 
legevaktsentral. 
Aktuelt å forsterke 
denne tjenesten i 
spesielle situasjoner, 
ved behov 

- Førstelinjekontakt 
  mot publikum 
- Web og Facebook 
- Ansvar for å   
  sortere info 
- Koordinerer med  
  informasjonsstab 
 

EKSTERNE 
RESSURSER 

NØDETATER 

- Røde Kors 
- Hallingdal Kraftnett 
- Ustekveikja Energi 
- Jernbaneverket/NSB 
- Statens Vegvesen  
- Sivilforsvaret 
- Lokale idrettslag 
- Mattilsynet 
- Radio Relé Liga 
- Media 
- Heimevernet 
 

- Politi 
- Brannvesen 
- AMK 
- Legetjenesten  
- Legevaktsentral 
- HRS 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

1. PLAN FOR KRISELEDELSE I HOL KOMMUNE  
 

Definisjon av «KRISE»: 
Krise er en uønsket hendelse som krever mer oppmerksomhet og flere ressurser enn 

kommunen disponerer til daglig, for snarest mulig å normalisere situasjonen. 

 

Kommunen har et generelt ansvar for befolkningens sikkerhet i en krisesituasjon. Den 

politiske og administrative ledelse er ansvarlig for at kommunen er i stand til å håndtere 

kriser. Det skal foreligge en plan for hvordan kommunen skal kunne opprettholde sin 

virksomhet i en krisesituasjon. Håndtering av et økt informasjonsbehov internt i 

kommunen, og i forhold til media og publikum, vil være en viktig del av kriseplanen. 

  

Rask og effektiv handling under en katastrofe, krisesituasjon forutsetter at 

ansvarsforhold med bruk og fordeling av disponible ressurser er avklart på forhånd.  

 

Beredskapsplanen skal fange opp både akutt inntrufne hendelser og hendelser som 

bygges opp over tid. Det er likevel med grunnlag i erfaringer, mulig å gi grove anslag 

for sannsynligheten for at ulike hendelser inntreffer, og anslå omfang og behov for 

krisehjelp. 

 

I alle krisesituasjoner er det likevel viktig å huske på at det er den aktuelle akutte 

situasjon og ikke beredskapsplanen, som danner grunnlaget for den faktiske styring, 

ledelse, organisering og ressursbruk. 

 

Dersom det er mulig, skal all øvrig kommunal virksomhet og lokalsamfunnet ellers 

fungere på en normal, uavhengig og uberørt måte i forhold til krisesituasjonen.  

 

Kriseledelsen oppløser seg selv når hendelsen kan håndteres av kommunens ordinære 

organisasjon. Ordfører avgir rapport til kommunestyret umiddelbart etter krisens 

opphør.  

 

2. FASTSETTELSE 
 

Fullmakter (krisefullmakt) 
Rådmann og ordfører eller andre som fungerer i disse stillinger, er gitt fullmakt til å 

iverksette denne planen eller deler av denne. Samme personer er delegert myndighet til 

å iverksette alle nødvendige tiltak for å avhjelpe en oppstått akutt krise, og utøve den 

kommunale myndighet som situasjonen krever.  
 

Kommunestyret har gitt kriseledelsen fullmakt til å gjøre økonomiske disposisjoner, 

begrenset oppad til kr. 5 000 000,- til det formål å bringe en krisesituasjon til opphør. 

Rammebeløpet kan overskrides i ekstraordinære tilfeller der bevilgende folkevalgte 

organer ikke kan sammenkalles tidsnok. 

Iverksettelse 

Kommunestyret fastsetter denne plan til bruk for kommuneledelsen, jfr. KS-sak 69/18. 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

3. ETABLERING OG DRIFT AV KRISELEDELSEN 
 

Målsetting 
Når en krise er et faktum, eller en hendelse med stor sannsynlighet er i ferd med å 

utvikle seg til en krise, skal kriseledelsen ha to arbeidsmål:  
 

1. Søke å avgrense skader, og bringe krisen til opphør med tilgjengelige midler; egne 

eller i samarbeid med redningstjenesten, andre offentlige myndigheter og 

innsatsenheter.  

I en krisesituasjon, der menneskers liv og helse er truet, har politimesteren i  

Sør-Øst Politidistrikt et overordnet ansvar for skadebekjempelse, med ressursstøtte 

fra kommunen.  

2. Så lenge krisesituasjonen er til stede; opprettholde et best mulig ordinært 

tjenestetilbud, og iverksette tiltak for å normalisere situasjonen.  
 

Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende 

beredskapsplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende enheter/sektorer.  
 

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 

sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Kommunen utgjør således det 

lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. 

 

Beredskapsarbeidet i Hol kommune er basert på fire prinsipper:  
 

Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret 

for nødvendige skadeforebyggende tiltak, kriseforberedelser og iverksettelse av tiltak 

ved en krise. 
 

Likhetsprinsippet: Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, 

krise og krig. De som utfører en samfunnsoppgave til daglig, har også de beste 

forutsetningene for å håndtere oppgavene i en krise. 
 

Nærhetsprinsippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen. 
 

Samvirkeprinsippet: Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å 

sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med 

forebygging, beredskap og krisehåndtering.  
 

Kommunenes kriseplan er en overordnet plan for kommunens kriseorganisasjon som 

kommunens andre beredskapsplaner er knyttet opp til. Overordnet plan erstatter ikke 

eksisterende sektorplaner, men det skal være et samsvar mellom disse. 

 

Organisering – kommunal kriseledelse 
Kriseledelsen i Hol kommune tar utgangspunkt i rådmannens ledergruppe som består av 

rådmannen og hans etatsjefer, ordfører, samt informasjonsansvarlig ved kriser.  

Operativ koordinering for kriseledelsen ivaretas av beredskapsrådgiver samt en 

krisestab som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for kriseledelsen. Det er den enkelte 

hendelse, eller beredskapsgrad, som er avgjørende for sammensetning av kriseledelsen.  

Kriseledelsen kan suppleres med interne og eksterne ressurspersoner etter behov. 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

Funksjoner 
Forholdet mellom ordfører og rådmann er det samme i beredskaps- og krisesituasjon 

som det er til daglig.  
 

Rådmannen er kommunens leder av alle hendelser, gjennom sin funksjon som 

overordnet virksomhetsleder.  
 

Ordføreren representerer kommunestyret og vil som en hovedregel være kommunens 

offisielle talsperson.  
 

Gjennom denne arbeidsfordelingen sikres det at ansvarsforholdene er tydelige, og at 

kommandoforhold og tjenestevei er den samme både i beredskaps- og krisesituasjoner 

og i forhold til daglig drift. 
 

Rådmann:  

 Rådmannen er ansvarlig for virksomheten og har det øverste ansvaret for 

kommunens håndtering av krisen. Rådmannen er ansvarlig for å iverksette 

nødvendige tiltak slik at organisasjonen klarer å håndtere situasjonen  

 Leder kriseledelsen som et team og tar de overordnede beslutningene  

 Formulere strategi for krisehåndteringen 

 Rådmannen er ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste 
 

Ordfører:  

 Er kommunens ansikt utad og skal som hovedregel være kommunens talsperson  

 Representerer kommunen i offisielle sammenhenger i forbindelse med hendelsen  

 Leder pressekonferanser som er initiert av kommunen 

 Samarbeider tett med rådmannen og informasjonsansvarlig i forhold til 

krisekommunikasjon, informasjons- og mediehåndtering 

 Representerer kommunestyret iht. krisefullmakt, dersom det er nødvendig og det 

ikke er tid eller mulig å kalle sammen et beslutningsdyktig kommunestyre 
 

Leder plan og utvikling:  

 NK i kriseledelsen med spesielt fokus på gjennomføring og oppfølging av tiltak 

 Trer inn som leder for kriseledelsen ved rådmannens fravær 

 Ivaretar det operative arbeidet sammen med beredskapsrådgiver  
 

Informasjonsansvarlig:  

 Utvikle offensiv strategi for kriseinformasjon og kommunikasjon, informasjons- 

og mediehåndtering i tett samarbeid med ordfører og rådmann 

 I nært samarbeid med ordfører og rådmann, lede media-, krisekommunikasjon og 

informasjonshåndtering internt (egen organisasjon/ansatte, politikere) og eksternt 

(samarbeidspartnere og publikum) 

 Utføre krisekommunikasjon og informasjonshåndtering 

 Lede informasjons- og kommunikasjonsgruppen 
 

Beredskapsrådgiver:  

 Ivaretar operativt fokus, og innhenter grunnlag for kriseledelsens beslutninger 

 Leder og koordinerer krisestaben 

 Leder og koordinerer hendelser etter nærmere fullmakter 

 Samhandler med NK kriseledelse, og koordinerer med eksterne aktører 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

 

Helse- og omsorgssjef: 

 Spesielt fokus på kommunens helseberedskap, og samordning med eksterne 

helseressurser  

 Koble helseressurser med øvrige fagområder i kriseledelsens håndtering 
 

Teknisk sjef:  
 Spesielt fokus på kommunalteknisk beredskap og ressursstyring  

 Samhandler med øvrig kriseledelse, og koordinerer med eksterne aktører 

 

Varaordfører.  

 Varaordfører trer inn i ordførerens sted ved dennes fravær 

 Skal dekke ordførerfunksjonen sammen med ordfører, slik at denne funksjonen 

kan være operativ på døgnbasis 

 Utfører ellers sin funksjon i samarbeid med ordføreren 

 Deltar i informasjonshåndtering sammen med ordfører, rådmann og infoleder   
 

Kommuneledelsen representert i beredskapsledelsen: 
Oppgaven tillegges en eller flere av etatsjefene og/ eller avdelingsledere, fagledere etc. 

Dette avhenger av hendelsen.  

 Organisere og koordinere sine enheter iht. innøvde planer (sørge for at enhetene 

organiseres mest mulig likt som i daglig virke og etter kjente prosedyrer) 

 Sikre loggføring i egen enhet 

 Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til beredskapsledelsen 

 Formidle tiltak til sin enhet etter ordre gitt fra kriseledelsen 

 Formidlingen av tiltakene bør gis mest mulig likt som i daglig struktur 

(linjeorganisasjonen brukes i størst mulig grad som i daglig virke, hvis mulig) 

 Sørge for å knytte til seg fagressurser 

 Vurdere bruk av rammeavtaler 

 Sikre at HMS blir ivaretatt 
 

Dette inkluderer også medisinskfaglig rådgiver/ kommuneoverlege og 

miljøvernleder som ivaretar forhold innenfor sine respektive fagområder. 
 

Brannsjef: 

 Kan tiltre kriseledelsen som redningsfaglig rådgiver dersom dette ikke er i 

konflikt med brannsjefens primære operative oppgaver 
 

Avdelingsleder, seksjon/enhetsleder - ikke representert i beredskapsledelsen: 

 Ivareta den daglig drift 

 Være forberedt og støtte kriseledelsen, når anmodet 
 

Samvirkeaktører/ eksterne aktører:  

 Faglig rådgivning 

 Kan bistå med nødvendige ressurser 

 Bindeledd mellom egen enhet og kommunen/kriseledelsen (liaison) 

 Bistå med samband/ kommunikasjon 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

Oppgaver 

Opprette kontakt med skadestedsledelse 

Umiddelbart etter den første fasen av en ulykke/katastrofe, tar politiet kontakt med 

rådmannen, og det etableres kontakt mellom politiet og den kommunale kriseledelsen. 

 

Operativt ansvar 

Det operative ansvar ved en større ulykke/krisesituasjon tilligger politiet 

(skadestedsledelse), jfr. Justis- og beredskapsdepartementets redningsdirektiv.  Det skal 

sikres nødvendig kommunikasjon mellom politiet og den kommunale kriseledelsen. 
 

Løpende rapportering 

Jevnlig innrapportering til kriseledelsen fra fagetatene, avhengig av type hendelse.  

Kriseledelsen rapporterer videre til Fylkesmannen og evt. andre relevante aktører. 
 

Rullering av mannskaper 

Dersom situasjonen pågår over lengere tid ligger det et spesielt ansvar på kriseledelsen å 

sørge for rullering av medlemmer i kriseledelse/stab og annet operativt personell. 

Etatsjefer/seksjons- eller avdelingsledelse må sette opp vaktlister for å sikre slik 

rullering og ivareta kontinuitet i arbeidet. Listene skal forelegges kriseledelsen. 

Om nødvendig etableres kontakt med nabokommune(r) om bistand/samarbeid. 
 

Administrative og tekniske ressurser for kriseledelsen 

Til administrativ støtte har kriseledelsen en krisestab som skal ivareta loggføring, 

IKT/samband, GEO data, forsyning/logistikk etc. 
 

IKT-personell 

IKT-personell i hver kommune prioriterer sin egen kommune ved en evt. krise.  
 

Kan de forhåndsdefinerte lokaler skaffes lys og varme ved evt. strømbrudd?  

Kommunehuset NEI 

Geilotun           JA 
 

Se for øvrig kap. 7 

 

Utstyr (kriseledelse + stab) 
 

Personlig PC – tilgjengelig for loggføring, medieovervåkning og kommunikasjon 

Bærbar beredskaps PC 

Kart (digitalt og papir) over hele kommunen og tettsted, samt over nabokommuner. 

Beredskapsplaner inkl. sektorplaner og oppdaterte tiltakskort 

Mobiltelefoner, personlige. NB! Husk lader 

Satellitt-telefon 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

4. BRUK AV TILTAKSKORT 

 

En melding om alvorlig hendelse vil ofte utløse stressfølelse hos de som skal håndtere 

hendelsen, og da spesielt hos de som ikke arbeider med slik håndtering til daglig. 

 

Hensikten med tiltakskort er å ha en huskeliste, som brukes til kvalitetssikring for de 

ulike oppgavene og ansvaret den enkelte i kriseledelsen har i forbindelse med krise og 

beredskap.  
 

Gjennom systematisk å sjekke ut punktene i tiltakskortene for de ulike funksjonene, er 

det mindre risiko for at noe blir utelatt eller glemt. 

 

Et tiltakskort er ingen fasit på hvordan man løser oppgaven, men inneholder de 

viktigste- og mest nærliggende tingene. Det skal tydeliggjøre hensikt og intensjon, slik 

at uforutsette hendelse kan håndteres med større grad av trygghet. 

 

Tiltakskortene for kriseledelsen er spesifikk knyttet til definerte oppgaver, slik at det 

ikke skal være tvil om disse og hvem som er ansvarlig.  

 

Tiltakskortene finnes i vedlegg 2 til denne planen.  
 

I tillegg finnes disse i egen perm hos rådmann, ordfører, beredskapsrådgiver samt i 

kommunens mobile beredskapsenhet. 
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5. INFORMASJONSBEREDSKAP 

Dette beskriver Hol kommune sin informasjonsvirksomhet i krisesituasjoner. 

Informasjonsberedskapen er både en del av kommunens generelle 

kommunikasjonsplan og samtidig en del av kommunens totale kriseberedskap. 

 

MÅL 

 

Informasjonsberedskapen har som mål:  

 

- å beskytte liv og helse 

- å gi folk mulighet til å gjøre rasjonelle valg 

- å forebygge usikkerhet og uro i befolkningen 

- å gi kriseledelsen arbeidsro 

- å opprettholde tilliten til virksomheten og kriseledelsen 

- trygge og oppdatere de ansatte, spesielt de med en rolle i krisehåndteringen 
 

STRATEGI 

 

Målene skal nås gjennom disse strategiene: 

 

- sikre rask formidling av korrekt informasjon – på forespørsel og uoppfordret 

- sikre nødvendig innhentning og samordning av informasjon 

- informere publikum gjennom mediene, internett, sosiale medier og andre kanaler 

- etablere publikumstjeneste og informasjonssenter 

- varsle og informere alle ansatte gjennom nettsider, sosiale medier og e-post 
 

PRINSIPPER 

 

Hol kommune vil i en beredskapssituasjon basere sin informasjon på følgende 

prinsipper: 

 

- Vi gir klarert og etterrettelig informasjon som er knyttet til vårt ansvarsområde og 

virksomhet, og henviser ellers til rett instans 

- Vi reagerer raskt, for å legge mest mulig av premissene selv – vi tar selv initiativ 

for å informere ansatte, berørte parter og offentligheten (publikum/media) 

- Vi er åpne om kommunens virksomhet, men tar hensyn til personvern og 

sikkerhetsmessige forhold 

- Vi tar ansvar og viser omsorg for berørte 

- Vi gir et så korrekt bilde av situasjonen som mulig, og fokuserer på hvordan vi 

skal løse problemet 

- I vanskelige situasjoner vil vi i størst mulig grad kommunisere direkte med 

personer, grupper og institusjoner som er berørt av saken. Vi prosederer ikke saken 

gjennom mediene 

- Vi er lydhøre for kritikk 
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ORGANISERING AV INFORMASJONSBEREDSKAPEN 
 

Koordinering og samordning – ansvar: alle i infostab 

- Innhente informasjon fra berørte virksomheter og samarbeidspartnere. 

- Utforme meldinger og budskap i samarbeid med/godkjent av kriseledelsen. 

- Formidle oppdatert og stedfestet informasjon til og fra kriseledelsen. 

- Tydeliggjøre at ansatte ikke skal uttale seg til media eller legge ut informasjon om 

hendelsen i sosiale medier 

- Ansatte som blir spurt av presse og publikum, skal henvise den som spør til 

informasjonstjenesten. 

- Kun informasjon gitt/klarert av kriseledelsen er offisiell informasjon. 
 

Nett – og nyhetstjeneste – ansvar: de med ansvar for kriseweb 

- Etablere kriseweb 

- Produsere og publisere bakgrunnsinformasjon 

- Publisere tilgjengelig informasjon på kommunens internettsider (kriseweb), sosiale 

medier og intranettsider 

- Produsere ofte stilte spørsmål på bakgrunn av henvendelser til sentralbord, 

pårørendesenter og mediehåndtering 

- Intern informasjon 

- Klarere all informasjon med kriseledelsen før publisering 
 

Kriseweb 

Når kriseledelsen er etablert, aktiviseres spesielle kriseinformasjonssider på kommunens 

nettsider. Disse sidene skal ha følgende innhold og oppdateres fortløpende så lenge 

krisen vedvarer: 

- Hva har skjedd 

- Hva gjøres akkurat nå 

- Informasjonssentral 

- Har du behov for hjelp 

- Send e-post til informasjonssentralen 

- Kommunens kriseorganisering 

- Kart 
 

Medieovervåkning – ansvar: alle i kriseledelse/stab, koordineres av infoleder 

- Følge med i aviser, TV, radio og på nett om hva som formidles om krisen 

- Formidle resultater av overvåkningen til kriseledelsen 
 

Mediehåndtering – ansvar: infoleder m/stab tilrettelegger og ordfører uttaler seg 

- Være offensive overfor mediene (de kan brukes som ressurs) 

- Svare på henvendelser fra pressen, som hovedregel ordfører evt. andre klarerte 

- Holde løpende kontakt med mediene og sørge for at mediene får all tilgjengelig 

klarert informasjon 

- Sørge for gode arbeidsforhold for pressen – se etablering av pressesenter under 

- Planlegge og gjennomføre pressekonferanser og intervju 
 

Dokumentasjon og loggføring - informasjosstab 

- Arkivtjeneste 

- Loggføring av alle meldinger inn og ut som gjelder informasjon om hendelsen 
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Publikumstjeneste – ansvar: sentralbord (sentralbordet opprettholdes så langt som 

mulig på servicetorget uavhengig av kriseledelsens lokalisering) 
 

- Etablere publikumstjeneste 

- Etablere løsninger for utvidelse av sentralbordet ved behov (teknisk løsning og 

ekstrabemanning) 

- Etablere ekstratelefoner til kriseledelse, mediehåndtering og publikumsbetjening  

- Ta imot og videreformidle henvendelser til riktig person eller instans 

- Besvare enkle spørsmål som dreier seg om faktainformasjon (klarert med 

infoansvarlig/ kriseledelse i forkant) 

- Sørge for at de som føler angst og usikkerhet får egnede personer å snakke med 

- Ved behov å sørge for informative meldinger på sentralbordets telefonsvarer 

- Henvise til pårørendesenter og kriseteam 

- CIM mediemodul brukes til videreformidling av frigitt info fra kriseledelsen 
 

Varslingsliste for informasjosstab finnes i kap. 5 side 11 
 

Ved større hendelser må det forventes stor pågang fra riksdekkende media.  

 

Ved en langvarig krise (over 2 døgn) skal det etableres en turnusordning slik at 

personalet får nødvendig hvile for å kunne takle presset. Ytterligere behov for personell 

kan rekvireres av kriseledelsen. 
 

LOKALER 

Kriseledelsen vurderer og beslutter om det er mest hensiktsmessig at 

informasjonsledelsen, sammen med kriseledelsen, etablerer seg i Hol eller på Geilo. 

Dette er avhengig av type krise og hvor krisen har skjedd.  

Se for øvrig kapittel 7 side 18 og delplan 2 side 30. 
 

UTSTYRSBEHOV 
Egen PC eller rekvirert/avgitt av andre 

Tilgang på kopimaskin m/papirlager, lager av skrivemateriell (penner, tusjer etc.) 

Kart over hele kommunen og tettsted samt over nabokommuner.  

Mobiltelefoner (evt. satellitt) til informasjonstjenesten (egne eller rekvirert fra andre) 
 

MOBIL BEREDSKAP 

Kommunen har 2 stk. beredskapskasser til bruk ved forflytning av kriseledelsen og i de 

tilfeller strømforsyning og kommunikasjon har falt bort eller er ustabilt. 

Kassene består av kommunikasjonsutstyr, kart (papir og elektronisk), lysutstyr og 

strømforsyning m.m. Kassene er lagret på kommunehuset, og kan hentes ut herfra. 
 

ALTERNATIV VARSLING OG INFORMASJON I KOMMUNEN: 
 

- UMS varsling 

- Via postkasser 

- Via kontaktpersoner i grendene evt. ledere i grendeutvalgene der dette finnes 

- Via skolene og barnehagene, info til elevene, barnehagebarna 

- Informasjonsmøter i forsamlingslokaler (øremerke hvilke forsamlingslokaler) 

- Ved plakatoppslag, løpesedler 

- Ved fysisk å oppsøke husstander i spesielle tilfeller 
 

  



40/20 Kontrollmessige forhold knyttet til Covid 19 - 19/00290-15 Kontrollmessige forhold knyttet til Covid 19 : plan-for-kriseledelse-hol-tilpasset-hjemmeside-des-2019

 
 

13 
 

              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

6. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
 

Manglende informasjonshåndtering kan i seg selv bidra til en informasjonskrise i tillegg 

til den egentlige krisen. Kommunen skal derfor ha en offensiv informasjonspolitikk ved 

alle kriser og hendelser. Tid og god tilgjengelighet er to avgjørende faktorer for at 

kriseinformasjonsarbeidet skal fungere.  
 

Alle meldinger fra sentrale myndigheter med varsel om ulike forhold som kan medføre 

uønskede hendelser lokalt, som f.eks. melding om flom, skal publiseres på kommunens 

nettsider. Dette gjelder også i en ordinær driftssituasjon. 

For øvrig vises det til kap. 6 – informasjonsberedskap. 
 

Målsetting 

All kommunal informasjonshåndtering ved hendelser og kriser skal basere seg på 

prinsippene om at den skal være:  

 Offensiv  

 Utvise mest mulig åpenhet 

 Korrekt og helhetlig (verifiseres og godkjennes) 

 Inkludere alle som oppholder seg i Hol kommune 
 

Gjennom en god informasjonshåndtering skal kommunen bidra til å:  

 Skape trygghet og sikkerhet, samt redusere unødig frykt/angst  

 Sikre at kommunens innbyggere, publikum og ansatte får nødvendig informasjon 

om hvordan de kan og skal forholde seg i situasjonen  

 Sikre mest mulig arbeidsro for kommunens kriseledelse og annet involvert 

krisepersonell  

 Styrke tilliten til kommunen og ivareta kommunens omdømme  

 Sikre at det ikke oppstår et informasjonsvakuum  

 Forhindre ryktespredning og feilinformasjon  
 

Ansvarsforhold 

Ved alle hendelser og kriser som medfører stor interesse og pågang fra media og/ eller 

et stort og økt informasjonsbehov, avgjør rådmannen om det skal settes inn ekstra 

informasjonsressurser for å bistå/lede informasjonshåndteringen.  
 

Ved alle større hendelser og kriser skal all kommunal kriserelatert informasjon 

koordineres gjennom kriseledelsen v/informasjonsansvarlig. Dette for å sikre at 

informasjon som gis av kommunen, uavhengig av kanal, er korrekt og fremstår som 

mest mulig helhetlig og koordinert.  
 

I de tilfeller der en krise/uønsket hendelse ledes av andre instanser som f.eks. 

politiet/lokal redningssentral (LRS), skal ikke kommunen gi operativ informasjon uten 

at dette er godkjent/koordinert med ledende instans. Kommunal informasjon skal i slike 

tilfeller avgrenses til å gjelde kommunale forhold/innsats, generell 

samfunnsinformasjon, samt videreformidling av informasjon fra ledende 

instans/sentrale myndigheter. 
  

Ved internasjonale, nasjonale eller regionale hendelser/kriser, vurderes det i hvert enkelt 

tilfelle om kommunen skal publisere egen informasjon eller kun henvise til andre 

relevante informasjonssteder. Dette er myndighetenes sentrale nettportal som formidler 

viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.  
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7. LOKALISERING - KRISELEDELSE 
 

Alle større hendelser og kriser i Østre Hol, ledes i utgangspunktet fra kommunehuset, 

eller dertil egnet sted som rådmannen utpeker.  

Alle større hendelser og kriser i Vestre Hol, ledes i utgangspunktet fra møterom i 

underetasje på Geilotun, eller dertil egnet sted som rådmannen utpeker.  
 

8. LOKALISERING – PRESSE- OG MEDIASENTER 
 

I Hol etablerer informasjonsledelsen m/stab seg i kommunestyresalen. 

Pressekonferanser skjer på møterom 4. 
 

På Geilo etablerer informasjonsledelsen m/stab seg i underetasjen på Geilotun. 

Pressekonferanser skjer i utgangspunktet på samfunnshuset.  

 

9. LOKALISERING – PÅRØRENDESENTER 
 

I Hol etableres pårørendesenter på Vika velferdssenter.  

På Geilo etableres pårørendesenter på velferdssenteret Geilotun, eventuelt ved et av 

hotellene hvis plassbehovet krever dette. Etablering skjer i henhold til egne rutiner. 

Ved behov for et kombinert evakuerings- og pårørendesenter (EPS), vil plassbehov og 

muligheter for skjerming være et sentralt behov. 

 

10. SAMBAND/KOMMUNIKASJON 
 

I en krisesituasjon er tilgangen på samband kritisk viktig. I enkelte tilfeller kan det 

ordinære telenettet svikte eller falle ut i kortere- eller lengere perioder. Kommunens 

kriseledelse vil da etablere alternativ kommunikasjon for å sikre et operativt samband 

gjennom krisen. 

 

Prioritert samband vil være: 
 

1. Nødetatene – fortrinnsvis politi/skadestedsledelse, brann og kommunal 

legetjeneste via nødnettradio. 

2. Alarmsentraler (politi, brann, helse) via nødnettradio og satellitt-telefon. 

3. Kommunens mobile ressurser/mobilt personell via VHF radio evt. nødnettradio. 

4. Eksterne ressurser (eks. Fylkesmannen, Sivilforsvar/forsvaret, andre kommuner) 

via satellitt-telefon. 

5. Liaisonpersonell, eget, via nødnettradio og/eller satellitt-telefon. 
 

Kommunikasjon for øvrig: 

Når ordinært telenett er operativt skal intern kommunikasjon i størst mulig utstrekning 

skje via mobiltelefoni.  

Befolkningsvarsling skjer via UMS-varsling – alternativt via riksdekkende- eller lokal 

radio. 

Befolkningsvarsling og annen viktig informasjon kan også gjøres via hjemmesider og 

sosiale medier. 
 

NB! Husk at mobilnett og Internett har begrenset «levetid» ved strømbortfall. Vær 

derfor tidlig ute med publikumsinformasjon og befolkningsvarsling radio/UMS. 
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Kommunalt brannvesen og kommunal legetjeneste har etablert eget oppsett for 

nødnettsamband og rutiner for dette. 
 

Lokalt Røde Kors kan stille med både avansert sambandsutstyr og trente operatører på 

kort varsel. Det foreligger egen avtale om dette. 
 

Norsk Radio Relé Liga disponerer avansert radioutstyr og vil også kunne være en viktig 

ressurs.  
 

Geilo Idrettslag har 25 håndsett VHF og mobile repeatere som kommunen kan 

rekvirere.  
 

Annet:  

Egen oversikt over aktuelle kanaler og telefonnummer er vedlagt sambandsenhetene. 

Beredskapskoordinator har ansvaret for vedlikehold og oppdatering av kriseledelsens 

sambandsutstyr. Frekvens for gjennomgang er 2 ganger pr år. 

Som supplement til tele- og radiosamband kan det etableres kurertjeneste/MO. 

 

  

  



40/20 Kontrollmessige forhold knyttet til Covid 19 - 19/00290-15 Kontrollmessige forhold knyttet til Covid 19 : plan-for-kriseledelse-hol-tilpasset-hjemmeside-des-2019

 
 

16 
 

              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

11. ALTERNATIV STRØMFORSYNING 
 

Hallingdal Kraftnett (HKN) har utarbeidet felles beredskapsplan for Hol, Ål, Gol, Nes 

og Flå i forhold til bortfall av strømforsyning eller andre kritiske hendelser som berører 

strømnettet.  

Det er svært viktig at det umiddelbart blir opprettet kontakt mellom beredskapsledelsen 

i HKN og kommunen sin kriseledelse ved en krisesituasjon.  

HKN skal i fellesskap med Hol Kommune definere hvilke områder som skal prioriteres 

ved et langvarig avbrudd i strømforsyningen eller ved rasjonering. Det skal foreligge 

egen oversikt for dette.  Informasjon til publikum er viktig, og koordineres mellom 

partene. 

HKN har 2 egne mobile aggregat på hhv. 100 KVA og 750 KVA. Disse er prioritert for 

å gjenopprette sentral strømforsyning.  

 

Øvrig alternativ strømforsyning for Hol kommune (mindre mobile aggregat 1 – 5 KW 

er ikke medregnet.): 

OBJEKT    KAPASITET         TESTFREKVENS         ANSVAR 

Geilotun  bo- og 

behandlingssenter, inkl. 

legesenteret 

80 KW (mobilt) Månedlig 

 

Eiendomsavd. 

Kringlemyr omsorgsboliger Som over 

(deler) 

  

Høgehaug bo- og 

behandlingssenter 

400 KW Månedlig 

 

Eiendomsavd. 

Geilo vannverk 160 KW Månedlig 

 

Teknisk etat 

 

Merk:  

- Høgehaug bo- og behandlingssenter og Geilo vannverk har egne serviceavtaler. 

- Ved Kringlemyr omsorgsboliger er det jordvarme som opprettholder forsvarlig   

  temperatur over flere timer, selv ved lav utetemperatur. 

- Høgehaug bo- og behandlingssenter har 3000 liters dieseltank. De andre har mindre  

  kapasitet og det må sikres  

  tilgang på diesel eksternt. 
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12. PLAN FOR EVAKUERING 
 

Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen.  

VARSLING 

Når det skal innledes og/eller iverksettes evakuering fra et utsatt område skal det varsles via 

UMS-melding (SMS) til alle som bor og oppholder seg innenfor definert geografisk område. 

Dette kan utvides til i tillegg å omfatte «sårbare eller farlige abonnenter» som f.eks. 

energiselskap, helseinstitusjoner, skoler, barnehager, hoteller og bedrifter. 

Annen befolkningsvarsling vil i tillegg være riksdekkende- og lokal media (radiomelding), eller 

oppsøkende varsling. 

Evakuering besluttes av politiet 

Varsling besluttes av rådmann/kriseledelse eller politiet. Iverksettes av krisestab. 
 

Ansvarlig ledelse av evakueringsarbeidet: 
 

Politiets innsatsleder eller brannsjefen har det overordnede og operative ansvaret ved en 

eventuell evakuering fra ett eller flere steder i kommunen i en gitt situasjon.   

Politiets innsatsleder eller brannsjefen peker selv ut det antallet medarbeidere som behøves for 

den aktuelle situasjonen.  Det utpekes følgende personer til å lede innsatsen ved evakuering: 

Den til enhver tid leder for FIG (Sivilforsvarets Fredsinnsatsgruppe) 

Den til enhver tid fungerende områdesjef for HV 

De til enhver tid operative ledere i Hol/Hovet og Geilo Røde Kors Hjelpekorps. 

 

Spesielle hendelser: 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Hol kommune, peker på spesielle hendelser der  

behov for befolkningsvarsling og evakuering kan være tilstede. 

 
Strømbrudd I ytterste konsekvens må det iverksettes varsling og evakuering fra områder som 

forblir uten strøm i lengere periode. Hyttefolk og andre turister, må i størst mulig 

utstrekning sendes hjem. For fastboende kan det være aktuelt å innlosjere i 

overnattingsbedrift 

Ras/ skred I områder der fare for ras og skred kan true bebyggelse, vil det være aktuelt å varsle og 

evakuere alle som bor i området til trygt område, alternativt med innlosjering i 

overnattingsbedrift til situasjonen er avklart 

Flom Storflom kan føre til varsling og evakuering fra enkelte områder langs vassdragene. 

Avhengig av skadeomfang, kan det være aktuelt å skaffe innlosjering i 

overnattingsbedrift 

Dambrudd Et større dambrudd vil utgjøre en fare for infrastruktur og kan utgjøre en fare for liv og 

helse. Varsling og evakuering iverksettes. Avhengig av skadeomfang, kan det være 

aktuelt å skaffe innlosjering i overnattingsbedrift 

Ekstremvær Ved ekstreme værsituasjoner må det foretas en vurdering av hvor stor risiko dette 

utgjør for mennesker, dyr og større verdier i området. I ytterste konsekvens må det 

iverksettes varsling og evakuering fra utsatte områder og evt. innlosjering i 

overnattingsbedrift 

Ulykke farlig 

gods 

Varsling og evakuering i nærområdet kan være nødvendig, dersom lasten inneholder 

farlig gods. Det kan være aktuelt å skaffe innlosjering i overnattingsbedrift til 

situasjonen er avklart 

Flyulykke I spesielle tilfeller, f.eks. om ulykken har skjedd i nærheten av bebyggelse, kan det 

være aktuelt med varsling og evakuering 

Skogbrann Ved skogbranner må det alltid foretas en vurdering av hvor stor risiko dette utgjør for 

mennesker, dyr og større verdier i området. Det må iverksettes varsling og evakuering 

fra områder som trues av skogbrann. Det kan være aktuelt å skaffe innlosjering i 

overnattingsbedrift til situasjonen er avklart 
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Brann i 

bygninger 

Ved større bygningsbranner kan det være nødvendig å evakuere nabobygninger, stenge 

ferdselsårer og sikre kritiske samfunnsfunksjoner. Det kan være aktuelt å skaffe 

innlosjering i overnattingsbedrift til situasjonen er avklart 

Atomulykker Ved melding om atomulykke må det foretas en vurdering av hvor stor risiko dette 

utgjør for mennesker, dyr og større verdier i området. I ytterste konsekvens må det 

iverksettes evakuering fra større områder. Alternativ innlosjering må vurderes 

Tilsiktede 

hendelser 

Varsling og eventuell evakuering skjer i henhold til egne beredskapsplaner, eller etter 

nærmere beskjed fra politiet 

 

Mannskapsressurser for å gjennomføre evakueringen:  

FIG gruppen og de to hjelpekorpsene kan brukes til kartlegging av alternative 

evakueringsområder.  Resultatet av kartleggingen oversendes innsatsleder eller 

brannsjefen som videreformidler til kriseledelsen i kommunen for evt. 

befolkningsvarsling. 

Det er behov for en sentral fordeler av transportoppdrag- og behov:  

Fossgård Bilruter (32 09 09 67) 

Geilo Turbusser AS (32 08 80 80) Gjelder også Helseekspressen/ reservevogn 

Fordeling av forlegning for eventuelle evakuerte koordineres i samråd med aktuelt sted 

for innkvartering. 

Oppgaver til de som skal lede/gjennomføre evakueringen i området: 
 

1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der/oppholder seg på hytter mv.). 

2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg mv. 

3. Skaffe egnede transportmidler. 

4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. 

5. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd mv. 

6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 

7. Bistå med behandling av skadede og personer med psykiske problemer mv. 

8. Samarbeide nært med Lokal redningstjeneste (LRS)/skadestedsledelsen. 

9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 

10. Omsorgsfunksjon.  Avtale med kriseteam/ prest/ frivillige organisasjoner. 

11. Gi løpende informasjon 
 

Samleplasser  
De som har behov for hjelp, møter opp på samleplasser/midlertidige mottaksstasjoner. 

Samleplassene bemannes av ansatte i kommunen som er utpekt til denne oppgaven, evt. med 

hjelp fra frivillige organisasjoner. Her vil de som skal evakueres, kunne få nærmere 

informasjon. I tillegg vil det bli gitt tilbud om transport ut av området og innkvartering på ett av 

stedene som kommunen har skaffet til veie. 

 

Som samleplasser benyttes sentrale steder som er godt kjent for alle i lokalmiljøet (skoler, 

forsamlingshus, idrettshaller m.m.). I tillegg kreves at det fysiske området har tilstrekkelig 

kapasitet for mottak av personer, busser og biler.  

 

Før samleplassen nedbemannes, skal evakueringsområdet gjennomsøkes med tanke på om det 

kan være personer som av ulike årsaker ikke har tatt seg ut.  

 

Vakthold  
Et folketomt område kan lett bli gjenstand for kriminelle handlinger, f.eks. hærverk, innbrudd, 

forsøk på brannstifting mv. For å hindre dette skal det være organisert vakthold i området, hele 

tiden fram til beboerne kan flytte tilbake. Bistand til dette kan utføres som beskrevet under 

«ressurser» på denne siden. 

De som er evakuert, skal informeres om vaktholdet. 
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Transport og innkvartering for evakuerte og pårørende (EPS) 

Evakuering fra private hjem skal som utgangspunkt bygges på selvhjelpsprinsippet. Det vil si at 

den enkelte tar seg ut av området ved egen hjelp, og selv finner innkvarteringsmuligheter.  

 

I alle lokalsamfunn vil det likevel være en andel av befolkningen som trenger hjelp til dette. 

Kommunen må påregne en anmodning om å tilrettelegge et tilbud for disse personene. For 

organiseringen av dette arbeidet vil kommunen skille mellom beboere i området som er 

registrert som brukere av kommunens pleie- og omsorgstjenester, og personer som kun har 

behov for hjelp til å løse denne akutte situasjonen.  

 

Kommunen sørger for at de som trenger det, får transport ut av området. Dette løses i samarbeid 

med busselskap og taxisentral.  

Kommunen kan bidra med å skaffe midlertidig innkvartering til personer som ikke har noe sted 

å bo, ved å gjøre avtale om å disponere ledig kapasitet i overnattingsbedrifter, og ved bruk av 

forsamlingslokaler og klubbhus. 
 

Aktuelle innkvarteringssteder i kommunen: 
 

Hoteller: 
Bardøla Høyfjellshotell, Vestlia Resort, Dr. Holms Hotel, Ustedalen Hotell & Resort, Ro Hotell, 

Geilo Hotell, Highland Lodge, Dagali Hotell.  

Turistsenter/Camping: 

Øen Turistsenter, Breie Camping, Geilolia Hyttetun, Storestølen, Tuftelia Jons Kro, Haugastøl 

Turistsenter, Fagerheim Fjellstue, Halne Fjellstove, Fagerli leirskole, Birkelund Camping. 

Midlertidig evakuering uten forlegning: 

Skolene i kommunen, Geilohallen, Fjellheim Samfunnshus, Ustaoset Grendehus, Bygdahall, 

Kvislatun, Hol IL klubbhus, Geilo Samfunnshus og Fjellvang, Geilo kulturkyrkje, Vika 

velferdssenter, Geilotun velferdssenter. 

 

Andre opplysninger i forbindelse med evakueringsplanlegging: 

Evakuering 

ved dambrudd 

Det er utarbeidet egne evakueringsplaner for helseinstitusjoner, skoler og barnehager 

som ligger innenfor flomsonen. (Omsorgsboliger, boliger med beboere med psykisk 

utviklingshemming, Høgehaug bo- og behandlingssenter, Hovet barnehage, 

Hallingskarvet skole og Holet barnehage).  Planene skal finnes som oppslag på de 

aktuelle stedene 

Evakuering 

ved brann 

Beboere i omsorgsboliger, trygdeboliger og boliger med beboere med psykisk 

utviklingshemming evakueres og innkvarteres ved nærmeste alders- og sjukeheim. 
Beboere på Høgehaug alders- og sjukeheim evakueres til Vika velferdssenter i påvente 

av overføring til egnet innkvartering. 

Beboere på Geilotun bo- og behandlingssenter evakueres og innkvarteres på Bardøla 

Høyfjellshotell, alternativt Vestlia Resort. 

Evakuering og innkvartering utføres av institusjonspersonell, ambulansepersonell, 

brannvesenet og annet innsatspersonell (FIG, HV, Hjelpekorpsene)  

Evakuering 

ved strømsvikt 

Kommunens to alders- og sjukeheimer har elektrisk oppvarming som eneste 

varmekilde. Dette tilsier at brudd i el-forsyningen vinterstid gir et forholdsvis raskt 

temperaturfall. Ved Geilotun finnes et mobilt nødaggregat og på Høgehaug er det 

stasjonært anlegg. Disse skal testes jevnlig! 

 Ved langvarig strømbrudd må beboerne sikres varme, alternativt med overflytting til 

andre steder. I et slikt tilfelle vil evakuering til samfunnshuset på Geilo være aktuelt. 

Dette er oppvarmet med pellets, og anlegget kan evt. tilkobles aggregat. 

Sannsynligvis må beboerne overføres til en del av kommunen som er knyttet opp mot 

en annen strømkrets. Hallingdal Kraftnett har egne planer for prioritert strømforsyning. 

 Ved totalt sammenbrudd av distriktets el-forsyning må beboerne overføres til hus/bygg 

med sikker oppvarming. Kommunen må på et tidlig tidspunkt planlegge alternativ 

brensel- og drikkevannsforsyning. 
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13. PLAN FOR BEFOLKNINGSVARLING  
 

Nettsiden og Facebook er hovedinformasjonskanaler utad, og vil alltid bli brukt. 

Brannvesen, politi og helsevesenet vil kunne være involvert i alle hendelsene. Informasjon 

gjøres da i samarbeid med dem.  

Det er politiet som informerer om evt. personskader eller døde, og politiet kontakter pårørende. 

Kommunen kan opprette en pårørendetelefon, f.eks. i forbindelse med et pårørendesenter. 
 

Varslingsmetode vil avhenge av situasjonen. Ved få berørte kan telefonhenvendelse brukes. 

Når kriseledelsen er innkalt, vil vi vanligvis varsle media, åpne sentralbordet og Chat. 

Kommunen vil også være tilgjengelig via e-post. 
 

Media 

Media er en god samarbeidspartner for å nå frem til alle målgrupper. Alvorlighetsgrad og hvor 

stor del av befolkningen som rammes, avgjør hvilke media vi varsler. 
 

Aktuelle lokale media for oss er Hallingdølen, Radio Hallingdal og Epostavisen. Nasjonale er 

NRK, TV2 samt de største riksdekkende aviser/nettaviser. Det kan også være aktuelt med 

Drammens Tidende, Laagendalsposten og Hardanger Folkeblad. 
 

Sentralbord og Chat 

Sentralbordet og Chat kan forsterkes med flere påloggete. Vi vil også kunne få hjelp fra andre 

kommuner til å svare telefoner og Chat. Det kan legges inn egen melding som leses opp når 

noen ringer kommunen. 
 

SMS 

Hol kommune har mulighet til lokasjonsbasert varsling (LV) og/eller varsling til telefoner 

registrert på adressene i et område (AV). Varsling til bosatte (AV) vil være aktuelt i boområder. 

I områder med mange hytter, vil lokasjonsbasert varsling (LV) ofte være det beste. Siden det 

ofte er mange tilreisende i kommunen, vil lokasjonsbasert varsling bli mest brukt. 
 

Adressebasert varsling (AV) vil nå innbyggere som ikke er hjemme. Det vil derfor kunne 

benyttes i tillegg til lokasjonsbasert varsling (LV). Lokasjonsbasert varsling (LV) når alle i et 

område. Vi kan legge inn varsling til alle som kommer inn i området inntil 72 timer etter 

varsling.  
 

E-post 

Vi har få e-postregistre, men det vil være mulig å bruke dem vi har. Vi vil kunne svare på mail 

til kommunen. 
 

Dør-til-dør 

Dør-til-dør varsling brukes der vi ikke kan nå berørte med telefontjenester (samtale, SMS). 

Kommunen kan varsle selv eller vi kan få hjelp til å varsle. 
 

Sektorplaner 

Hver etat har egne sektorplaner. Informasjonshåndteringen gjøres i samarbeid med etatene.  
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Naturhendelser 

Hendelse Hvem varsles Hvordan Andre involverte 

Strømbrudd 

 

Berørte husstander 

Berørte bedrifter og 

institusjoner 

Berørte hytteeiere 

Telefon 

SMS: LV og AV 

Oppsøke eldre 

Hallingdal kraftnett vil 

også varsle ved 

strømbrudd 

Varighet på 

strømbruddet avgjør 

om vi varsler 

Strømbrudd i helseinstitusjoner Pårørende 

Ansatte 

Telefon 

SMS 

Hallingdal Kraftnett 

Høgehaug og Geilotun 

har lister for å kontakte 

pårørende 

Stein- og jordras 

Snøskred 

Flom og dambrudd 

Frost 

Uvær og mye nedbør 

Ekstrem tørke/varme 

Ekstreme varige klimaendringer 

 

Berørte husstander 

Berørte bedrifter og 

institusjoner 

Berørte hytteeiere 

Alle i området og alle 

som kan planlegge å 

dra til området  

Telefon SMS: LV og 

AV 

Dør-til-dør 

Avhengig av situasjon 

 

Statens vegvesen 

Bane Nor 

Visit Geilo 

E-CO 

NVE 

Isulykker i regulerte vann Ikke aktuelt  E-Co/Oslo Energi 

Jordskjelv   Meget lite sannsynlig 

Solstorm Bistå nasjonale 

myndigheter 

  

Dambrudd Berørte husstander 

Berørte bedrifter og 

institusjoner 

Berørte hytteeiere 

Alle i området 

Telefon 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

E-CO 

FHR (Foreningen for 

Hallingdalsvassdragets 

Regulering) 

Egen varslingsplan for 

innbyggere, hytteeiere 

og virksomheter i Hol 

og Hovet som vil bli 

berørt ved evt. 

dambrudd 
 

Store ulykker 

Hendelse Hvem varsles Hvordan Andre involverte 

Stor veiulykke – buss, vogntog Alle som skal kjøre 

forbi ulykkesstedet 

dersom stengt vei 

SMS: LV Statens vegvesen 

Stor veiulykke – vogntog, farlig gods 

Tunnelulykke - farlig gods 

Berørte husstander og 

hytteeiere 

Alle som skal kjøre 

forbi ulykkesstedet 

dersom stengt vei 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

Statens vegvesen 

Bane NOR 

Tog-, tunell-, flyulykke Berørte husstander og 

hytteeiere 

Alle som skal kjøre 

forbi ulykkesstedet 

dersom stengt vei 

Alle som skal kjøre 

forbi ulykkesstedet 

dersom stengt vei 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

Bane NOR 

Statens vegvesen 

Avinor 

Skianlegg Ikke aktuelt  Eier av skianleggene 
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Brann 
 

Hendelse Hvem varsles Hvordan Andre involverte 

Skogbrann Alle i området SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

 

Brann i hotell, forsamlingshus og 

annen kommersiell overnatting 

Alle i området SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

Eiere/driver av 

bygningen 

Brann i kraftanlegg Berørte i området SMS: LV Eiere av kraftanlegget 

Brann i tunnel Berørte i området SMS: LV Statens vegvesen, Bane 

NOR 

Brann i sykehjem/aldershjem Pårørende 

Ansatte 

Telefon 

SMS 

Høgehaug og Geilotun 

har lister for å kontakte 

pårørende 

 
 

Helse, miljø, vannforsyning og massesykdom 
 

Hendelse Hvem varsles Hvordan Andre involverte 

Atomulykke/radioaktiv forurensning Berørte husstander og 

hytteeiere, spesielt 

bønder 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

Statens strålevern 

 

Radon Ikke aktuelt  Miljøretta helsevern 

Hallingdal 

Farlig gods Berørte husstander og 

hytteeiere 

Alle som skal kjøre 

forbi ulykkesstedet 

dersom stengt vei 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

Statens vegvesen 

Bane NOR 

Forurenset drikkevann 

Svikt i avløpsanlegg 

Berørte husstander og 

hytteeiere 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør 

Miljørettet helsevern 

Hallingdal 

Egen smittevernplan 

Lengre avbrudd i 

drikkevannsforsyning 

Berørte husstander og 

hytteeiere 

SMS: LV og AV 

Dør-til-dør varsling 

Teknisk etat, Hol 

kommune 

Miljørettet helsevern 

Hallingdal 

Munn- og klovsyke, svinepest, 

skrapesyke etc. 

Bistå mattilsynet  Mattilsynet 

Smittsomme sykdommer for 

mennesker 

Innbyggere 

Turister 

Vurderes Miljørettet helsevern 

Hallingdal 

Reiselivsbedrifter 

Media ofte involvert 

her 

Egen smittevernplan 

Matforgiftning/matbåren sykdom Innbyggere 

Turister 

Vurderes Reiselivsbedrifter 

Mattilsynet 

Media ofte involvert 

her 

Egen smittevernplan 
 

Tilsiktede hendelser 
 

Hendelse Hvem varsles Hvordan Andre involverte 

Alvorlig hendelse i Skole og 

barnehage 

Foreldre 

Ansatte 

Elever 

Telefon 

SMS 

Skoler og barnehager 

har varslingslister og  

egne planer 

Terrorhandling- eller planlegging Bistå politiet  Håndteres av politiet 
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14. ATOMBEREDSKAP. 
Atomberedskapen i Norge har utgangspunkt i erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken 

i 1986, som er ansett som den verste atomhendelsen til dags dato.  

Atomhendelser kan gi store konsekvenser med et faglig krevende oppfølgingsarbeid, et 

stort og umiddelbart informasjonsbehov og store utfordringer knyttet til samordning av 

råd, beslutninger og informasjon. En rekke fagmyndigheter vil bli berørt og 

håndteringen av atomhendelser krever fagkompetanse fra mange miljøer og sektorer.  

Atomberedskap er i stor grad sentralstyrt, og kommunen blir underlagt Fylkesmannen i 

en ulykkessituasjon. Kommunens plikter dreier seg i hovedsak om informasjon.  

Kommunen blir involvert i følgende hendelser:  
 

- «innemelding» - hvis Kriseutvalget (sentralt utvalg) beslutter det, skal kommunen 

bistå i å formidle informasjon om at befolkningen må holde seg innendørs. 

Forberedt melding foreligger sentralt.  

- delta i gjennomføring av evakuering hvor utslippskilden utgjør en direkte trussel 

mot liv og helse lokalt. Politimesteren er ansvarlig, i samarbeid med kommunen og 

eventuelt Sivilforsvaret og Forsvaret. Se også delplan 5. om evakuering.  

- opphold i tilfluktsrom - kommunen skal hvis Kriseutvalget beslutter det, delta i 

informasjonstiltak sammen med fylkesmannen og politiet. Forberedt melding 

foreligger hos sentrale myndigheter.  

- sikring av forurensende områder. Kommunen skal hvis Kriseutvalget beslutter det, 

iverksette informasjonstiltak sammen med Fylkesmannen og politiet. Forberedt 

melding foreligger hos sentrale myndigheter.  
 

Til grunn for kriseledelsens håndtering ved atomhendelse ligger «Plangrunnlag for 

kommunal atomberedskap» som er utarbeidet av fylkesmennene og Statens strålevern. 

Denne følger som eget vedlegg til kriseplanen. 

Alle etatene innen atomberedskapen har egne atomberedskapsplaner. Planene omfatter 

både sentralt, regionalt og lokalt nivå i forvaltningen, og disse skal være samordnede. 
 

Organisering av atomberedskapen i Norge: 
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Kommunens rolle og oppgaver ved tiltak iverksatt av Kriseutvalget 
 

Kommunens viktigste oppgaver ved en atomhendelse, vil, som ved andre hendelser, være å ta 

seg av sine innbyggere og å bidra til en raskest mulig normalisering av situasjonen. Melding om 

iverksetting av tiltak vil komme via Fylkesmannen i Buskerud. Kommunen har ansvar for å 

videreformidle informasjon til egen befolkning.  
 

Informasjon vil skje etter prinsipper som beskrevet i delplan 1. og 5. Følgende tiltak danner 

utgangspunktet for kommunens planlegging: 
 

1. Pålegge sikring av områder som er sterkt forurenset, for eksempel begrensning av 

tilgang og trafikk eller sikring og fjerning av radioaktive fragmenter. 

Tiltaket iverksettes med hjemmel i Politiloven. Kommunen må kunne bistå politiet for 

gjennomføring av tiltaket. Dette kan bestå av oppgaver knyttet til bl.a. evakuering, transport, 

innkvartering, forpleining, avsperring som beskrevet i delplan 5. «evakuering», kunngjøring og 

informasjon 
 

2. Pålegge akutt evakuering av lokalsamfunn i tilfeller hvor utslippskilden utgjør en 

direkte trussel mot liv og helse lokalt. 

Tiltaket iverksettes med hjemmel i Politiloven. Kommunen må kunne bistå politiet for 

gjennomføring av tiltaket. Dette kan bestå av oppgaver knyttet til bl.a. evakuering, transport av 

evakuerte, innkvartering, forpleining, avsperring, kunngjøring og informasjon som beskrevet i 

delplan 5. «evakuering». Kommunen må kunne planlegge eventuelle lokale tilpasninger ved 

evakuering 
 

3. Pålegge kortsiktige tiltak/restriksjoner i produksjon av næringsmidler, for eksempel å 

holde husdyr inne eller å utsette innhøsting. 

Tiltaket iverksettes med hjemmel i Matloven. Kommunen må kunne bistå Mattilsynet i 

Hallingdal og må forberede seg på å kunne stille ressurser til rådighet for gjennomføring av 

tiltaket. Dette kan bestå i å bistå i forhold til informasjon til produsenter og distributører, tiltak 

for å skaffe fôr til husdyr og transport, se til husdyr (eks. ved fraflyttede gårdsbruk). 

Koordineres med landbruksfaglig bistand 
 

4. Pålegge/gi råd om rensing av forurensede personer. 

Tiltaket iverksettes evt. med hjemmel i Politiloven, men kan også gis som råd. Kommunen må 

kunne bistå og tilrettelegge for at Sivilforsvaret, evt. Forsvaret kan gjennomføre rensing av 

enkeltpersoner eller grupper av befolkningen. Dette kan bestå av bl.a. å stille rensemuligheter til 

disposisjon (dusjanlegg), forsvarlig håndtering og deponering av radioaktivt forurensede 

artikler/materiale (spesialavfall), transport, innkvartering, forpleining, avsperring, kunngjøring, 

informasjon 
 

5. Gi råd om opphold innendørs for publikum. 

Kommunen må forberede seg på å kunne stille ressurser til rådighet for gjennomføring av 

tiltaket. Dette kan bestå av bl.a. kunngjøring, informasjon, drift av skoler, daginstitusjoner, 

barnehager, helse- og pleieinstitusjoner og tiltak for at lokalsamfunnet skal fungere i en 

forurensningssituasjon 
 

6. Gi råd om opphold i tilfluktsrom (som for evakuering). 

Dette tiltaket vil først og fremst være et tiltak som kan bli iverksatt ved sikkerhetspolitisk 

krise/krig. Tiltaket innebærer klargjøring og drift av tilfluktsrom for publikum. Om nødvendig 

skal kommunen, i samarbeid med politiet, Sivilforsvaret og Forsvaret, tilpasse rådene og 

anbefalingene til lokale forhold 
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7. Gi råd om bruk av jodtabletter. 

Kommunen v/legetjenesten har ansvaret for distribusjon og utdeling av jodtabletter til aktuelle 

grupper i befolkningen. I Hol kommune er det i tillegg tatt høyde for å ivareta et akutt behov for 

aktuelle grupper blant besøkende i kommunen. Egen plan følges. 

 

8. Gi kostholdsråd, for eksempel råd om å avstå fra konsum av kontaminerte 

næringsmidler. 

Kommunen må kunne bistå Mattilsynet i Hallingdal for gjennomføring av tiltaket. Dette kan 

bestå av bl.a. kunngjøring, informasjon til produsenter og distributører, kontrolltiltak og 

rapportering 

 

9. Gi råd om andre dosereduserende tiltak.  

Kommunen må forberede seg på å kunne stille ressurser til rådighet for gjennomføring av 

tiltaket. Dette kan bestå av en rekke forhold som er nødvendige å gjennomføre for å sikre liv, 

helse og økonomiske verdier. Kommuneoverlege og øvrig kommunal helsetjeneste vil være 

sentrale i arbeidet 
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

INSTRUKS FOR UTDELING AV JODTABLETTER – VED 

ATOMULYKKER 
 

Denne instruksen gjelder ved iverksettelse, etter at beslutning er tatt. Øvrige instrukser ved 

atomhendelser, er beskrevet i egen plan «Plan for kommunal atomberedskap». 

 

1. Brannvesenet har ansvar for å hente ut ferdig pakkede esker med jodtabletter, på eget lager 

på Geilo legesenter i 3. etasje. Eskene er merket «GEILO» og «HOL». 

2. Eskene merket «GEILO» skal transporteres uten opphold ned til Geilohallen. Brannvesenet 

har myndighet til å avslutte all annen aktivitet i Hallen, og etablerer en rekke med bord fra 

lageret, hvor utdelingen kan skje. Det er egen kasse med skrivemateriell merket «GEILO». 

3. Eskene merket «HOL» skal transporteres uten opphold ned til Vika velferdssenter. 

Brannvesenet har myndighet til å avslutte all annen aktivitet i senteret, og etablerer en rekke 

med bord, hvor utdelingen kan skje. Det er egen kasse med skrivemateriell merket «HOL».  

4. Helsepersonell fra henholdsvis Geilo legesenter og Hol legekontor, har ansvaret for å dele 

ut jodtabletter. Brannvesenet har ansvar for vakthold. Rutiner gjelder ved utdeling: 
 

Målgruppen er barn og ungdom opp til 18 år, samt gravide og ammende mødre.  

Ingen andre skal ha! 

Tidsfaktoren er meget kritisk. Blir det tatt jodtabletter umiddelbart (innen 2 timer) etter 

eksponering er beskyttelsen 95-98%. Inntak av jod 6 timer etter eksponering gir 50% 

beskyttelse, og 12 timer etter ca. 35%. Inntak > 24 timer etter eksponering gir ingen 

beskyttelse. 
 

Tabell for dosering av jod ved jod profylakse etter strålingsulykker. Tabellen bygger 

på WHO ‘s anbefalinger, men er tilpasset norske tablettstørrelser 
 

 Aldersgruppe  Mengder kalium jod (mg)  Antall tabletter a` 65 mg  
 Opptil 1 mnd.- Nyfødt  16 ¼ 

 Fra 1 mnd. til 3 år, spedbarn  32 ½ 

 Barn fra 3 til 12 år  65 1 
 Ungdom fra 12 år til 18 år  130 2 
 Kvinner-gravide og ammende  130 2 
 

Tablettene blir gitt som engangs brukerdose av helsepersonell. Det skal være egne lister 

over innbyggere som blir anbefalt jod profylakse. Tiltaket blir koordinert og ledet av 

kommunens kriseledelse.  
 

Da effekten av jod profylakse er avhengig av at profylaksen blir gitt så tidlig som 

mulig, må et slikt tiltak settes i verk så raskt som mulig. De områder som først blir 

truffet av nedfall må prioriteres først. Uttransport av tabletter til utdelingsstedene må 

raskt organiseres, ved å bruke brannvesenet, legetjenesten i egne biler. 
  

De stedene i kommunen der det blir delt ut jodtabletter, blir kunngjort via 

lokasjonsbasert UMS, på kommunen sin hjemmeside, i media, og pr. tlf. der man ikke 

oppnår kontakt med målgruppa. Kommunen må være forberedt på å håndtere store 

mengder spørsmål fra innbyggere og det vil være viktig med rask og forståelig 

kommunikasjon for å imøtekomme innbyggerne sitt behov for informasjon. 
 

Det skal føres liste over de som får jod profylakse. Kommunen kriseledelse må følge 

opp de som melder å ikke ha mottatt jodtabletter og sørge for at disse får profylaksen av 

hjemmetjenesten eller andre. 
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15. OPPFØLGING OG AJOURHOLD  
 

Planen skal revideres og eventuelt oppdateres minst en gang i året administrativt. 

Rådmannen er ansvarlig for revidering av planen. Beredskapsrådgiver er saksbehandler.  

 

Oppfølgingen av planene skal sikre at de ikke foreldes. Det skilles her mellom et mer 

jevnlig ajourhold og en total gjennomgang av planenes grunnleggende forutsetninger og 

prinsipper. Endringer i varslingslister oppdateres løpende. 

 

Gjennomgang av grunnleggende elementer i planverket skal forelegges kommunestyret. 

Mindre vesentlige og ikke prinsipielle deler av planen kan endres av rådmannen.  

 

Endinger i varslingslisten meldes fortløpende til beredskapsrådgiver. 

 

Det skal påses at korrigeringer formidles til alle som oppbevarer eksemplar av planen.  

Alle beredskapsplanene, herunder sektorplaner for beredskap, gjennomgås innen 31. 

januar hvert år. Ajourføringen skal omfatte:  

 

1. Ressursoversikter.  

2. Varslingslister.  

3. Andre person-, adresse- og telefonoversikter.  

4. Endrede ansvarsforhold.  

5. Opplysninger om evaluering og korrigering av planene i forbindelse med 

    øvelser/ faktiske hendelser siden siste ajourhold.  

Ansvar – virksomhetsledere.  

Teknisk etat og helse- og omsorgsetat skal sende rapport på gjennomgang av sine 

sektorplaner for beredskap til beredskapsrådgiver innen 1. februar hvert år.  
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              HOL KOMMUNE – PLAN FOR KRISELEDELSE 

16.  EVALUERING ETTER ØVELSER OG HENDELSER 
 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt (FOR 2011-08-22 nr. 894) § 8 beskriver at 

kommunen etter øvelser og uønskede hendelser skal evaluere beredskapsarbeidet. 

 

Ved planlegging av alle øvelser skal overordnet øvingsmål og delmål utformes slik at 

det ved evaluering er lett å vurdere om målene er nådd. 

 

Evalueringer skal: 

 Sikre førsteinntrykk umiddelbart etter øvelse/hendelse. 

 Sikres skriftlig etter mal. 

 Kartlegge forbedringspunkter og det som fungerte bra. 

Kommunens internkontroll vil klart beskrive hvem som er ansvarlig for å gjennomføre 

evalueringssamlinger og hvem som utarbeider den endelige evalueringsrapporten. 

 

Det vil foreligge en mal som sikrer lik gjennomføring av all evaluering hvor det tydelig 

fremkommer også hvem som er ansvarlig for oppfølging av alle forbedringspunktene. 

 Etter endt hendelse og øvelse skal det foretas evaluering innen 14 dager 

 Evalueringsrapporten skal ferdigstilles 14 dager etter endt evaluering. 

 Ansvarlig for at evalueringen blir foretatt er beredskapskoordinator 

 Plikt til å delta i evalueringen gjelder alle involverte. 

Evalueringsrapporten kan avdekke svakheter i kommunens sektorovergripende ROS 

og/eller beredskapsplaner. Da skal dette etter forskriftene § 6 følges opp slik at ROS 

og/eller beredskapsplaner oppdateres så snart konklusjonen av evalueringen er klar.  
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PLANHENVISNINGER 

 

Sektorplaner 

 

Helse- og sosialetaten har utarbeidet egen beredskapsplan for sine enheter. Legetjenesten har 

egen plan ved større ulykker. Kriseteamet inngår i denne. Planen ble oppdatert i 2016. 
 

Kultur og oppvekstetaten: Geilo barne- og ungdomsskole, Hallingskarvet skole og Dagali og 

Skurdalen oppvekstsenter, avd. skole har egne beredskapsplaner. 

Hol barnehage, Vestlia barnehage, Geilo barnehage og Hovet barnehage har egne 

beredskapsplaner. Plan for skolene ble revidert il 2015 og 2016, og oppdateres årlig. 
 

Sentraladministrasjonen: Servicetorget har egen plan for betjening av sentralbord, 

pårørendetelefon m.m. Ajourføres jevnlig. 
 

Teknisk etat har beredskapsplan for drikkevannsforsyning og akutt forurensning. Planen ble 

revidert i 2016. 
 

Det kommunale brannvesenet opererer etter egen instruks og innsatsplaner – herunder 

innsatsplan for Bergensbanen rev. 2016, innsatsplan for Geiteryggstunnelen rev. 2016.  

Planene oppdateres jevnlig. 
 

Gjennom bistandsavtale med Aurland brannvesen foreligger i tillegg innsatsplan for 

Gudvangatunnelen rev. 2015. 
 

Hver sektor har individuelt ansvar for implementering og oppdatering av egne planer. 

Etatsledere har ansvar for at kriseledelsen til enhver tid har et sett med oppdaterte 

sektorplaner.  
 

Kommunens egne kraftverk har individuelle beredskapsplaner, som revideres jevnlig. 
 

Andre eksterne planer 

 

Jernbaneverket – Regional beredskapsplan for Bane NOR Sør/Vest, rev. 2013. 

 

Statens Vegvesen – Beredskapsplan for evakuering av fastkjørt kolonne RV7 

Hardangervidda, rev. 2018.  

Beredskapsplan for Geiteryggstunnelen, rev. 2019 

Trafikkberedskap og omkjøringsruter ved akutte hendelser 

 

Hallingdal Kraftnett har egen plan for overordnet el-beredskap for kommunene i Hallingdal. 

Ved begrenset strømforsyning skal det foreligge en prioriteringsliste. Samfunnskritiske 

objekter skal ha høyest prioritet. 
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Arkivsak-dok. 19/00316-6 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

REDEGJØRELSE OM VANN OG AVLØP 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I forbindelse med kontrollutvalgets vurdering av Risiko- og vesentlighetsvurdering i 
siste møte 05.05.2020, ble følgende vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om vannkvalitet og prøvetaking til 
neste møte. 
 
Kontrollutvalget ber også om at det redegjøres for kommunens overtakelse av 
private vannverk. 

 

Det underliggende spørsmålet for kontrollutvalget er vel egentlig om det foreligger så 
stor risiko som er påpekt i den foreliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 
 
Sekretariatet foreslår at redegjørelsen tas til orientering. Eventuelt øvrige 
vedtakspunkter må vurderes i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/00316-7 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

REDEGJØRELSE OM SPESIALUNDERVISNING I FORBINDELSE 
MED EN MULIG FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til prosjektplan om spesialundervisning 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I møte 05.05.2020, sak 35/20 drøftet kontrollutvalget en mulig forvaltningsrevisjon om 
spesialundervisning. Følgende ble vedtatt: 
 

Kontrollutvalget ber om at administrasjonen belyser problemstillingene i 
planutkastet i neste møte. 

 
 
Utkast til prosjektplan følger vedlagt. 
 
 

Prosjektet foreslås med følgende problemstilling: 
 
Hva kan årsakene til den tilsynelatende høye andelen av elever som 
mottar spesialundervisning i kommunen være? 
 
Denne problemstillingen besvares ut fra følgende gjennomgang av 
delproblemstillinger. 
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Delproblemstillinger: 
 
1. Kan kommunens system for budsjetteringen/tildeling av budsjettrammer 

påvirke omfanget av spesialundervisning som gis? 
2. Kan kommunens system for å avdekke og å tildele spesialundervisning 

være årsak til omfanget av spesialundervisning? 
3. Er det forhold ved den generelle tilpassede undervisningen som påvirker 

omfanget/behovet for spesialundervisning? 
4. Er det andre funn fra gjennomgangen som kan være årsak til omfanget av 

spesialundervisning? 
 
 
 
Anbefaling 
 
Det er vanskelig å forskuttere hva som vil bli belyst når det gjelder det foreliggende 
planutkastet. 
 
Det foreslås å drøfte hvorvidt man skal gå for planen i særskilt sak. Derfor foreslås 
det å ta redegjørelsen til orientering. 
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Hol kommune   |   2020      Spesialundervisning 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

1. Bakgrunn 

Denne prosjektplan har bakgrunn i henvendelse til VKR fra kontrollutvalgssekretær med ønske 

om en prosjektplan innenfor området spesialundervisning. Ønsket om en prosjektplan har 

bakgrunn i at kommunen tilsynelatende har en høy andel elever som mottar 

spesialundervisning. Følgende fremgår av KOSTRA-tall for området. (Se tabell under). 

 

KOSTRA-tall over viser at Hol kommune har en større andel elever som får spesialundervisning. 

Årstimetallet per elev er også over landsgjennomsnittet. Kommunen bruker også høyere 

driftsutgifter til skole per innbygger i alderen 6-15 år. 

 

2. Problemstilling 

Prosjektets formål er å kartlegge mulige årsaker til at kommunen har en høy andel av elever 

som mottar spesialundervisning. 

Prosjektet foreslås med følgende problemstilling: 

Hva kan årsakene til den tilsynelatende høye andelen av elever som mottar 

spesialundervisning i kommunen være? 

Denne problemstillingen besvares ut fra følgende gjennomgang av delproblemstillinger. 

Delproblemstillinger: 

1. Kan kommunens system for budsjetteringen/tildeling av budsjettrammer påvirke 
omfanget av spesialundervisning som gis? 

2. Kan kommunens system for å avdekke og å tildele spesialundervisning være årsak til 
omfanget av spesialundervisning? 

3. Er det forhold ved den generelle tilpassede undervisningen som påvirker 
omfanget/behovet for spesialundervisning?  

4. Er det andre funn fra gjennomgangen som kan være årsak til omfanget av 
spesialundervisning?  

Kostragruppe 03 Buskerud Landet

2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019

Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) 150,3 140,3 211,6 150,8 164,9 128,2 138,8

Elever som får spesialundervisning (prosent) 14,2 14,3 15,4 15,3 9,1 8,2 7,7

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år (kr) 134527,1 138734,7 160323,7 176902,2 159608 111562 117877,9

Nøkkeltall

Hol
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Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Problemstillingen/delproblemstillingene kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. 

Dersom dette blir aktuelt, vil det gjøres i dialog med kontrollutvalget. 

3. Revisjonskriterier 

Følgende kilder til revisjonskriterier1 er aktuelle for dette området: 

Lovverk: 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringsloven) 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)   

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Forskrift til opplæringslova 

• Veileder spesialundervisning fra mars 2017 – utdanningsdirektoratet 

Lokale føringer: 

• Kommunens egne rutine på området 
 
 

Foreløpige revisjonskriterier ut fra lovverket opp mot delproblemstillingene. 

Delproblemstilling 1: 

➢ Kommunen skal ha et realistisk budsjett. 
 

Kommunes skal ha et budsjett som er realistisk. Det er flere måter dett kan løses på. En er å 

tildele Virksomheter en ramme og driften må tilpasses den. Den andre er å gi midler til den 

beregnede kostnaden av virksomheten. Da vil det å gi mer tjenester påvirke budsjettrammen. 

Det kan også være kombinasjoner av disse modellene. 

Delproblemstilling 2: 

➢ Det skal være etablert systemer og rutiner som sannsynliggjør at skolene avdekker 
behov for spesialundervisning (opplæringsloven § 5.1 første ledd).  

➢ Kommunen skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som utarbeider 
sakyndighetsvurderinger ved behov og med bestemt innhold. (Opplæringsloven § 5.6) 

➢ Det skal være etablert overordnede systemer og rutiner som sannsynliggjør at 
spesialundervisningen som gis den enkelte elev er henhold til vedtak og målene for 
undervisningen (Kommuneloven og generelt opplæringsloven). 

 

1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som 
foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  



42/20 Redegjørelse om spesialundervisning i forbindelse med en mulig forvaltningsrevisjon - 19/00316-7 Redegjørelse om spesialundervisning i forbindelse med en mulig forvaltningsrevisjon : planspesund200430.pdf

 

 
4 

Hol kommune   |   2020      Spesialundervisning 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

➢ Det skal være etablert systemer og rutiner som sannsynliggjør at rettsikkerheten ved 
saksbehandlingen på området spesialundervisning ivaretas (Generelt i 
forvaltningsloven/opplæringsloven) 

➢ Det skal utarbeides en skriftlig oversikt over den opplæringen eleven har fått og en 
vurdering om målene med spesialundervisningen nås (Opplæringsloven § 5.5/Veileder) 
 

Punktene over er utvalgte krav til området ut fra lovverket. 

Delproblemstilling 3: 

➢ Alle elever har rett på tilpasset opplæring (opplæringsloven § 1-3). 
 

Alle elever har rett til å få undervisning som er tilpasset deres behov for læring og ferdigheter. I 

hvor stor grad dette gjøres innfor ordinær undervisning kan i noen grad påvirke behovet for 

spesialundervisning. 

Delproblemstilling 4: 

➢ Andre funn/forklaringer som ikke direkte definert i de andre delproblemstillingene. 

Dette kan være demografiske forhold slik som for eksempel foreldenes utdanningsnivå som er 

en faktor som forskning viser påvirker barns resultater i skolen og behovet for 

spesialundervisning. Det kan være at vi også finner årsaker ved vår gjennomgang som vi kan 

rapportere ut fra denne delproblemstillingen..  

Endelige og supplerende revisjonskriterier utarbeides under selve gjennomføringen av 

prosjektet, for blant annet å kunne ta hensyn til kommunens egne rutiner på området. 

 

4. Metode 

Informasjonen samles inn ved innhenting og analyse av kommunens felles rutiner og skolenes 

lokale rutiner på områdene generell organisering/systemer for av undervisningen, avdekking 

og tildeling spesialundervisning og budsjettering. Eventuelle rutiner opp mot elever som går på 

private skoler og tildeles spesialundervisning blir også vurdert. Denne informasjon vil bli 

supplert med samtaler/intervjuer med skoleledelse og ledelse ved de fire skolene i 

kommunen, 

I tillegg vil det bli benyttet statistikk, samt vurdering av noen utvalgte enkeltsaker på 

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

styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).  

Utkast til rapport vil bli sendt til kommunedirektør for uttalelse. 

 

5. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet planlegges gjennomført innenfor en ramme på inntil 250 timer i 2020 med 

rapportering til kontrollutvalget i begynnelsen av 2021.  Det tas forbehold rundt fremdriften ut 

fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere dokumentasjon til prosjektet. 

 

Drammen, mai 2020 

 

Torkild Halvorsen Gjermund Røren 

leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisor 
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Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 
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Arkivsak-dok. 19/00316-5 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

RÅDMANNENS KVARTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken 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. 20/00100-4 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN OM SPESIALUNDERVISNING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Alternativ 1 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan. 
 
Alternativ 2 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I møte 05.05.2020 sak 35/20 drøftet kontrollutvalget utkast til prosjektplan om 
spesialundervisning. 
 
Til dette møtet 09.06.2020 skal kontrollutvalget etter planen få belyst utkastet fra 
administrasjonen. Her er planutkastet vedlagt. 
 
Denne saken må ses i lys av andre saker som kontrollutvalget har til behandling og 
mulige bestillinger. 
 
Det foreslås derfor to alternative forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan. 
 
Alternativ 2 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00119-1 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

PLAN 2020-2023 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Utkast til plan 2020-2023 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 
I møte 05.05.2020, sak 32/20 vedtok kontrollutvalget blant annet følgende: 
 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt en plan for forvaltningsrevisjon til 
neste møte. 

 
Vedlagt følger et utkast til plan for forvaltningsrevisjon samt risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunen. 
 
Prosjektene som fremgår, bør drøftes ut fra om det er slik man ønsker å presentere 
de mulige undersøkelsene i planen og hvilke temaer som ønskes tatt inn. 
 
Slik sekretariatet ser det, bør det videre drøftes om noen av kommunens selskaper 
bør undergis forvaltningsrevisjon og planens varighet.  
  
I tillegg bør innholdet i planutkastet drøftes til slutt.  
  
Avslutningsvis bør det drøftes – i lys av kontrollutvalgets behandling - hvorvidt forslag 
til vedtak er tilstrekkelig. 
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Innledning 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovfestet og spesiell form for revisjon av offentlig 

virksomhet som inngår i den kommunale egenkontrollen. Det er kontrollutvalget 

som skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

 

Enkelt sagt ønsker man gjennom en forvaltningsrevisjon å få svar på to 

kjernespørsmål:  
 

• Gjør man tingene riktig?  

• Gjør man de riktige tingene?  
  

Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon 

om administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. 
Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme 

mellom kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til 

læring.  

  
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke 

kan overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere 
midlene og måloppnåelsen, men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for 

den kommunale virksomheten. Revisor må legge vekt på å arbeide balansert mot 

politisk sensitive områder. 

 

Kontrollutvalgets rolle 
Som det fremgår ovenfor, skal altså kontrollutvalget sørge for at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette gjelder både den 

kommunale forvaltningen og kommunens interkommunale selskaper, heleide 

aksjeselskaper og deleide aksjeselskaper sammen med andre kommuner.  

Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller 

undersøkelser som kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre. 

Det er vanlig at kontrollutvalget får en myndighet av kommunestyret til å kunne 

gjøre endringer i planen og eventuelt supplere med andre undersøkelser etter 

hva som kan være kontrollbehov. I tillegg er det selvsagt opp til kommunestyret 

selv å be kontrollutvalget igangsette forvaltningsrevisjoner. 

 

 



45/20 Plan 2020-2023 Plan for forvaltningsrevisjon - 20/00119-1 Plan 2020-2023 Plan for forvaltningsrevisjon : Plan 2020-2023 for forvaltningsrevisjon Hol kommune

 

3 
 

Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. 
Her stilles det krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål 

som ønskes besvart), hvilken metode revisor skal benytte og nærmere om 

revisors rapportering. Det må nøye vurderes hva man ønsker svar på. 

 
Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig 

presist på problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.  

  
Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av 

tilnærmingsmåter når det gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:    

  
• Systemorientert forvaltningsrevisjon 

• Resultatorientert forvaltningsrevisjon    

 

Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge 

tilnærmingsmåter. Man kan ha en problemstilling som undersøker om kommunen 

har systemer/rutiner og internkontroll på et felt som skal sikre god praksis. Da 

arbeider man systemorientert. I en annen problemstilling vil man undersøke om 

hvordan praksis egentlig er, det vil si om rutinene etterleves og har den ønskede 

virkning. Da er undersøkelsen resultatorientert.    

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Denne planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen og 

kommunens selskaper. Det er kommunens tidligere revisor, Kommunerevisjon 

IKS som har stått for denne analysen. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

Metode og gjennomføring av denne vurderingen har stikkordsmessig vært som 

følger: 

Kommunerevisjon IKS har basert 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.  

 

 



45/20 Plan 2020-2023 Plan for forvaltningsrevisjon - 20/00119-1 Plan 2020-2023 Plan for forvaltningsrevisjon : Plan 2020-2023 for forvaltningsrevisjon Hol kommune

 

4 
 

Kontrollutvalgets forslag til prosjekter 
Ut fra kontrollutvalgets drøftelser og dialog med forvaltningsrevisor, foreslås 

følgende forvaltningsrevisjoner: 

 

Prosjekt  Tema   

1. Forvaltningsrevisjon 

av spesialundervisning 

Årsaker til høy andel spesialundervisning 

 

• Kan kommunens system for 

budsjetteringen/tildeling av budsjettrammer 

påvirke omfanget av spesialundervisning som 

gis? 

• Kan kommunens system for å avdekke og å 

tildele spesialundervisning være årsak til 

omfanget av spesialundervisning? 

• Er det forhold ved den generelle tilpassede 

undervisningen som påvirker 

omfanget/behovet for spesialundervisning? 

• Er det andre funn fra gjennomgangen som 

kan være årsak til omfanget av 

spesialundervisning? 

 

2. Forvaltningsrevisjon 

av tjenester til barn og 

unge 

Helsetjenester: 

• Kapasitet 

• Ivaretakelse av oppgaver i samsvar med krav 

i forskrift og nasjonale retningslinjer 

 

Tilpasset opplæring, spesialundervisning og 

samarbeid med PPT: 

• System og rutiner for tilpasset opplæring, 

tidlig innsats og spesialundervisning 

• Samhandling mellom skole, barnehage, PPT 

og barnevern 

• PPTs systemrettede arbeid  

• Kompetanse og bemanning 

 

3. Forvaltningsrevisjon 

av innkjøp og 

kontraktsoppfølging 

• System, rutiner og kompetanse for 

gjennomføring av innkjøp i samsvar med 

regelverk 

• Etterlevelse av kommunal innkjøpsstrategi 

• Bruk av/lojalitet til rammeavtaler 

• Oppfølging av kontrakter og leverandører 

 

 

 

Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og 

dette vil også være avgjørende for ressursbruken.  

 

Antall undersøkelser og hvilke undersøkelser som skal gjennomføres per år vil 

bero på bestilling(er) fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget må tilpasse de 

ressurser som er avsatt i budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 
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Rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
Dette innebærer at den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til 

kommunestyret. 

  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten, eventuelt i egen 
sak.  

 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen, vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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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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Risiko- og vesentlighetsvurdering  
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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: 

5,3 %

10,0 %

5,6 %
6,0 %

11,6 %

5,5 %

6,7 %

12,0 %

4,2 %

0,0 %

2,0 %

4,0 %

6,0 %

8,0 %

10,0 %

12,0 %

14,0 %

0-5 år 6-15 år Over 80 år

Noen befolkningsgruppers andel av befolkningen 31.12.2018

Hol Kostra-gruppe 3 Landet



45/20 Plan 2020-2023 Plan for forvaltningsrevisjon - 20/00119-1 Plan 2020-2023 Plan for forvaltningsrevisjon : HolRisikoVesentlighetsvurdering

Kommunerevisjon IKS Risiko- og vesentlighetsvurdering for Hol kommune Side 8 av 21 

 

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. 20/00023-11 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

PLAN 2020-2023 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til at følgende selskaper skal inngå i plan for 
eierskapskontroll: 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Planutkast 
Eierskapsmelding 2016 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I møte 05.05.2020, sak 34/20 Plan 2020-2023 for eierskapskontroll vedtok 
kontrollutvalget følgende: 
 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt kommunens eierskapsmelding til 
neste møte. 
 

Med dette har kontrollutvalget et godt grunnlag til å velge hvilke selskaper som bør 
velges ut for eventuell eierskapskontroll. 
 
Etter dette vil sekretariatet fremme kommunestyresak til neste møte i kontrollutvalget. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

PLAN FOR 

EIERSKAPSKONTROLL 

 

 

HOL KOMMUNE 
 

 

2020 – 2023 
 

 

 

 
 

 

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2020, sak xx  
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Plan 2020-2023 for eierskapskontroll for Hol kommune   

  

 

 

1 Kontrollutvalgets mandat 

 

Ifølge kommuneloven § 23-2 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av 

kommunens interesser i selskaper mv. Denne oppgaven er definert som eierskapskontroll. 

 

Eierskapskontroll er videre omtalt i kommuneloven § 23-4 og i kontrollutvalgs- og 

regnskapsforskriften. I tillegg har kommuneloven § 26-1 om eierskapsmelding betydning for 

eierskapskontrollen. Relevante lov- og forskriftsbestemmelser er vedlagte denne planen. 

 

Det er kontrollutvalget som er bestiller av den enkelte eierskapskontroll. Kommunens revisor er 

utfører. 

 

 

2. Hvilke selskapsformer er omfattet av eierskapskontroll?                                                                               

 

Selskapstyper som er omfattet av eierskapskontroll er:  

 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. 

 

 

3 Eierskapskontroll 

 

Kontrollutvalget skal fremme forslag til plan for eierskapskontroll for kommunestyret. Det er 

kommunestyret som etter forslag fra kontrollutvalget bestemmer hvilke selskaper det skal gjøres 

eierskapskontroll av. 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør 

dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. 

 

En nærmere undersøkelse av eller i et selskap, med henblikk på å vurdere eksempelvis selskapets 

tjenester eller organisasjon, er ikke eierskapskontroll, men kan snarere gjennomføres som en 

forvaltningsrevisjon. En slik undersøkelse bør eventuelt fremgå av kommunens plan for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen vil det være relevant å vurdere oppgaven opp mot 

kommunens eierskapsmelding. Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. 

 

Eierskapsmeldingen skal inneholde: 

 

- Prinsipper for eierstyring 

- Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 
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Plan 2020-2023 for eierskapskontroll for Hol kommune   

  

 

- Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 

virksomhetene omtalt i forrige strekpunkt 

 

 

 

4 Prioriteringer 

 

Kontrollutvalget foreslår at det gjøres eierskapskontroll av følgende selskaper for denne 

kommunestyreperioden: 

 

- 

- 

- 

 

 

Det vil bli nærmere vurdert om kontrollen skal gjøres samlet for alle selskapene eller enkeltvis, ut 

fra de ressursene som kontrollutvalget har til rådighet. Det kan være aktuelt å samkjøre 

eierskapskontroller med andre kommuner som også er eiere av angjeldende selskaper. 

Sekretariatet må i så fall sørge for koordineringen. 

 

Kontrollutvalget forutsetter at kommunens eierskapsmelding foreligger før eierskapskontrollen 

gjennomføres. 
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Plan 2020-2023 for eierskapskontroll for Hol kommune   

  

 

VEDLEGG  

 

Sentrale bestemmelser om eierskapskontroll  
 

 

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

 

23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 

 

………… 

 

 

§ 23-4.Eierskapskontroll 

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. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. 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 eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen 
 

 

………. 

 

 

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin 
kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
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c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 
alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 
revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i 
første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd 
gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 
kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det 
som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 

 

……….. 

 

Kapittel 26. Eierstyring 

§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 
a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 

 

 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 
FOR-2019-06-17-904 

 

 

§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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Hol kommune 

Eierskapsmelding 2016 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 30.11.2016 sak 99/16 

Vedtak 
Kommunestyret vedtar Eierskapsmelding 2016 med følgende handlingsplan:  

 Styret i Geilo Informasjonssenter AS starter arbeidet med avvikling av selskapet dersom det 

etableres kommunal virksomhet i lokalene til Geilo Informasjonssenter AS. 

 Kommunen involveres i arbeidet med forkjøpsrett til kommunens aksjer i Geilo Lufthavn 
Dagali AS. 

 Aksjonæravtalen for Hallingdal Kraftnett AS tas opp for revisjon for å muliggjøre utbytte til 
eierne. 

 Informere kommunale selskap og eierrepresentanter i kommunale selskap om 

Eierskapsmelding 

 Eierskapsseminar i januar/februar 2018. 
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Del I Eierstyring 
1.1 Innledning 
 

1.1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 

Eierskapsmelding 2014 bygger på eierskapsmelding 2013 som ble vedtatt av Hol 

kommunestyre i møte 31.10.2013. 

 

Del I er uforandret med unntak av en mindre justering av teksten under pkt. 1.2. Politisk 

motivert. 

 

I del II er det gjort noen endringer/presiseringer i kommunens eierskapspolitikk. Endringene 

er gjort for å få klarere presiseringer/regler for hvor kommunens myndighet som eier går.  

 

Del III og IV, som gir en oversikt over Hol kommunes eierskap, er oppdatert i forhold til 

faktiske forhold.   

 

Del V, handlingsplanen, er oppdatert med nye tiltak som det anses naturlig å arbeide videre 

med for å styrke Hol kommunes bevissthet og rolle som eier av ulike selskap.  
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1.1.2 Oppbygning av eierskapsmeldingen 

Eierskapsmeldingen er bygget opp i fem deler.  

Del I Generelt om eierstyring 

I kapittel 1.2 foretas det en kategorisering av eierskapet avhengig av hvilke formål kommunen 

har definert for selskapene sine.  

Kapittel 1.3 omtaler utøvelsen av eierstyring i ulike typer selskapsformer.  

Del II Hol kommunes eierskapspolitikk 

I kapittel 2.1 gis det en definisjon av eierskapspolitikk. 

I kapittel 2.2. blir det fastslått prinsipper for godt eierskap. 

I kapittel 2.3 er kjørereglene mellom de ulike aktørene som er involvert i kommunalt eierskap.   

Kapittel 2.4 omhandler kapitalstrukturen i selskapene. 

Kapittel 2.5 omhandler kommunens utbyttepolitikk. 

Kapittel 2.6 omhandler tilsyn og kontroll.  

 

Del III Om selskapene Hol kommune deltar i 

Del III gir en samlet oversikt over samtlige selskap Hol kommune har eierinteresser i, samt 

indirekte eierskap gjennom morselskapene.  

Del IV Nærmere presentasjon av de viktigste selskapene 

Del IV gir en nærmere presentasjon av de viktigste selskapene for Hol kommune og hvilken 

eierstrategi som ligger til grunn for hvert enkelt selskap.  

Del V Handlingsplan 

I handlingsplanen er det listet opp konkrete tiltak som skal gjennomføres fram til neste 

rullering av planen.  
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1.2 Å eie er å ville, motiver for selskapsdannelse 
 

En eierstrategi for Hol kommune sine selskaper vil gi retningslinjer for hva kommunen ønsker 

med selskapene. Strategien vil legge grunnlag for tydeligere retningslinjer til selskapet, for 

eksempel i forhold til utforming av vedtektene.  

Denne eiermeldingen tar utgangspunkt i en alminnelig antakelse om at når kommunen 

etablerer et foretak eller selskap, eller går inn som medeier eller deltaker sammen med andre 

gjør kommunen det for å oppnå noe.  

Hovedideen er at eierskapet deles inn i nedenstående motiv, og at kategoriene kan bidra til 

tydeliggjøre kommunes målsetning med selskapene.  

 

Finansielt motivert 

Dersom hovedformålet med eierskapet er å oppnå økonomiske resultater, defineres eierskapet 

som finansielt.  Finansielt formål betyr ikke at eier har en kortsiktig horisont på sitt eierskap 

eller at eier ønsker å selge aksjene i selskapet.  Finansielt formål er naturlig for selskaper som 

er forretningsmessig orientert og hvor bedriftsøkonomiske lønnsomhetskriterier ligger til 

grunn for selskapenes arbeid.  Avkastningsmålene for hvert enkelt selskap bør fastsettes ut fra 

selskapsspesifikke forhold.  

 

Et finansielt eierskap kan videre grupperes i to underkategorier. Selv om formålet er å oppnå 

høyest mulig avkastning kan to ulike strategier legges til grunn. Enten kan eier ha en 

utviklings- og vekststrategi for selskapet. I denne situasjonen kan eier være innstilt på å holde 

tilbake overskudd i selskapet for på sikt å oppnå en samlet sett bedre økonomisk avkastning.  

En annen finansiell strategi kan være en høstingsstrategi.  Dersom selskapet er ferdig med 

vekstfasen og kapitalbehovet fremover er mindre, kan det vurderes om eier tar ut en større del 

av de årlige overskuddene som utbytte.  

Eierskap med et finansielt motiv vil ofte innebære en økonomisk risiko. 

 

Politisk motivert 

Dersom formålet med eierskapet er å ivareta eller utføre kommunale kjerneoppgaver under 

politisk ansvar eller å posisjonere kommunen, defineres eierskapet som politisk.  Eksempler 

på slik virksomhet som i dag er skilt ut som egne selskaper er å finne innen renovasjon.  
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1.3 Selskapsformer 
 

1.3.1 Selskapsform som ramme for utøvelse av eierskap 

Valg av selskapsform – hva bør vektlegges ved beslutning? 

Bakgrunnen for å tenke gjennom og deretter velge å etablere et foretak eller selskap, eller gå 

inn som medeier eller deltaker sammen med andre kan være svært ulike. 

For eksempel er det i forbindelse med etablering av kommunale foretak ofte hensyn til 

muligheter for mer forretningsmessig drift, konkurranseforholdene for virksomheten, og 

muligheter for økt konkurransekvalifisering som ligger til grunn.  

Når det gjelder valg av selskapsformer som interkommunale selskaper (IKS) og 

interkommunale samarbeid (IS, kommuneloven § 27) er disse ofte begrunnet med mer 

kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning ved å samarbeide, endringer i 

rammebetingelser og eller lovverk, og regionalpolitisk hensyn.  

Aksjeselskap blir gjerne brukt i forhold til regional utvikling og i tilknytning til større 

prosjekter hvor tidshorisonten langsiktig. Samferdsel, energi og næringsutvikling har vært de 

områdene det har vært vanligst å bruke selskapsformen.  

Kommunene står i prinsippet fritt til selv å velge selskapsform, i de tilfellene der 

selskapsdannelse er aktuelt. Før det avgjøres hvilken selskapsform som er den mest 

formålstjenlige i forhold til de motiver kommunen har lagt til grunn for selskapsdannelsen, 

må det gjøres en rekke avveininger. Vurderingen må gjøres med tanke på at selskapsformen 

står i forhold til de oppgaver og funksjoner selskapet er tenkt å utføre, og hvilke 

rammebetingelser selskapet trenger. Det legges til grunn at før selskapsformen velges, skal 

følgende forhold være vurdert: 

 Muligheter for politisk styring; muligheter for innretning av aktivt og strategisk 

eierskap, samt eierkommunens reelle styring gjennom representasjonsmodeller. 

 Økonomisk ansvar; hvilke forpliktelser påtar kommunen seg vs. selskapet 

 Risikovurderinger; økonomisk, markedsutsikter, miljø og samfunnssikkerhet, kvalitet 

og kvantitet av den kommunale tjenesten og forholdet til sluttbruker/innbyggerne 

 Selskapets økonomiske frihet; forpliktelser i forhold til et selskap kontra det å beholde 

egen beslutningsmyndighet om prioriteringer av ressursbruk 

 Fleksibilitet – endring av eierforhold/ samarbeid med private 

 Forholdet til forvaltningslov/offentlighetslov 

 Skatte- og avgiftsmessige forhold 

 Anskaffelsesreglene 

 Arbeidsgiverpolitisk strategi 
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Nedenstående figur illustrerer graden av kommunestyrets mulighet for styring og kontroll ved 

ulike organisasjonsformer. 

Etat KF Vertskommune §27-samarbeid  IKS  AS  Stiftelser                                                                                                  

 

 
Sterk politisk styring og kontroll             Liten politisk innflytelse og kontroll

         

 

 

Nedenfor presenteres de mest brukte selskapsformene, samt stiftelse: 
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1.3.2 Kommunale foretak (KF)  

Rettslig stilling og lovgivning 

Kommunale foretak er en del av kommunen som rettssubjekt og hjemlet i lov om kommunen 

og fylkeskommuner (kommuneloven). Kommunelovens kapittel 11 inneholder bestemmelser 

om kommunalt og fylkeskommunalt foretak. I likhet med en kommunal bedrift etter 

kommunelovens § 11, er foretaket en del av kommunen som rettssubjekt. Foretaket er ikke et 

eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale foretaket er en del 

av kommunen og er dermed underlagt kommunestyret som øverste myndighet. Gjennom 

vedtektenes formålsbestemmelse fastsetter kommunestyret den virksomhet foretaket skal 

drive og den ytre rammen for styrets myndighet. Kommunestyret kan gjennom vedtektene 

eller andre typer vedtak gi bindende pålegg for foretaket. Både stifting og oppløsning av 

kommunale foretak vedtas av kommunestyret. 

Selskapsformens egnethet 

Reglene om kommunalt foretak tar særlig sikte på å gi et alternativ for mer selvstendig 

organisering av kommunale oppgaver. Organisasjonsformen benyttes som regel når både 

forretningsmessige og samfunnsmessige hensyn skal ivaretas. Det er imidlertid ikke 

begrensninger i selve loven med henhold til hvilke oppgaver kommunen kan legge inn i et 

kommunalt foretak. 

Styrende organ 

Foretaket skal ledes av et styre med alminnelig myndighet til å treffe avgjørelser i foretakets 

saker. Foretaket ledes av styre og daglig leder. Dette er obligatoriske organer. Dersom ikke 

kommunestyret har delegert til annet organ å velge foretakets styre, er det kommunestyret 

selv som velger styremedlemmene, jf. kommunelovens § 62, 2. ledd. Valg av styre skjer etter 

reglene om forholdstallsvalg og flertallsvalg i kommunelovens § 36 og 38, jf. § 35 nr. 4. 

Styret har et overordnet ansvar for organiseringen av foretakets virksomhet. Ledelsesansvaret 

gjelder ikke bare den forretningsmessige siden av virksomheten, men generelt forvaltningen 

av de verdier og oppgaver kommunen har lagt til foretaket. Det er styret og daglig leder som 

opptrer utad på kommunens vegne. Etter kommunelovens § 69 kan styrets selvstendige 

myndighet begrenses ved vedtektsbestemmelse som fastsetter at nærmere angitte saker må 

være godkjent av kommunestyret for å være bindende for kommunen. Det er styret i foretaket 

som ansetter daglig leder. Daglig leder står i et direkte underordnings- og ansvarsforhold til 

styret som igjen er underlagt kommunestyret. 

Arbeidsgiveransvaret 

Daglig leder har det overordnede ansvaret for de ansatte i kommunale foretak. Kommunens 

overordnede arbeidsgiverpolitikk legger rammene også for kommunale foretak. Dette gjelder 

blant annet seniorpolitikk, likestilling, tariffområdet, kompetanseutvikling. Ved brudd i 

lønnsforhandlinger trer konserntankegangen inn, slik at ved et brudd oppstått i et foretak, får 

virkninger for hele det angjeldende området i kommunen. Foretaket kan være medlem av KS 

Bedrift. 

Kommunens økonomisk ansvar og risiko  

Som en del av kommunen er foretaket underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette 

betyr at de kommunale budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er 

bundet av kommunens budsjett. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og 

kommunen er kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår. 
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Styring, tilsyn og kontroll 

Kommunens styrings- og kontrollmuligheter er flere og mer omfattende i kommunalt foretak 

enn i selvstendige selskaper. Av forskrift til Kommuneloven følger regler for årsbudsjett og 

økonomiplan, og krav til årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om 

perioderapporter, samt krav om KOSTRA - rapportering. Kontrollutvalget skal behandle 

årsberetning og årsregnskap fra foretakene, før disse behandles av kommunestyret. 

Kommunelovens bestemmelser om behandling av regnskapsmessig overskudd eller 

underskudd legges til grunn en konserntankegang og omfatter således også foretakene. 

Kommunale foretak har en selvstendig stilling i forhold til kommunens administrasjon. Det 

innebærer at rådmannen ikke har instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor daglig 

leder. Rådmannen kan imidlertid instruere daglig leder om ikke å iverksette et tiltak eller en 

sak før kommunestyret har behandlet saken. Rådmannen har således mulighet for å legge en 

slik sak frem for kommunestyret. I saker som foretakene fremmer til kommunestyret har 

rådmannen i medhold av kommuneloven § 23 ansvar for fullstendig saksbehandling. 

Rådmannen skal følgelig også i disse sakene legge frem sin vurdering og innstilling til 

kommunestyret. 

Tabell 1. Rammer for utøvelse av eierskap i kommunale foretak KF 

EIERSTYRING KOMMENTAR 
Regulert Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  

Kapittel 11: Kommunalt og fylkeskommunalt foretak 

Kommunestyret Kommunestyret er overordnet til styret 

Styret Styret er underordnet kommunestyret. Styret påser at virksomheten drives i samsvar med 

foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og i andre vedtak 

eller retningslinjer fastsatt av kommunestyret. 

Rådmannen Rådmannen kan instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til 

kommunestyret har behandlet saken. 

I saker som foretaket fremmer til kommunestyret har rådmannen i medhold av 

kommunelovens § 23 ansvar for fullstendig saksbehandling. 

Vedtekter Foretaket skal ha vedtekter som angir foretakets formål. I vedtektene kan det fastsettes at 

styrets vedtak i nærmere angitt saker må være godkjent av kommunestyret selv for å være 

bindende for kommunen. 

Tabellen viser kommunens utøvelse av eierskap gjennom de formelle kanalene for eierstyring. 
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1.3.3 Interkommunalt samarbeid (IS § 27 selskap) 

Rettslig stilling og lovgivning  

Lov om kommuner og fylkeskommuner § 27 har regler om samarbeidsavtaler mellom 

kommuner og/eller fylkeskommuner når samarbeidet er organisert med eget styre. Gjennom 

vedtektene kan hjemles at et interkommunalt samarbeid gis ansvar og myndighet slik at det er 

et eget rettssubjekt. 

Styrende organ 

Styret for interkommunalt samarbeid må tildeles en viss selvstendig avgjørelsesmyndighet, 

men den må begrenses til avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Dette 

innebærer at styrets myndighet er begrenset i forhold til det som gjelder for styret i et 

interkommunalt samarbeid etter § 27. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må 

utformes i vedtektene.  

Tabell 2. Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale samarbeid (IS § 27) 

EIERSTYRING KOMMENTAR 
Regulert Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

§ 27: Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid 

Kommunestyret  Kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av styre. Til styret kan kommunestyret gi 

myndighet til å treffe beslutninger som angår virksomhetens drift og organisering. 

Interkommunalt samarbeid etablert i medhold av § 27 er ikke et eget rettssubjekt, med 

andre ord som selvstendig rettighetshaver med selvstendig ansvar for økonomiske og 

andre forpliktelser (inngår i deltakerkommunens økonomiplan og årsbudsjett). Men det er 

adgang til å etablere interkommunalt samarbeid etter § 27 som eget rettssubjekt hvis 

deltakerkommunene har ansvaret for virksomhetens gjeld. Det interkommunale styre vil 

bare kunne handle på vegne av deltakerne i medhold av helt konkrete fullmakter som 

disse gav det, fullmakter som den enkelte deltaker kan trekke tilbake til en hver tid, om 

enn med mulig ansvar ovenfor andre deltakere hvis dette er i strid med inngåtte avtaler. 

Vedtekter Vedtektene inneholder bestemmelser om formål (område for styrets virksomhet), hvorvidt 

samarbeidsavtale deltakerkommunene skal gjøre innskudd, hvorvidt styret har myndighet 

til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser. 

Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for eksempel om at enkelte 

typer saker skal legges frem for deltakerkommunene før styret fatter vedtak i saken. 
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1.3.4 Interkommunale selskap (IKS) 

Rettslig stilling og lovgivning 

Samarbeid mellom flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan organiseres som 

interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6. Loven hjemler at interkommunale 

selskap er egne rettssubjekt, som både rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. 

Selskapet har følgelig sin egen formue og sine egne inntekter, og svarer selv for sine 

forpliktelser. Det er selskapet selv som inngår og er part i avtaler og har partsstilling i 

rettssaker og overfor forvaltningsmyndighetene. 

Selskapsformens egnethet  

I et interkommunalt selskap kan kun kommuner og fylkeskommuner være deltakere. 

Lovpålagte oppgaver, samt tjenester der det kan være regningssvarende og strategisk å løse 

oppgavene felles er eksempler på virksomhet som egner seg for denne selskapsformen. 

Tilsvarende gjelder regionale utviklingsoppgaver, prosjekter og anlegg. Myndighets- og 

forvaltningsoppgaver vil kreve overføring av myndighet dersom oppgavene legges til et 

interkommunalt selskap, og det kan være begrensninger i særlovgivning som gjør at 

kommunestyret ikke kan delegere slik myndighet. Slike vurderinger må gjøres i forhold til at 

selskapet er eget rettssubjekt. 

Styrende organ 

Selskapets øverste myndighet er representantskapet. Representantskapet er eiernes organ, og 

deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Dette innebærer at den 

enkelte deltakerkommune ikke kan utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller 

administrasjon. Hver deltakerkommune skal ha minst ett medlem i representantskapet. 

Deltakerkommunene kan gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og det 

kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Gjennom en rekke bestemmelser legger loven om 

interkommunale selskaper særlige oppgaver til representantskapet. Dette gjelder fastsettingen 

av regnskap, budsjett, økonomiplan og valg av revisor, samt vedtak om salg eller pantsettelse 

av fast eiendom eller andre større kapitalinvesteringer, eller vedtak om å foreta investeringer 

som er av vesentlig betydning for selskapet eller en eller flere av deltakerne. Av loven følger 

at det skal utformes en selskapsavtale (vedtekter) og loven oppstiller minimumskrav til 

innhold. I selskapsavtalen kan det dessuten fastsettes at visse saker som ellers hører innunder 

styrets forvaltningsmyndighet, må godkjennes av representantskapet. Samlet sett gir disse 

bestemmelsene deltakerkommunene i utgangspunktet større innflytelse over styringen av 

selskapet enn det aksjeloven gir deltakerne i et aksjeselskap. Denne utvidede innflytelsen har 

først og fremst sammenheng med selskapsdeltakernes ubegrensede ansvar for selskapets 

forpliktelser. Når deltakerne påtar seg et større ansvar er det også naturlig at 

styringsmulighetene utvides. Det er imidlertid også slik at dette ikke er mer enn et 

utgangspunkt. Bakgrunnen for dette er at det også, vil være mulig å øke eiernes styring og 

kontroll ved for eksempel å regulere i en eieravtale at nærmere angitte saker må behandles av 

representantskapet (eierorganet). 

I en eieravtale vil deltakerinteressene i selskapet kunne tydeliggjøres og det kan pålegges 

representantskapet å utføre og å føre tilsyn med visse styringsoppgaver overfor styret. 

Eksempler på dette kan være krav om interne kontrollsystem, økonomistyringsregler, 

strategiutvikling og finansforvaltning.  

Et interkommunalt selskap skal ha et styre og en daglig leder som står ansvarlig for 

forvaltningen av selskapet. Det hører under styret å forvalte selskapet på vegne av 
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deltakerkommunene. Styret leder selskapets virksomhet og det har ansvar for de at verdier 

som deltakerne har i selskapet, brukes forsvarlig og i tråd med formålet for selskapet. I 

forvaltningen av selskapet er styret underlagt representantskapet, og det må følge vedtak og 

retningslinjer som dette fastsetter. Styrets forvaltningsmyndighet må videre utøves innenfor 

rammen av selskapsavtalen og selskapets årsbudsjett. 

Arbeidsgiveransvaret 

Daglig leder ansettes av styret med mindre det er vedtektsfestet at daglig leder skal ansettes av 

representantskapet. Ansatte har selskapet som sin arbeidsgiver, med daglig leder som øverste 

administrative leder. Utvikling av arbeidsgiverpolitisk strategi for selskapet tilligger styret å 

påse, dersom ikke annet er bestemt i selskapsavtalen. Lov om interkommunale selskaper 

regulerer ansatte sin representasjon i styret. 

Kommunens økonomiske ansvar og risiko 

Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar 

for en prosent eller en brøkdel av selskapets samlede forpliktelser. Dette skiller 

interkommunale selskaper fra aksjeselskap, hvor deltakeransvaret er begrenset. Gjennom 

selskapsavtalen kan ansvaret begrenses. Samlet skal deltakernes ansvarsandeler utgjøre 

selskapets samlede forpliktelser. I Selskapsavtalen kan det hjemles muligheter for å bygge 

opp fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. 

Fondsoppbyggingen skal stå i forhold til selskapets oppgave og forpliktelser. Av Lov om 

interkommunale selskaper § 29 følger det at etter forslag fra styret eller med styrets samtykke 

kan representantskapet beslutte utdeling av selskapets midler. Det kan skje etter regnskapet 

for sist regnskapsåret er fastsatt. 

Styring, tilsyn og kontroll 

Av forskrifter til lov om interkommunale selskaper følger regler om årsbudsjett og 

økonomiplan, og krav til årsregnskap og årsberetning. Av forskriftene følger også regler om 

periodevis rapportering, samt krav om KOSTRA – rapportering. Av lov om interkommunale 

selskap § 18 følger det at selskap hvor deltakerne betaler tilskudd, er selskapets budsjett ikke 

endelig før deltakerkommunenes budsjetter er behandlet jf. kommunelovens § 45 nr. 4. Av 

dette følger det at representantskapet sitt budsjettvedtak ikke er endelig før deltakere har 

avsluttet sin økonomiplanbehandling ved utgangen av året. 

 

Tabell 3. Rammer for utøvelse av eierskap i interkommunale selskaper IKS. 

EIERSTYRING KOMMENTAR 
Regulert Lov om interkommunale selskaper 

Representantskap Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, 

budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal 

behandles i representantskapet. 

Representantskapsmedlemmene representerer sine respektive kommuner og 

fylkeskommuner i selskapsforholdet. Vedkommende kommune har instruksjonsrett 

overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i 

kommunestyret eller det organ som har fått myndighet til det, kan gi sine representanter 

instruks om stemmegivning i representantskapet. 

Representantskapet har generell instruks- og omgjøringsmyndighet ovenfor styret. 

Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når en av 

deltakerne krever det for behandling av en bestemt angitt sak. 

Vedtekter, 

Selskapsavtale 

Selskapsavtalene fastsetter selskapets formål, deltakers innskuddsplikt og plikt til å foreta 

andre ytelser ovenfor selskapet. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i 



46/20 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll - 20/00023-11 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll : eierskapsmelding 2016 -vedtatt-1.12

 

 15 

vedtektene for eksempel kan det avtales en lengre first for innkalling til 

representantskapet, eller at visse typer saker skal legges frem for deltakerkommunene 

(eierkommunene) før styre fatter vedtak i saken 
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1.3.5 Aksjeselskap (AS) 

Rettslig stilling og lovgivning  

Bestemmelsene om aksjeselskap er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44. Selskapet er 

eget rettssubjekt. Det viktigste trekket ved aksjeselskapsformen er at aksjeeierne ikke er 

ansvarlig for selskapets forpliktelser annet enn for innskutt kapital. Aksjekapitalen i et 

aksjeselskap må være på minimum kr. 30.000,-.  Et aksjeselskap som ikke er i stand til å 

oppfylle sine forpliktelser, kan tas under konkursbehandling. Et motstykke til 

ansvarsbegrensningen er at selskapets eiere ikke rår fritt over selskapets inntekter og formue. 

Selskapsformens egnethet  

Et aksjeselskap er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter 

ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et aksjeselskap. Selskapsformen kan derfor 

være tjenlig dersom man ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, 

både fysiske og juridiske personer, kan være eiere. Selskapsformen innebærer altså 

fleksibilitet på eiersiden. Innretningen av selskapsformen (se lovverket) bygger på den risiko 

som slik konkurranseeksponert virksomhet innebærer. Selskapsformen egner seg der 

kommunen ønsker å ha et helt avklart begrenset ansvar – til innskutt kapital.  

Styrende organ  

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingen kan treffe vedtak 

i alle selskapsaker, med mindre loven forbeholder avgjørelsesmyndigheten for andre organer. 

Som selskapets øverste myndighet kan generalforsamlingen instruere andre selskapsorganer, 

omgjøre deres beslutninger eller treffe direkte avgjørelse i andre selskapsorganers saker med 

mindre lov på særskilte områder fratar generalforsamlingens dens myndighet. Det er gjennom 

generalforsamlingen aksjeeierne utøver den øverste myndighet i selskapet.  

I generalforsamlingen møter kommunen normalt med en representant. Dette kan 

væreordføreren, jf. kommunelovens § 9. Dersom ordføreren selv ikke møter, kan kommunen 

være representert med en fullmektig. Kommunestyret kan før generalforsamlingen avholdes 

treffe vedtak som binder opp representantens stemmegivning på generalforsamlingen. I 

selskaper hvor kommunen eier samtlige aksjer, kan kommunestyret beslutte at et samlet 

kommunestyre skal utgjøre generalforsamlingen. Det kan også besluttes at et annet utvalg skal 

utgjøre generalforsamlingen. Det vil allikevel være slik at det må stemmes samlet for 

selskapets aksjer når kommunestyret/formannskapet er generalforsamling. Aksjonæravtaler 

benyttes ofte for å detaljere forholdet mellom aksjonærene. Aksjonæravtalen kan regulere 

ulike eierspørsmål så som stemmerett, fordeling av styreplasser, innsynsrett, innskuddsplikt 

og forkjøpsrett. Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Som 

hovedregel er det styret som ansetter daglig leder og er dennes overordnede. Daglig leder skal 

styre selskapet etter de planer, retningslinjer og prinsipper styret har vedtatt. 

Styring og kontroll  

En aksjonær har ulike rettigheter i et selskap beroende på hvor stor andel av selskapet 

vedkommende eier. For kommunen er det derfor viktig at eierandelen er tilpasset kommunes 

formål med eierskapet. Dersom kommunen har strategiske målsetninger for sitt eierskap bør 

kommunen ha kontroll med selskapet ved å eie 50 % eller mer av de stemmeberettigede 

aksjene i selskapet. Dersom kommunen ønsker maksimal frihet over selskapet bør kommunen 

eie selskapet fullt ut. Dersom eierskapet er av mer finansiell karakter er det ikke så 

betydningsfullt hvor stor andel av selskapet kommunen eier. 
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 100 % (aksjer og stemmer) 

I en slik situasjon trenger ikke eieren å ta hensyn til rettigheter og regler som ellers gjelder 

for å verne de øvrige aksjonærene. Et heleid selskap kan ses på som et 

datterselskap i et konsern, der kommunen representerer konsernet eller morselskapet. 

 90 % (aksjer og stemmer) 

Dersom en aksjonær eier over 90 % av aksjekapitalen og stemmene i et aksjeselskap, kan 

vedkommende majoritetsaksjonær tvangsutløse de øvrige aksjonærene i selskapet, og 

konsernbidrag kan gis mellom selskap i konsernforhold. 

 67 % (stemmer) 

Vedtak om endring av et selskaps vedtekter forutsetter minst to tredeler av stemmene. 

Det samme gjelder beslutninger om fusjon eller fisjon, vedtak om forhøyelse eller 

nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av konvertible lån, vedtak om omdanning og vedtak 

om oppløsning av selskapet. 

 50 % (stemmer) 

Eksempel på beslutninger som fattes med alminnelig flertall er valg av 

styremedlemmer, godkjenning av årsregnskap og vedtak om utdeling av utbytte. Vedtak 

og aksjonæravtaler kan regulere behov for bredere, men ikke snevrere tilslutning ved 

slike saker. 

 34 % (stemmer) 

Dersom en aksjonær har mer enn en tredjedel av stemmene, vil denne normalt ha negativ 

kontroll over mange av de vesentligste beslutningene i selskapet. Særlig gjelder dette 

vedtektsendringer. 

Kommunens økonomiske interesser  

Økonomisk risiko i forhold til eierandel i aksjeselskaper er direkte knyttet til verdien av 

aksjekapitalen som kommunen har skutt inn. Selskapets midler disponeres av selskapets styre 

og daglig leder. Ønsker kommunen(e) som eier selskapet å ta ut midler, må dette skje etter 

aksjelovens regler om utdeling av utbytte eller fondsemisjon. Utdeling av utbytte til eierne 

kan bare foretas etter forslag fra styret og må vedtas av generalforsamlingen. Innenfor 

rammen av aksjeloven kan det gjennom aksjonæravtalen hjemles ytterligere handlingsregler 

for disponering av selskapets overskudd. Dette vil være bindende for styrets innstilling og 

generalforsamlingens vedtak.  

Tabell 4. Rammer for utøvelse av eierskap i aksjeselskaper AS 

EIERSTYRING KOMMENTAR 
Regulert Lov om aksjeselskaper 

Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. I dette ligger det at 

generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle selskapsaker, med mindre loven forbeholder 

avgjørelsesmyndigheten for andre organer. Dernest ligger det i generalforsamlingens 

stilling som selskapets øverste myndighet at generalforsamlingen kan instruere andre 

selskapsorganer, omgjøre deres beslutninger eller direkte treffe avgjørelse i andre 

selskapsorganers saker med mindre loven på særskilte områder fratar 

generalforsmalingens den myndighet. 

Generalforsamlingen godkjenner selskapet årsregnskap og årsberetningen samt 

eventuelle andre saker som vedtektene har lagt til den ordinære generalforsamlingen å 

avgjøre. 

Utenfor generalforsamlingen har aksjeeierne ingen myndighet i selskapet. 

Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når aksjeeiere som representere 

minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt 
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emne. 

Vedtekter, 

aksjonæravtale 

Vedtektene inneholder en del bestemmelser som identifiserer og konkretiserer 

selskapsforholdet. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for 

eksempel at andre saker enn de obligatoriske etter loven skap behandles på ordinær 

generalforsamling eller det kan fastsettes at visse saker skal forelegges 

generalforsamlingen, enten slik at de saker det gjelder, skal være godkjent av 

generalforsamlingen for at det skal foreligge et gyldig vedtak, eller slik at saken 

foreleggestil informasjon før det treffes vedtak. 
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1.4 Stiftelser 

Rettslig stilling og lovgivning 

Stiftelser et regulert i stiftelsesloven av 15. juni 2001 (ikrafttredelse av 1. januar 2005). En 

stiftelse skiller seg fra de andre selskapsformene ved at den ikke har noen eiere eller 

deltakere. Stiftelsen er selveiende. Når stiftelsen først er opprettet har stifterne ikke lenger 

rådighet over formuesverdien som er overført stiftelsen. 

Egnethet  

En stiftelse vil kunne være en egnet organisasjonsform for løsning av bestemte oppgaver som 

man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Siden en stiftelse ikke kan ha eiere, kan en 

kommune ikke øve innflytelse i stiftelsen på grunnlag av eierskap. Dette kan fremstå som en 

betydelig ulempe, men samtidig gi mulighet for å sikre verdier under skiftende forhold. 

Lovverket for stiftelser er de siste årene blitt en del endret. Reglene for avvikling av stiftelser 

er komplekse. Både styret og stifterne må godkjenne avviklingen. I tillegg stilles det krav om 

godkjenning hos Stiftelsestilsynet før den formelle avviklingen kan finne sted. 

Styrende organ  

Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med vedtektene i stiftelsen. Stiftelsen må ha et 

bestemt formål, og anses uegnet dersom kommunen ønsker noen form for styring, innflytelse 

eller kontroll. 

 
1.5 Ansvarlig selskap (ANS) og Delt ansvar (DA) 

Rettslig stilling og lovgivning  

Ansvarlige selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) er regulert i selskapsloven, sist 

endret 01.01.2008.  

ANS er et ansvarlig selskap med to eller flere eiere (deltakere) på minst 18 år som ikke har 

konkurskaratene. Selskapet må ha forretningsadresse i Norge. Det skal utarbeides 

selskapsavtale mellom eierne, hvor noen forhold er regulert av selskapsloven, mens andre 

forhold fritt kan avtales mellom deltakerne. Deltakerne er solidarisk ansvarlige. Det innebærer 

at de svarer for hele sin private formue for all gjeld som selskapet har eller pådrar seg.  

DA er i utgangspunktet likt med ANS med ett unntak: Deltakerne hefter ikke solidarisk for 

selskapets gjeld, men kun for en fastsatt brøk (eierandel). 

Selskapsformens egnethet 

Kommuner har i henhold til selskapsloven ikke anledning til å være deltaker i ANS eller DA. 

Ustekveikja Kraftverk DA ble etablert før denne bestemmelsen ble innført og er dermed 

lovlig.  
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Del II Hol kommunes eierskapspolitikk 
2.1 Definisjon eierskapspolitikk 
 

Eierskapspolitikken er de overordnede premisser kommunen legger til grunn for forvaltning 

av sine selskaper og eierandeler. Litt spisst kan det sies at eierskapspolitikken er de krav 

kommunen stiller til seg selv som eier. Politiske temaer her kan være spørsmål om 

praktisering av mer-offentlighet, premisser for valg av styremedlemmer, premisser for valg av 

selskapsorganisering og premisser for hvordan eierstyring skal skje.  

Det er viktig at det er størst mulig tverrpolitisk enighet om eierskapspolitikken og at denne er 

drøftet på overordnet nivå før eierskapsstrategien (se del IV) for hvert enkelt selskap 

utformes. 

Eierskapspolitikk er å være seg bevisst at aksjonærer i et aksjeselskap har myndighet i en 

generalforsamling, og som deltaker i et Interkommunalt Selskap har deltakerne myndighet i 

representantskapet. Kommunen som eier velger representanter til å utøve sin myndighet på 

generalforsamling eller i representantskapet.  

 

2.2 Prinsipper for godt eierskap 
 

Hensikten med utarbeidelsen av felles prinsipper for kommunenes eierskap er å bidra til god 

forvaltning og utvikling av selskap og samarbeid i regionen, ved å tydeliggjøre 

styringssignaler i samsvar med de målsetninger kommunene har for sitt eierskap. Prinsippene 

vil danne grunnlag for klarere retningslinjer til selskapene og forenkle samarbeidet med de 

andre eierne. Prinsippene bør gjøres gjeldende uavhengig av selskapsform og hvilken 

målsetning kommunen(e) har med selskapet eller samarbeidet, og bør følgelig legges til grunn 

for alt eierskap hvor kommunen har vesentlige eierinteresser. 

2.2.1 Aktivt eierskap 

 

Kommunen kan og bør være en aktiv eier selv om det er opprettet et selskap innen 

tjenesteområdet. Forutsetningen er at det gjøres et klart skille mellom politikk 

(kommunestyret) og utøvelse av aktivt eierskap i generalforsamling eller representantskap 

(utøvende eierorgan).  

 Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele kommunenes 

tjenesteproduksjon settes i fokus. 

 Kommunen skal gi instrukser/signaler til sine representanter i det operative 

eierorganet (generalforsamling/representantskap) – disse representerer 

kommunestyrets flertall og skal stemme likt. 

 Eierskapsrepresentantene skal ivareta kommunens interesser og har myndighet til å 

stemme på generalforsamlingen/representantskapsmøtene. 

 Forslag til vedtektsendringer skal behandles i kommunestyret før det behandles i 

generalforsamling eller representantskap. 

 

Politiske føringer fra kommunestyret gjelder for kommunens representant(er) i eierorganet, 

men ikke for styremedlemmer. 
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2.2.2 Krav rettet mot eier 

 

1. Det skal være åpenhet knyttet til Hol kommunes eierskap. 

a) Meroffentlighet skal være et prinsipp. 

b) Det skal være åpenhet rundt eierkommunenes forslag til valg av styremedlemmer. 

c) Det skal være åpenhet rundt godtgjørelse til styret. 

 

2. Før en mulig selskapsdannelse skal det i saksbehandlingen analyseres hva eier 

ønsker oppnådd ved å opprette et selskap fremfor en mer tradisjonell etatsorganisering. 

a. Tilsvarende analyse bør gjøres ved utarbeiding av eierstrategi. 

 

3. Eier skal fremme sine interesser gjennom generalforsamling og 

representantskap. 

a. Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i generalforsamling og representantskap. 

b. Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet mellom eierne, 

informasjon til eierne utenom representantskap/generalforsamling, selskapets 

virksomhet og valg av styret. 

 

4. Eier gir klare formål for selskapet gjennom tydelige formuleringer i vedtekter. 

Styret er ansvarlig for realisering av målene. 

a. Eierskapet bør være forutsigbart og langsiktig (utover fire år). 

b. Eierne i samspill med styret og ledelsen skal sikre god ledelse av selskapet. Herunder 

bør fokuseres hvordan eierne sammen med styret skal kunne påvirke utviklingen av 

selskapet med utgangspunkt i selskapets behov. 

c. Aktiv eierstyring krever tverrpolitisk forståelse av hvorfor kommunen er engasjert i 

selskapet. 

d. Eier bør sikre at generalforsamling eller representantskapet får med i selskapets 

vedtekter at selskapene skal utforme styreinstruks som beskriver styrets mandat, 

styremøtenes forretningsorden og saker som skal styrebehandles, 

saksbehandlingsregler (lovgrunnlag), og informasjon utenom styremøter. 

e. Det bør være klart skille mellom eier og kunde/bruker for å unngå mistanke om at 

selskap hvor kommunen står som eier forfordeles i forhold til andre selskap, eller at 

det stilles for lave krav fra eier eller på andre måter er tildelt ressurser som gir et ekstra 

konkurransefortrinn.(Kryssubsidiering) 

f. Hvorvidt selskapet skal utføre oppgaver etter egenregiprinsippet, eller 

konkurranseeksponeres, bør tydelig fremgå av vedtekter eller selskapsavtale. 

g. Ved tjenesteleveranse fra selskapet til de samme eierkommunene bør det stilles krav 

om tjenesteavtaler. 

h. Eieren bør gi tydelig signaler i eiermelding om det enkelte selskap om krav til resultat 

og rapportering og på hva som forventes av virksomheten. Det er naturlig at eier måler 

resultatkrav uttrykt med avkastning på den kapitalen de forvalter, krav til 

kundetilfredshet og HMS forhold, samt likestillingskrav i forhold til styrende organer. 

i. Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. I selskaper der virksomheten 

har karakter av næringsdrift bør en offentlig eier stille de samme krav til avkastning på 

investert kapital, som det en privat eier vil gjøre. 
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5. Eiermelding utarbeides om kommunenes samlede eierskap. 

  



46/20 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll - 20/00023-11 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll : eierskapsmelding 2016 -vedtatt-1.12

 

 23 

2.2.3 Krav rettet mot selskapet 

 

1) Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar. 

2) Selskapene bør rapportere etter prinsippet om bærekraftig utvikling, det vil si å integrere 

økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

3) Eierne skal likebehandles. 

4) I aksjeselskaper bør innkalling og saksdokumenter til generalforsamling sendes minst fire 

uker før generalforsamlingen. 

5) For interkommunale selskaper skal innkalling og saksdokumenter til 

representantskapsmøte sendes minst fire uker før møtet skal holdes. 

6) Selskapets åpningsbalanse skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

situasjon. 

a. Finansieringen av selskapet må tilpasses typen av virksomhet. 

b. Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, strategi og 

risikoprofil. 

c. Selskapet bør ha en strategi på kapitalbinding - stor kapital kan 

anses å ikke være ønskelig for kommunen. 

 

7) Lønns- og insentivordninger utformes slik at de fremmer verdiskapingen.  

 

Hovedprinsippet bør være at selskapene med kommuner som eier følger kommunal 

lønnsstrategi. 

8) Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut 

fra selskapets egenart. 

a. Styresammensetningen må sees i forhold til formål, ulike 

selskaper krever ulike tilnærminger til styrets sammensetning.  

b. Det er viktig at styret velges med fokus på selskapets behov, 

vedkommendes kompetanse og styrets totale sammensetning.  

c. I selskaper med betydelige sektorpolitiske målsettinger bør det 

vurderes konkret om styrets medlemmer bør ha nær tilknytning 

til kommunens politiske og administrative ledelse. 

d. Styret bør ha varamedlemmer i numerisk rekkefølge, og 1. vara 

bør innkalles til styremøtene for å sikre kontinuitet. 

e. Det anbefales at man er kritisk til bruken av ledende politikere i 

selskapsstyrene.  

( jfr. Nytt om habilitet i kommuneloven fra 01.11.2011) 

f. Menig politisk deltakelse i styrene i politisk motiverte selskap 

kan gi økt engasjement og kunnskap om selskapsstyring. 

g. Det bør tilstrebes lik kjønnsrepresentasjon i styrene, uavhengig 

av selskapsform. 

 

9)  Styret skal, overfor daglig leder, på uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle med henhold til 

service, kontroll, strategi og ressurssituasjon. Styret bør: 

a. Tilrettelegge for god dialog på generalforsamlingen mellom 

eiere, styret og ledelsen. 

b. Fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, 

strategi og gjennomføring. 

c. Utarbeide plan for eget arbeid og egen kompetanseutvikling, 

samt evaluere sin virksomhet.  
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d. Nye styremedlemmer må bevisstgjøres ansvar og rolle. 

 

10) Det forventes at kommunale selskap knytter seg til www.styrevervregisteret.no.  

 

11) Forslag til opprettelse av datterselskap eller medeierskap i andre selskap skal behandles i 

kommunestyret eller formannskap før det behandles i generalforsamling eller 

representantskap. Jf. kjørereglene i kapitel 2.3. 
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2.3 Kjøreregler 
 

De valgte eierrepresentantenes roller   

a) De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv 

deltakelse i selskapenes eierorgan – Generalforsamling eller representantskap. 

b) Der det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en 

fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter 

(generalforsamling/representantskap) i selskapet. 

c) I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller 

formannskapet instruere representantene før møtet i generalforsamling eller 

representantskap. 

d) De(n) valgte representanten(e) plikter å avklare eiernes syn før møter i selskapenes 

eierorganer (generalforsamling/representantskap). 

e) I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med eiernes 

styreinstruks (se pkt 2.2.2  pkt 4 d, hvor det bør være et krav at alle selskap har dette) 

 

 

Politiske avklaringer i forkant av møter i selskapenes generalforsamling eller 

representantskap. 

De valgte representantene fra Hol kommune til eiermøter skal ha anledning til å få en 

eventuell politisk avklaring i forkant av møter i selskapene. Det gjelder alle saker, både av 

generell karakter og i saker av uvanlig art eller stor betydning spesielt. Generelt sett er det 

viktig å understreke viktigheten av en god dialog. Avklaringene skjer på følgende måte: 

Tabell 5. Politiske avklaringer i forkant av møter i selskapene 

INNMELDING AV SAK AVKLARING TILBAKEMELDING 
Før selskapet oppretter eller går 

inn som eiere i andre selskap 

(Dette punkt gjelder selskap 

hvor Hol kommune eier 20 % 

eller mer av aksjene). 

 

Saken meldes til ordføreren sammen 

med styrets vedtak. før behandling i 

Generalforsamling eller 

Representantskapet. 

Saken krever positivt vedtak i 

kommunestyret. 

Representanten melder inn sak 

til ordføreren 10 dager før 

formannskapet. 

Ordfører er ansvarlig for nødvendig 

avklaring. Ordfører skal i slike saker 

så langt som mulig søke kontakt med 

partienes gruppeledere og 

rådmannen. 

 

Blir eventuelt sak i åpen eller lukket 

møte i formannskapet. Formannskapet 

foretar den nødvendige avklaring og 

skal motta tilbakerapportering. 

Representanten melder inn 

hastesak til ordfører. 

Ordfører er ansvarlig for nødvendig 

avklaring. Ordfører skal i slike saker 

så langt som mulig søke kontakt med 

partienes gruppeledere og 

rådmannen. 

Ordfører gir svar til representanten. 

Svaret er kommunens råd / syn på 

saken. 

 

Representanten melder 

spørsmål om en sak til 

oppklaring. 

 

Sekretariatsfunksjon hos rådmannen 

(fast kontakt). 

Rådmannen gir svar. 
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Rapportering og utvikling av eierstrategien for Hol kommune 

Det etableres en rutine for et årlig kommunestyremøte hvor rapportering fra selskapene skal 

samles, og kommunens eierstrategi drøftes samlet. Eventuelle endringer i strategi og/eller 

tiltak i forhold til enkelt selskaper skal behandles i dette møtet. 

a) Kommunens samlede eierstrategi utformes og følges opp av kommunestyret. 

b) Årsrapport og årsregnskap fra selskapene legges frem for kommunestyret. 

c) Ett av kommunestyrets møter forbeholdes eierstyring. Her vektlegges følgende punkter: 

 

 utviklingen i selskapene generelt og i forhold til utvalgte nøkkeltall 

 risiko og framtidsutsikter 

 behov og ønsker om mulige endringer og tiltak 

 

Eiermøte 

I tillegg til oppfølging gjennom de lovfestede organ kan det i noen tilfeller være nyttig å 

gjennomføre eiermøter. Et eiermøte kan sikre en løpende dialog mellom eier og styret i 

virksomheten om saker som anses som viktige og prinsipielle. Eiermøtene er uforpliktende 

for selskapets organer. Det er ikke her eierne skal gi styret og daglig leder instrukser og 

signaler. Kommunen skal heller ikke blande seg i virksomhetens daglige drift. I eiermøtene 

kan eierne diskutere strategier for selskapene uten at noen forplikter seg. Eiermøtene kan 

gjerne benyttes til å gi styringssignaler til selskapets styre fra eierne før saker av stor 

betydning skal behandles og føre fram til beslutning. Eiermøtet kan også gi en indikasjon på 

forhold som er politisk omdiskuterte, og som dermed bør forankres i kommunestyret. 

Eiermøter kan også gjøre eierne bedre i stand til å forvalte sine eierinteresser i de lovfestede 

eierorganene. Eksempelvis kan eiermøtene benyttes til å informere eierne om virksomheten 

eller endringer i selskapets rammebetingelser.   

 

Administrativ støtte og koordinering 

Rådmannen vil bistå de folkevalgte representantene. Med det menes det at rådmannen vil 

opprette et eierskapssekretariat som: 

a) Har oversikt over selskapene med tilhørende vedtekter, selskapsavtaler, tjenesteavtaler 

og lovverk som holdes à jour. 

b) Etablerer en kontaktrutine med administrasjonen i de øvrige eierkommunene, med 

vekt på selskaper av stor betydning for kommunen. 

c) Yter en administrativ sekretariatstøtte til de valgte representantene til 

generalforsamling eller representantskap for å assistere ordfører i forhold til faglige 

forhåndsavklaringer. 
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2.4 Kapitalstrukturen 
 

Kapitaliseringen av et selskap, vurdert etter forholdet mellom gjeld (fremmedkapital) og 

egenkapital, er et vesentlig eierspørsmål.  For mye og for lite egenkapital kan medføre 

effektivitetstap.  Ideelt sett bør det for hver virksomhet foretas regelmessige analyser av 

kapitalstrukturen.  Forretningsrisiko, bransjemessige særtrekk, prisen på fremmedkapital og 

finansiell styrke er alle forhold som må vurderes når virksomhetens kapitalstruktur skal 

bestemmes.   

Vanligvis er verdiskaping over tid det overordnete mål for eier.  Dette bør også gjelde for de 

kommunalt eide virksomheter.  Som eier vil kommunen påvirke kapitalstrukturen både 

gjennom avkastningskrav, forventninger til utbytte, kapitalnedsettelser og ved emisjoner. 

Avkastningen fra virksomhetene kan kanaliseres til eier på tre måter: Renter på lån til 

selskapet, aksjeutbytte, kapitalnedsettelse og verdiøkning av virksomhetenes egenkapital.   

For mange av de kommunale eierengasjementene ligger det andre formål enn de 

avkastningsmessige til grunn for eierskapet.  Disse vil kunne gå på bekostning av økonomisk 

lønnsomhet.  Uansett om kommunen velger å prioritere andre verdier i enhetene fremfor 

økonomiske mål må det forutsettes effektiv drift. 

 

2.5 Eiers løpende avkastning - utbyttepolitikk 
 

I alle selskaper der formålet ikke er politisk må det stilles krav om avkastning til eier.  Den 

økonomiske risiko kommunen utsetter fellesskapets verdier for gjennom engasjement i ulike 

selskaper må forsvares gjennom en løpende avkastning.  I selskaper der virksomheten har 

karakter av næringsdrift bør en offentlig eier stille de samme krav til avkastning på investert 

kapital, som det en privat eier vil gjøre.   

Utbyttet kommunen hever fra sine selskaper går med til å drive kommunens velferdstilbud for 

innbyggerne.  Et økt utbytte setter kommunen i stand til å yte enda bedre eller flere tjenester.  

Det er derfor god velferdspolitikk at kommunen som eier krever avkastning på sine verdier 

som står i samsvar med risikoen.   

Utbyttenivået skal overveiende ta utgangspunkt i selskapets økonomiske situasjon.  Likevel 

skal eiers kapitalbehov og eiers muligheter for alternativ investering vektlegges i en 

totalvurdering av utbyttenivået. 

Eiers formål med eierskapet vil danne rammer for utbyttet.  I figuren nedenfor er utbyttenivå 

illustrert i prosent av årsresultatet for de ulike grupper av eierskap: 
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Når det gjelder selskaper der kommunens eierskap i det vesentlige kan sies å være finansielt 

motivert, kan et utgangspunkt for fastsettelse av avkastningsmål være kapitalverdimodellen.  

Til grunn i denne modellen ligger risikofri rente samt en risikopremie ut fra egenskaper ved 

selskapet.  Dette gir uttrykk for kapitalens alternativkostnad.   

I de tilfeller der kommunens eierskap er politisk og strategisk motivert, er det viktig at 

kostnadene med å løse samfunnsoppgavene som disse selskapene har, blir synliggjort.  På den 

måten vil en få belyst hva denne type oppgaver reelt koster kommunen.  En må søke å skille 

ut ressursbruk og grad av måloppnåelse for nærmere definerte mål.  Dersom det ikke er mulig 

å foreta et slikt skille, kan en søke å synliggjøre disse kostnadene gjennom å få frem avvik fra 

verdimaksimerende mål.  Det bør ha en betydelig egenverdi for kommunen å få frem 

kostnadene ved de samfunnsmessige oppgaver kommunen skal løse. 
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2.6 Tilsyn og kontroll 
 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med kommunens eierskap 

Ved innføring av nytt kapittel 12 i kommuneloven med virkning fra 1. juli 2004 fikk 

kontrollutvalget blant annet en ny rolle i forhold til å føre kontroll med kommunens eierskap i 

selskaper. Forskrift om kontrollutvalg hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltning av kommunens eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar 

med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

Selskapskontroll 

Kontrollutvalget er ansvarlig for at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

kommunens interesser i selskaper.  Kommunestyret kan fastsette regler for kontrollutvalgets 

og revisors kontroll med forvaltning av kommunens interesser i selskapet og fastsette hvilke 

dokumenter mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor fra selskapene. 

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

kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll som 

skal vedtas av kommunestyret. 

Kontrollutvalget bør fokusere på langsiktig eierskap 

Det fokuseres i lovverket på kontroll, men kommunens eierinteresser bør også ivaretas 

gjennom strategiske fremtidsrettede visjoner. Kontrollutvalget bør fokusere på og bidra til at 

kommunens eierinteresse er langsiktig. Kontrollutvalget kan dermed utfordre og være 

bidragsyter til at kommunen blir en god eier av samfunnsansvarlige virksomheter. 

Kontrollutvalgets og revisors rett til å være til stede i det operative eierorgan 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være til stede i 

representantskaps- og generalforsamlingsmøter i Hol kommunes selskaper, jf. 

kommunelovens § 80.  
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Del III Oversikt over Hol kommunes eierskap 
 

3.1 Oversikt over samtlige aksjer og andeler 
 

Her presenteres en oversikt over samtlige aksjer og andeler som er i varig eie.  

Aksjeselskap Eierandel i %  Balanseført verdi siste 

årsskifte 

Hallingdal Kraftnett AS 29,90 59 780 000 

Ustekveikja Energi AS 100,00 11 000 000 

Godfarfoss Kraft AS 33,00 1 326 600 

Geilo Lufthavn Dagali AS 100 563.348 

Geilo Informasjonssenter AS 100 5 764 862 

 

Hardangerviddatunnelene AS 50,00 50 000 

Vinn AS 28,00 35 000 

Kommunekraft AS 0,31 1 000 

Husfliden Hallingdal AS 1,60 1 000 

Vardar AS 0,94 B-aksjer 

   

   

Andelslag  Andelsinnskudd 

Hurdalssenteret  5 000 

Radio Hallingdal AL 4,90 5 000 

AL Biblioteksentralen 0,10 1 200 

AL Foreningen Nordens Hus  500 

Studentersamfundets Hus AL  300 

Interkommunal selskap Eierandel i % Balanseført verdi/ 

Innskutt kapital 

Hallingdal Renovasjon IKS 19.65 0 

Kommunerevisjon IKS 8,33 0 

IKA Kongsberg IKS 1,73 0 

Kommunenes 

Opplæringskontor i Buskerud 

IKS 

1,95 0 

Vestviken 110 IKS 1,60 29 462 

Interkommunalt samarbeid Eierandel i %  

Kleivi Næringspark 50,00  

Hol og Ål Felleskjøkken 50,00  

Andre Eierandel i % Balanseført verdi/ 

innskutt kapital 

Ørteren Kraftverk KF 100,00 0 

Ustekveikja Kraftverk DA 69,00 0 

KLP (egenkapitalinnskudd) Kunde = eier 7 449 645 

Vognhall Krøderbanen  1 000 

Geilolie Borettslag 17,65 1 500 
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3.2 Indirekte eierskap 
 

Gjennom ovenstående eierskap har Hol kommune indirekte eierinteresser i følgende selskap: 

 

Selskapets navn:  Etab 

år 

Direkte 

eier-

andel i % 

Som eies av: Som Hol 

kommune 

eier: 

Hols 

indirekte 

eierskap i %  

Geilovegen Eiendom AS 2004 50,00 % Ustekveikja Energi AS 100,00 % 50,00 % 

 

Ustekveikja Energi AB 2016 100,00% Ustekveikja Energi AS 100,00% 100,00% 

Hallingdal Trepellets AS 2004 26,64 % Ustekveikja Energi AS 100,00 %  26,64 % 

  30,8 % Hallingdal Kraftnett AS 29.90 % 9,2 % 

  0 % Hallingdal Renovasjon IKS 19,65 % 0 % 

    SUM:  32,14 % 

Hallingdal Bio Energi AS 2008 33.33 % Ustekveikja Energi AS 100,00 %  33.33 % 

  33.33 % Hallingdal Kraftnett AS 29.90 % 9,97 % 

  33.33 % Hallingdal Renovasjon IKS 19,65 % 6,55 % 

    SUM:  49,85 % 

Geilo Biobrensel AS 2006 100,0 % Hallingdal Trepellets AS  32,14 % 

    SUM:  32,14 % 

Hallingdal Kraftnett Tele 

AS  

1997 0 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 0 % 

 

Hallingkonsult AS 1990 82,00 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 24,52 % 

 

Flå IT- senter AS 2001 50,00 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 14,95 % 

 

Norsk Enøk og Energi AS 1992 5,00 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 1,50 % 

 

Torpomoen Drift AS 2005 18,00 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 5,38 % 

 

Kittilsviken Kraftverk AS 2006 20,00 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 5,98 % 

 

Retura Valhall AS 2004 50,00 % Hallingdal Renovasjon IKS 19.65 % 9,82 % 

 

Retura AS 2001 Liten 

andel 

Hallingdal Renovasjon IKS 19,65 %  Uvesentlig 

Rekom AS 1998 Liten 

andel 

Hallingdal Renovasjon IKS 19,65 % Uvesentlig 

Ål Utvikling AS 2001 Liten 

andel 

Hallingdal Renovasjon IKS     % Uvesentlig 

Geilo bioenergi  2010 34,00 % Ustekveikja Energi AS  100 % 34 %  

EnergiPlan As  2014 51,00 %  Ustekveikja Energi As  100 % 51 % 

Grønnkontakt 2012     2,00 

%      

Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 0,6 % 

ATB Nett AS 2013 14,3 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 4,3 % 

Nettalliansen 2009 10,00 % Hallingdal Kraftnett AS 29,90 % 3,0 % 
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Del IV Nærmere informasjon om og strategi for de 
viktigste selskapene 
4.1 Innledning 
 
I denne delen presenteres de mest aktuelle selskapene kommunen eier eller har eierandeler i.  

For det enkelte selskap gis det opplysninger om økonomiske nøkkeltall, formål, styrende 

organer og rapporteringsrutiner til kommunen.  

For hvert enkelt selskap er i tillegg Hol kommunes eierstrategi nærmere beskrevet. Med 

eierstrategi menes de prioriteringer, tiltak og resultatkrav kommunen har overfor det enkelte 

selskap for å sikre at selskapet ivaretar de målsettinger som eierne har satt. 

 
4.2 Eierstrategi 
 
Hol kommune forvalter betydelige verdier gjennom sine ulike selskaper. For å forvalte de 

store verdiene som kommunen rår over på en best mulig måte, må det etableres en overordnet 

strategi.  Eier bør avklare sitt ståsted i forhold til de ulike selskaper og definere sine 

forventninger. Det mest sentrale dokumentet i denne sammenheng er 

vedtektene/selskapsavtalen. I tillegg bør det utarbeides en eierstrategi for det enkelte selskap.  

Utøvelsen av eierskapet har direkte konsekvenser for selskapenes disponeringer og 

prestasjoner. Hvis eier ikke stiller krav og ikke har definert målsetninger for sitt eierskap vil 

virksomhetene ha tilsvarende diffuse målsetninger. Uavhengig av eiermålsetningenes innhold 

må disse være klart kommunisert.  

  

Ikke alle spørsmål knyttet til forvaltning av verdiene i et selskap er et spørsmål for eieren. Når 

kommunen har valgt å legge en del av sine verdier inn i et selskap medfører dette også en 

overføring av styringsrett til virksomheten.  Selskapets styre og administrasjon skal legge opp 

virksomhets- og forretningsstrategien innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eier. Det 

er denne ytre rammen som er eierstrategien, innenfor denne skal selskapet ha betydelig grad 

av spillerom. Det mest fundamentale eierspørsmål er spørsmålet om kommunen fortsatt skal 

være eier. Det er et sett av ulike forhold som inngår i en totalvurdering for å kunne gi svar på 

et slikt spørsmål. Dersom kommunen bestemmer seg for fortsatt å eie, må strategien for 

eierskapet konkretiseres. Det er flere ulike måter å forankre en eierstrategi på i selskapet. For 

det første vil selskapets formålsparagraf tegne opp en ytre ramme. I tillegg vil 

generalforsamlingsvedtak kunne gi instrukser om eiers krav og forventninger. Den løpende 

kommunikasjon mellom eier og styre er også viktig. Som det er pekt på kan formålet med 

kommunens eierskap spenne fra et finansielt eierskap, basert på avkastningsbetraktninger, til 

et politisk eierskap, med fokus på politisk måloppnåelse. Eierstrategien må tydelig ta stilling 

til slike spørsmål. 
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                            Skal vi eie virksomheten? 

 

EIERSTRATEGI 

(eier) 

 

 

 

VIRKSOMHETS-       Hvordan skal  

STRATEGI        vi organisere  

(styret)                                                                                    virksomheten?  

 

 

 

 

FORRETNINGS-      Hvordan optimalisere driften 

STRATEGI        av virksomheten?  

(administrasjonen)          

  

 

En eierstrategi er en politisk viljeserklæring, og bør evalueres med jevne mellomrom.  Det 

politiske flertallets tanker og vurderinger kan endres på samme måte som eksterne vilkår kan 

gi grunnlag for å endre eierstrategien.  

 

En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er at en klar og presis eierstrategi 

formuleres for hvert enkelt selskap.  Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå 

som eier.  Det er en del generelle føringer som er retningsgivende ved etableringen av en 

eierstrategi.  Prosessene omkring etableringen av en slik helhetlig eierstrategi kan illustreres 

ved hjelp av figuren på neste side. 
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Etableringen av en eierstrategi bør starte med en kort beskrivelse av den historiske 

bakgrunnen for eierinteressen i det aktuelle selskapet, samt de senere års utvikling.  Deretter 

bør strategien peke på aktuelle punkter for vurderingen av det fremtidige eierskap.  Noen 

eksempler på slike kriterier ved vurderingen av eierskapet er følgende: 

 Kapitalbindingssynspunkt – stor kapitalbinding kan anses å ikke være ønskelig for 

kommunen. 

 Oppfølgings- og investeringsbehov – stort behov for aktiv oppfølging med fokus på blant 

annet ressursbruk samt behov for kapitalinnskudd, kan ofte anses å ikke være ønskelig for 

kommunen. 

 Virksomhetsområdets utvikling og risiko – stort omstillingsbehov og høy risikoprofil gjør 

fortsatt eierskap mindre attraktivt. 

 Samfunnsmessig betydning – stor samfunnsmessig nytte innenfor for eksempel bolig,  

sysselsetting og lokal næringsutvikling, taler for fortsatt eierskap. 

 Lønnsomhet i dag og i fremtiden – god lønnsomhet i dag og i fremtiden gjør fortsatt 

eierskap attraktivt. 

 

  

 
Eierstrategi 

Fortsatt 

eie 

 

 
Avhende 

 

 

 

Maksimalt utbytte, 

kapitalnedsettelse 

(1) 

Tilføre kompetanse 

(1 og 2) 

Optimalisere den 
samfunnsmessige 

nytten 

Tilbakeholde over- 
skudd, kapital- 
innskudd (2) 

(2) 

Finansielt 
1. Høste  
2. Utvikle 

Politisk 
 

Mål for  
eierskapet 

 

Mål  
for 

avhendelse 
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Evaluering av det kommunale eierskapet – Er kommunen den rette eier? 

Kommunen bør foreta løpende evalueringer av sitt eierskap.  En slik evaluering bør foretas 

uavhengig av de politiske forhold i kommunen.  Behovet for slike løpende evalueringer kan 

illustreres ved følgende figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vesentlige endringer i forhold som påvirker verdiene, illustrert i figuren ovenfor, kan 

resultere i at kommunen må endre sin eierstrategi. Dersom markedet bidrar til å utsette 

kommunens virksomheter for vesentlig økonomisk risiko, og dersom andre aktører kan 

produsere de aktuelle varer eller tjenester på en bedre måte enn hva kommunens selskap kan, 

bør kommunen stille spørsmål ved om selskapet skal avhendes.   

Bakgrunn for å 
evaluere 

kommunens 
eierskap i de ulike 

selskap 

Selskapene utgjør 
betydelige verdier for 

kommunen 

Selskapenes 
rammebetingelser er i 

kontinuerlig 
forandring 

Kommunens 
oppgaver og 

rammebetingelser 

Kontinuerlig endring av 
verdiene 

Behovet for alternativ 
anvendelse endres over tid 

Kommersielle og andre 
vilkår i stadig endring 

Endring i skatte- og 
avgiftsnivå 

Lovendringer og statlige 
pålegg  

Egne endringer i 
prioriteringer 

Evaluering skaper 
bevisstgjøring på verdier 

Marginer, lønnsomhet og 
andre krav i kontinuerlig 

endring 
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Kommunen bør ikke bare vurdere eierskapet i relasjon til egne behov, men også i forhold til 

de behov selskapene vil ha i konkurranse med andre markedsaktører. Relevante spørsmål å 

stille vil her være om kommunen kan bidra med nødvendig handlingsrom, kompetanse og 

kapital slik at selskapene får de samme rammevilkår og muligheter til å utvikle seg som andre 

markedsaktører.   

 

 

 

 



46/20 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll - 20/00023-11 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll : eierskapsmelding 2016 -vedtatt-1.12

 

 37 

4.3 Kommunale foretak  

4.3.1 Ørteren Kraftverk Hol KF 

 

Selskapsform                                   Kommunalt foretak 

Organisasjonsnummer                                    970 961 755 

Adresse                                    Geilovegen 68, 3580 GEILO 

Telefon                                    32 08 70 00 

Kontaktperson                                    Terry Ward 

 Tittel Økonomiansvarlig 

Tlf direkte  

Mobil 48006568 

E-post terry@ustekveikja.no 

 

Aksjekapital                                                    

                                    

                                  0 

Hol kommunes eierandel                                   100 % 

Selskapet har eierandeler i følgende selskap 

Selskap Eierandel Aksjekapital 

 

 

Regnskapsmessige opplysninger 

Resultat                                        2015 2014   

Driftsinntekter 21 818 414 19 660 305   

Driftsresultat 9 862 447 64 384 963   

Finansresultat -695 144 -698 806   

Årsresultat 7 278 148 5 585 861   

     

Balanse   Merknad 

Anleggsmidler 61 730 552 62 536 523 Eiendom, maskiner/inventar 

Omløpsmidler 3 451 742 4 284 503 Kundefordr./kasse/bankinnkudd 

SUM Eiendeler 94 508 828 82 585 681 Dvs brutto formue 

Langsiktig gjeld 40 000 000 40 000 000 Forfall > 1år Ansvarlig lån Hol k 

40 mill 

Kortsiktig gjeld 3 796 072 5 601 088 Forfall < 1 år 

SUM Gjeld 43 796 072 45 601 088 Gjeldsfinansiert formue 

Innskutt egenkapital 0 0 Kapital som er innbetalt til 

selskapet 

Opptjent egenkapital 36 594 385 37 588 333 Akkumulert overskudd-ovf til 

eieren 

SUM EK 80 390 457 83 189 421 Dvs netto formue 

Egenkapialandel 45,1 47,6 Bør være 20-40 % eller mer 

Arbeidskapital 19 172 497 14 963 043 Fri arbeidskapital 

Likviditetsgrad 2,61 5,52 Bør være mer enn 1,00 
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Opplysninger fra årsberetningen 

Årlig godtgjørelse til daglig leder                       0 

Antall styremøter siste år 11 

Antall ansatte 0 

Antall årsverk 0 

Sykefravær i % 0 

 

Eiere og eierandeler 

Ørteren kraftverk er eid 100 % av Hol kommune. 

Historikk 

Etableringsår 1965 

Innskuddsår   - 

 

Formål (selskapsavtale) 

Foretakets formål består i drift av Ørteren Kraftverk. 

Styringsform og styringsorganer 

Foretaket er ikke et eget selskap med rettslig eller økonomisk selvstendighet. Det kommunale 

foretaket er en del av kommunen og er dermed underlagt kommunestyret som øverste 

myndighet. 

Styret:  

Foretakets styre skal bestå av 3  medlemmer. Styret velges av kommunestyret for 2 år av 

gangen.. 

 

Medlemmer      Varamedlemmer 

Leder: Kåre Trillhus  1 år Ragnvald Blakstad 

Nestleder: Aslak Geir Skurdal Sissel Hovland 

Else Karin Berg Tafjord  

 

Delegering av myndighet:  

Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av foretaket. Daglig leder skal til enhver tid være 

den som er daglig leder i Ustekveikja Energi AS. 

 

Rapporteringsrutiner 

I samsvar med kommunelovens kap. 12. 
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Kommunens økonomiske engasjement 

Foretaket er underlagt kommunestyrets budsjettmyndighet. Dette betyr at de kommunale 

budsjettene setter rammer for foretakets virksomhet, og styret er bundet av kommunens 

budsjett. Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser, og kommunen er 

kontraktsmotpart i de avtalene som foretaket inngår.  

Kommunens eierstrategi 

Ørteren Kraftverk KF er en av flere energiselskap som Hol kommune har eierinteresser i. 

Energisektoren innebærer en vesentlig inntektskilde for Hol kommune og er således med på å 

finansiere kommunale primæroppgaver og opprettholde både kvalitet og bredde i de 

kommunale tjenestene. Utnytte lokale naturressurser. 

 

Eierskapet i Ørteren Kraftverk KF har et finansielt motiv.  
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4.4 Aksjeselskap 

4.4.1 Ustekveikja Energi AS 

 

Selskapsform                                    Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer                                    965 809 090 

Adresse                                    Geilovegen 68, 3580 GEILO 

Telefon                                    32 08 70 00 

Nettside:                                    http://www.ustekveika.no 

Kontaktperson                                    Terry Ward 

 Tittel Økonomiansvarlig 

Tlf 

direkte 

 

Mobil 48006568 

E-post terry@ustekveikja.no  

Aksjekapital                                    11 000 000 

Hol kommunes 

eierandel 

                                   100 % 

Selskapet har eierandeler i følgende selskap 

Selskap Eierandel Aksjekapital til selskapene  

Geilovegen Eiendom AS 50,0 % 580 000 

Hallingdal Trepellets AS 26,64 % 5 000 000 

Geilo Bioenergi AS                    34,0 % 500 000 

Hallingdal Bio Energi AS 33,33 % 3 600 000 

Ustekveikja Energi AB 100,00 %  

Energiplan AS 51 % 2 000 000 

   

Regnskapsmessige opplysninger 

Resultat 2015 2014   

Driftsinntekter 412 924 080 364 334 123   

Driftsresultat 3 297 506 8 603 222   

Finansresultat 5 142 694 2 955 000   

Årsresultat etter skatt 4 043 335 8 064 280   

TKR i % 2,4 5,6   

Balanse   Merknad 

Anleggsmidler 25 256 368 69 516 326 Eiendom, maskiner/inventar, 

pengefond 

Omløpsmidler 187 200 830 135 243 108 Kundefordr./kasse/bankinnk

udd 

SUM Eiendeler 212 457 198 204 759 434 Dvs brutto formue 

Langsiktig gjeld 2 142 962 225 129 Forfall > 1år 

Kortsiktig gjeld 76 544 112 72 823 818 Forfall < 1 år 
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SUM Gjeld 78 684 074 73 048 947 Gjeldsfinansiert formue 

Innskutt egenkapital 11 800 000 11 800 000 Kapital som er innbetalt til 

selskapet 

Opptjent egenkapital 121 970 125 119 910 487 Akkumulert overskudd 

SUM EK 133 770 125 131 710 487 Dvs. netto formue 

Ek andel i % 63 64,3 Bør være 20-40 % eller mer 

Arbeidskapital 69 517 529 115 299 954 Fri arbeidskapital 

Likviditetsgrad 2,45 1,86 Bør være mer enn 1,00 

 

 

 

 

Opplysninger fra årsberetningen 

Årlig godtgjørelse til daglig leder                       1 101 534     

Antall styremøter siste år 11            

Antall ansatte 22             

Antall årsverk 22            

Sykefravær i % 3,4       

 

Eiere og eierandeler 

Hol kommune eier 100 % av aksjene i Ustekveikja Energi AS.  

 

Historikk 

Etableringsår 1993 

Innskuddsår 1993 

 

Formål (vedtekter) 

Selskapets formål er å omsette energi og være en sentral og fremtidsrettet aktør i energibransjen.  

Eieren skal sikres langsiktig og god avkastning i samsvar med den enkelte virksomhets 

aksepterte risikoprofil og Hol kommunes eierskapsmelding. 

Selskapets formål videre er kjøp, salg og drift av fast eiendom samt kjøp av salg av aksjer eller 

på annens måte delta i annen beslektet eller utfyllende virksomhet.  Det vises for øvrig til Hol 

kommunes eierskapsmelding. 

 

Styringsform og styringsorganer 

Styret:  

Består av 5 – 7 medlemmer med varamedlemmer i stigende rekkefølge. Styremedlemmene og 

varamedlemmene velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styrets leder blant 

styremedlemmene. Styrets medlemmer utpekes vekselsvis for 2 år om gangen. 

 

 

Styremedlemmer 

 

Varamedlemmer 

Liv Juchelka, leder 1. Else Karin Berg Tafjord 

Bjarte Søgård, nestleder 2. Ragnvald Blakstad 

Wenche Reinton 3. Barbro Håvardsrud 
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Kjell Haugo  

Tone Arnegård  

 

Generalforsamlingen:  

Avholdes hvert år innen utgangen av juni. På generalforsamlingen representerer hver aksje en 

stemme. Ordføreren representerer eieren Hol kommune på generalforsamlingen. 

 

Rapporteringsrutiner 

En årlig informasjon om selskapets resultat i kommunestyret. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen har ikke noe direkte økonomisk engasjement i selskapet. Selskapet er selv ansvarlig 

for sine disposisjoner.  

 

Kommunens eierstrategi 

Ustekveikja Energi AS er en av flere energiselskap som Hol kommune har eierinteresser i. 

Energisektoren innebærer en vesentlig inntektskilde for Hol kommune og er således med på å 

finansiere kommunale primæroppgaver og opprettholde både kvalitet og bredde i de kommunale 

tjenestene.  

Ustekveikja Energi AS har opprettet datterselskap og er medeier i selskap innenfor sitt 

forretningsområde. Gjennom Ustekveikja Energi AS er det bygget opp et kompetansemiljø på 

kraft og kraftomsetning i kommunen. Hol kommune ønsker å videreføre denne utviklingen, og 

ønsker at dette skal være en vekstnæring. Utnytte lokale naturressurser. 

Eierskapet i Ustekveikja Energi AS har et finansielt motiv. Kommunestyret har en klar 

forventning om årlig utbytte. 
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4.4.2 Geilo Informasjonssenter AS 

Adresse 

Selskapsform 

Organisasjonsnummer 

Aksjeselskap 

966 665 343 

  v/Hol sparebank. 3580 GEILO 

Telefon  32 08 70 20 

Kontaktperson  Liv Juchelka 

                                     

Tittel 

 

Tlf direkte  

Mobil 45 41 43 05 

E-post 

 

 

Aksjekapital 2 500 000  

Hol kommunes eierandel          100 % 

 

Vedtak i sak 38/13 i Hol kommunestyre: 

1. Hol kommune kjøper Hol Sparebank sine aksjer i Geilo Informasjonssenter AS for inntil kr. 

4.514.862,-.  

2. Bevilgning fra disposisjonsfondet.  

Vedtaket er gjennomført våren 2014. 

   

Selskapet har eierandeler i følgende selskap                   

Selskap Eierandel Aksjekapital 

   

                               

   

Regnskapmessige opplysninger 

Resultat               2015 2014 Endring Endring i % 

Driftsinntekter     1 282 807 1 255 814     

Driftsresultat        294 340 358 798     

Finansresultat       -122 714 -148 759     

Årsresultat           122.836 101.663     

TKR i %   2,5 % 2,9 %     

Balanse                 Merknad 

Anleggsmidler     11 059 909 11 462 109 Eiendom, maskiner/inventar 

Omløpsmidler         656 159 669 264 Kundefordr./kasse/bankinnkudd 

SUM Eiendeler    11 716 068 12 131 373 Dvs. brutto formue 

Langsiktig gjeld    6 833 048 7 369 341 Forfall > 1år 

Kortsiktig gjeld       93 941 113 231 Forfall < 1 år 

SUM Gjeld           6 926 989 7 482 572 Gjeldsfinansiert formue 

Innskutt egenkap.   2.500.000 Kapital som er innbetalt til 

selskapet 

Opptjent egenkap.  2 289 079 2 148 801 Akkumulert overskudd 

SUM EK                 4 789 079                          4 648 801 Dvs. netto formue 

EK andel i  %  40,9 % 38,3 % Bør være 20-40 % eller mer 

Arbeidskapital    Fri arbeidskapital 

Likviditetsgrad 6,98  5,92 Bør være mer enn 1,00 
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Opplysninger fra årsberetningen 

Årlig godtgjørelse til daglig leder                       11 000 

Antall styremøter siste år 3 

Antall ansatte 0 

Antall årsverk 0 

Sykefravær i % 0 

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

Hol kommune 100 % 

Historikk 

Etableringsår 1993 

Innskuddsår 1993 + aksjeutvidelse i 2009 og 2014 

 

Formål (vedtekter) 

Selskapets formål er utleie av lokaler og annen virksomhet i forbindelse med dette.  

 

Styringsform og styringsorganer 

Styret består av 3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styret velges 

for 2 år av gangen. Styreformann velges for ett åt av gangen. Sittende styre ble valgt i 2016. 

Styremedlemmer Varamedlemmer 

  

Liv Juchelka, leder  

Børre Evensen, nestleder  

Einar Øyo  

 

Generalforsamlingen:  

På generalforsamlingen møter ordfører. 

Rapporteringsrutiner 

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med generalforsamlingen. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen har ikke noe direkte økonomisk engasjement i selskapet. Selskapet er selv 

ansvarlig for sine disposisjoner.  

Kommunens eierstrategi 

Geilo Informasjonssenter AS driver utleie og kontor- og forretningslokaler. Dette er ikke en 

kommunal kjerneoppgave. Bygget har en sentral og attraktiv beliggenhet i Geilo sentrum. Hol 

kommune ser eierskapet i bygget som viktig med tanke på etablering av Veksthus Geilo – et 

kompetansemiljø knyttet til natur/ miljø, reiseliv og fjellmat.  
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4.4.3 Godfarfoss Kraft AS 

 

Selskapsform                                    Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer                                    891 634 102 

Adresse                                    3630 RØDBERG 

Telefon                                    32 08 70 00 

Kontaktperson                                    Trygve Øderud 

 Tittel  

Tlf direkte  

Mobil  

E-post  

Aksjekapital                                    1 000 000 

Hol kommunes 

eierandel 

                                   33,0 % 

Selskapet har eierandeler i følgende selskap 

Selskap Eierandel Aksjekapital 

   

   

   

   

Regnskapmessige opplysninger 

Resultat 2015 2014   

Driftsinntekter 0 0   

Driftsresultat -146 000 -323 000   

Finansresultat -31 000 -30 000   

Årsresultat etter 

skatt 
-177 000 -349 000   

TKR i % -189,6 -212   

Balanse   Merknad 

Anleggsmidler   Eiendom, maskiner/inventar 

Omløpsmidler 34 000 120 000 Kundefordr./kasse/bankinnkudd 

SUM Eiendeler 34 000 120 000 Dvs. brutto formue 

Langsiktig gjeld  0 Forfall > 1år 

Kortsiktig gjeld 1 013 000 922 000 Forfall < 1 år 

SUM Gjeld 1 013 000 922 000 Gjeldsfinansiert formue 

Innskutt egenkapital 4 000 000 4 000 000 Kapital som er innbetalt til 

selskapet 

Opptjent egenkapital -4 978 000 -4 801 000 Akkumulert overskudd 

SUM EK -978 000 -801 000 Dvs. netto formue 

EK-andel i % -2876,5 -667,5 Bør være 20-40 % eller mer 

Arbeidskapital -979 000 -802 000 Fri arbeidskapital 

Likviditetsgrad 0,03 0,13 Bør være mer enn 1,00 

 

Opplysninger fra årsberetningen 

Årlig godtgjørelse til 

daglig leder                       

0 

Antall styremøter 

siste år 

Ikke oppgitt 

Antall ansatte 0 

Antall årsverk 0 
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Sykefravær i % 0 

  

  

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

EB Kraftproduksjon AS 34 % 

Hol kommune 33 % 

Nore og Uvdal kommune 33 % 

Historikk 

Etableringsår 2007 

Innskuddsår 2007 

 

Aksjekapital 

Kr 4.000.000,-  

 

Formål (vedtekter) 

Vedtektene ble vedtatt i stiftelsesmøtet 29.06.07. 

Selskapets formål er produksjon og omsetning av energi og annen virksomhet som står i 

forbindelse med forannevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste 

eiendommer og øvrige ressurser.  

Styringsform og styringsorganer 

Selskapets styre skal bestå av seks medlemmer, hvorav hver part har rett til å utpeke to 

medlemmer med to varamedlemmer. I utbyggingsfasen (inklusive to hele driftsår etter 

igangkjøring) skal ett av EB Kraftproduksjons styremedlemmer være styrets leder. Etter 

denne tid har Nore og Uvdal kommune rett til å utpeke styrets leder.  

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Terje Økland Nils Petter Undebakke 

Liv Juchelka Lars Terje Slåke 

Bjørn Skaret Siw Rasmussen 

Birger Godal Holt Jon Helge Christensen 

Janne Bekkeseth Lars Erik Thorsrud 

Nils Vøllo Trygve Øderud 

Kommunens representasjon 

Kommunens representant på generalforsamlingen er ordfører. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen har ikke noe direkte økonomisk engasjement i selskapet. Selskapet er selv 

ansvarlig for sine disposisjoner.  

Kommunens eierstrategi 

Godfarfoss Kraft AS er en av flere energiselskap som Hol kommune har eierinteresser i. 

Energisektoren innebærer en vesentlig inntektskilde for Hol kommune og er således med på å 

finansiere kommunale primæroppgaver og opprettholde både kvalitet og bredde i de 

kommunale tjenestene. Utnytte lokale naturressurser. 

Med en eierandel på 33 % har kommune ingen reell styring over selskapet. Hol kommune 

ønsker likevel gjennom sin kompetanse på kraft å være en aktiv eier i selskapet. Når 



46/20 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll - 20/00023-11 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll : eierskapsmelding 2016 -vedtatt-1.12

 

 47 

produksjonen i kraftverket er i gang forventes det et økonomisk utbytte. Eierskapet er 

finansielt motivert.  
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4.4.4 Hallingdal Kraftnett AS 

Selskapsform                                     Aksjeselskap 

Organisasjonsnummer                                     971 589 752 

Adresse                                     Lienvegen 41, 3580 GEILO 

Telefon 

Nettside: 

                                    32 08 71 00 

                                    www.hallingdal-kraftnett.no 

Kontaktperson Audun Grynning 

 Tittel Adm.direktør 

Tlf direkte 32 08 71 01 

Mobil 938 52 851 

E-post audun.grynning@hallingdal-kraftnett.no  

 

Aksjekapital                                    200 000 000 

 

Hol kommunes eierandel 

                                   29,9 % 

Selskapet har eierandeler i følgende selskap 

Selskap Eierandel Aksjekapital 

Halling Konsult AS 82,0 % 110 000 

Norsk Enøk og 

Energi AS 

5,0 % 1 750 000 

   

Flå IT-senter AS 50,0 % 400 000 

Hallingdal Trepellets  

AS 

31 % 5 000 000 

Torpomoen Drift AS 18,0 % 1 500 000 

Kittilsviken 

Kraftverk AS 

20,0 % 125 000 

REN AS 3 % 429 000 

Gol stavkyrkje AS 0,33 % 3 039 000 

Hallingdal Bio 

Energi AS 

Grønn Kontakt AS 

Nettalliansen AS 

ATB Nett AS 

33,3 % 

 

1,7 % 

4 % 

14,3 %  

3 600 000 

 

1 012 880 

540 000 

140 000 

 

 Nett AS 
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Regnskapsmessige opplysninger 

Resultat 2015 2014   

Driftsinntekter 158 830 000 151 323 000   

Driftsresultat 9 913 000 3 373 000   

Finansresultat 2 966 000 2 172 000   

Årsresultat etter skatt 9 313 000 3 997 000   

TKR i % 2,8 % 1,6 %   

Balanse   Merknad 

Anleggsmidler 371 138 000 377 053 000 Eiendom, 

maskiner/inventar 

Omløpsmidler 83 890 000 77 069 000 Kundefordringer/ 

kasse/bankinnskudd 

SUM Eiendeler 464 296 000 448 872 000 Dvs. brutto formue 

Langsiktig gjeld   Forfall > 1år 

Kortsiktig gjeld 42 602 000 36 491 000 Forfall < 1 år 

SUM Gjeld 42 602 000 36 491 000 Gjeldsfinansiert 

formue 

Innskutt egenkapital 200 000 000 200 000 000 Kapital som er 

innbetalt til selskapet 

Opptjent egenkapital 221 694 000 212 381 000 Akkumulert 

overskudd 

SUM EK 421 694 000 412 391 000 Dvs. netto formue 

EK-andel i % 90,8 % 91,9 % Bør være 20-40 % 

eller mer 

Arbeidskapital 41 288 000 40 577 000 Fri arbeidskapital 

Likviditetsgrad 1 1,97 % 2,11 % Bør være mer enn 

1,00 

 

Opplysninger fra årsberetningen 

Årlig godtgjørelse til daglig leder                       1 100 000    

Antall styremøter siste år 6             

Antall ansatte 64          

Antall årsverk 67,67    

Sykefravær i % 4,5 %     

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

Hol kommune 29,9 % 

Ål kommune 24,9 % 

Gol kommune 21,9 % 

Nes kommune 16,9 % 

Flå kommune 6,0 % 

Hemsedal kommune 0,4 % 
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Historikk 

Etableringsår 1994 

Innskuddsår 1994 

 

Formål (vedtekter) 

”Hallingdal Kraftnett AS skal arbeide for en sikker, økonomisk og rasjonell overføring av el-

kraft i konsesjonsområdet. Selskapet skal videre arbeide for en god energihusholdning både i 

eget nett og hos kunder. Hallingdal Kraftnett AS kan delta i annen forretningsvirksomhet som 

hører naturlig inn under eller er beslektet med virksomheten.” 

Styringsform og styringsorganer 

Styret består av 7 medlemmer med personlige vararepresentanter. Generalforsamlingen velger 

eiernes representanter til styret. Det velges en representant fra hver av kommunene Hol, Ål, 

Gol, Nes og Flå. Eierkommunene kan nominere sine kandidater for generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder. 2 av styrets medlemmer med 

vararepresentanter velges av og blant de ansatte.  

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Kristin Bakke Haugen Tore Ness 

Siv Nesfossen Kjell Gunnar Haugen 

Geir Veslegard (nestleder) Bjørg Torsteinsrud 

Gudbrand Gulsvik (leder) Anne Marie Kollhus 

Karsten Ekeren Sigrid Ingeborg Gislerud 

Guttorm Groven (ansatt repr.) Kåre Peder Rasmushaugen (ansatt repr.) 

Arne Inge Øyum (ansatt repr.) Syver Medgard (ansatt repr.) 

 

Generalforsamlingen: 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai.  

Rapporteringsrutiner 

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med generalforsamlingen. 

Kommunestyre drøfter saker som skal behandles i generalforsamlingen. Ordføreren får 

tilsendt kopi av møteinnkalling og protokoll til styremøter. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen har ikke noe direkte økonomisk engasjement i selskapet. Selskapet er selv 

ansvarlig for sine disposisjoner.  

Kommunens eierstrategi 

Hallingdal Kraftnett AS er et nettselskap. 

Hol kommune og de øvrige eierne har inngått aksjonæravtale hvor det bl.a. framgår at det 

ikke skal tas ut utbytte fra selskapet.   

Så lenge aksjonæravtalen ikke endres på dette punkt er eierskapet politisk motivert. 

Endring av aksjonæravtalen forutsetter at det gjøres likelydende vedtak hos alle eierne. 
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4.4.5 Vinn AS Hallingdal  

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandeler 

Hol kommune 28 % 

Gol kommune 28 % 

Ål kommune 24 % 

Nes kommune 12 % 

Hemsedal kommune 4 % 

Flå kommune                                       4 % 

Historikk 

Etableringsår 1991 

Innskuddsår 1991 

Nettside: http://www.vinn-hallingdal.no/ 

Aksjekapital 

Kr. 125.000,- 

Formål (vedtekter § 2) 

Selskapets formål er å ivareta eierkommunenes behov for arbeidstreningstilbud og varige 

arbeidsplasser for mennesker med bistandsbehov av midlertidig eller varig karakter. 

Styringsform og styringsorganer:  

Styret består av 5 representanter med personlige vararepresentanter. Eierkommunene velger 3 

representanter med personlige vararepresentanter. To representanter velges av og blant 

selskapets fast ansatte arbeidsledere. Styrerepresentantene velges normalt for 2 år om gangen 

for kommunevalgperiodens varighet.  

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Liv Juchelka (leder) 

Steinar Bleken (nestleder) 

Siss Slydal 

 

Alex Witterveen  Alf Majorstuen  

Arne Helge Ruud (ansattrepr) 

Helene Holand (ansattrepr) 

Cathrine Siljebøl (ansattrepr.) 

  

Generalforsamlingen:  

Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april. På generalforsamlingen har hver 

aksje en stemme. På generalforsamlingen møter ordfører. 

Rapporteringsrutiner 

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med generalforsamlingen. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen har 7 plasser i VTA- varig tilrettelagt arbeid- samme antall plasser som antall 

aksjer i VINN. Disse plassene forplikter Hol kommune for ved å betale 35 % kommunalt 

tilskudd (ref. avtale med eierkommunene). 

Hol kommune kan til tider kjøpe flere tilrettelagte arbeidsplasser for innbyggerne sine, 

dersom det er behov for dette. Kommunen har for øvrig ikke noe direkte økonomisk 

engasjement i selskapet. Selskapet er selv ansvarlig for sine disposisjoner.  
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Kommunens eierstrategi 

Som arbeidsmarkedsbedrift har Vinn AS ikke lov til å betale utbytte til sine eiere. Selskapet er 

imidlertid viktig for Hol kommune slik at vi kan tilby tilrettelagte arbeidsplasser for våre 

innbyggere som har behov for dette. Eierskapet er politisk motivert.  
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4.4.6 Geilo Lufthavn Dagali AS   

Eiere og eierandeler  

Eiere Eierandel 

Hol kommune 100 % 

  

Historikk 

Etableringsår 1975 

Innskuddsår 1975 

 

Aksjekapital 

Kr 900.000,- 

 

Formål (vedtekter) 

Selskapets vedtekter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20.12.2000. 

Selskapets virksomhet er enten selv eller gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved å 

samarbeide med andre virksomheter å eie eller drive flyplass i Dagali, og annen virksomhet 

beslektet med dette. 

Styringsform og styringsorganer 

Styret skal ha minimum 3 og maksimum 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere 

beslutning. 

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Hallvard Lilleslett (leder) Anders Ilsøy 

Trygve Hagen Barbro Håvardsrud 

Siv Nesfossen (nestleder) Maria Søndrål 

 

 

Kommunens representasjon 

På generalforsamlingen møter ordfører. 

Rapporteringsrutiner 

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med generalforsamlingen. 

Kommunestyre får saker til generalforsamlingen til drøfting. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Hol kommune har gitt selskapet et ansvarlig lån på kr. 7.933.766,-. Det vises til note 6 i 

selskapets årsregnskap. 

I tillegg gir Hol kommune gir et årlig tilskudd til drift av flyplassen. I 2015 var tilskuddet på 

kr 300.000,-. 

Kommunens eierstrategi 
Eierskapet i Geilo Lufthavn Dagali AS er politisk motivert. Kommunalt eierskap i Geilo 

lufthavn Dagali AS må vurderes videre. Salg vurderes. 
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4.4.7 Hardangerviddatunnelene AS 

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

Hol kommune 40 % 

Eidfjord kommune  50 % 

Nore og Uvdal kommune 5% 

Ål kommune 5% 

 

Historikk 

Etableringsår 2012 

Innskuddsår 2012 

 

Aksjekapital 

Kr 100.000,-  

Formål (vedtekter) 

Selskapet har som hovedformål å etablere sikker helårsvei over Hardangervidda gjennom 

bygging av tunneler. 

Styringsform og styringsorganer 

Funksjonstid for styremedlemmer er 2 år av gangen. 

 

Styremedlemmer Personlige varamedlemmer 

Anved Johan Tveit, 5783 Eidfjord, leder  

Erik Kaupang, 3577 Hovet, nestleder 

Inger-Brit Vindegg, 3580 Geilo, styremedlem 

Solfrid Borge, styremedlem 

Anette Sæbø Lægreid, styremedlem 

Torhild Bergaplass, 3570 Ål, styremedlem 

Tony Arild Kjøl, 3580 Geilo, Styremedlem 

Ivar Arne Lid, 3580 Geilo 

Petter Rukke, 3576 Hol 

Gunvall Medhus, 

Svein Hop, 5783 Eidfjord. 

Hanne Haatuft, 3580 Geilo 

Ole Vegar Stærkebye Nørstebø,  

Hans Petter Thorbjørnsen,  

Kommunens representasjon 

På generalforsamlingen møter ordfører. 

Rapporteringsrutiner 

Ordfører får tilsendt årsmelding/regnskap i forbindelse med generalforsamlingen. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Vedtak i kommunestyret 21.6.2012, sak 48/12: «For perioden 2013 – 2016 vert årlig 

driftstilskot å innarbeide i økonomiplan 2013 – 2016. Det er ein føresetnad at Eidfjord 

kommune bevilgar tilsvarande beløp». I forslag til økonomiplan 2013 – 2016 er det årlig 

avsatt kr. 100.000,- i driftstilskudd. 

Kommunens eierstrategi 

Eierskapet er politisk motivert. Selskapet har som hovedformål å etablere sikker helårsvei 

over Hardangervidda gjennom bygging av tunneler. 
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4.5 Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 
 

4.5.1 Kleivi Næringspark 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

Hol kommune 50 % 

Ål kommune 50 % 

 

Historikk 

Etableringsår 1971  

Innskuddsår 1971 

Nettside: http://www.kleivi.no/ 

 

Formål (vedtekter) 

Vedtektene for Kleivi Næringspark ble sist revidert etter vedtak i Hol kommunestyre 

18.3.2004, sak 30/04 og i Ål kommunestyre 22.1.2004, sak 2/04.  

Formålet med det interkommunale samarbeidet er, i samarbeid med SIVA og Buskerud 

Næringsselskap AS, å bygge ut en næringspark i Kleivi, og selge eller leie ut grunn/bygninger 

til næringsformål. Jfr Strategidokument 2013. 

Styringsform og styringsorganer 

Kleivi Næringspark ledes av et styre på 5 medlemmer, - 2 fra hver kommune og 1 valgt fra 

bedriftene i næringsparken.  

Styrets sin oppgave er å administrere og videreutvikle Kleivi Næringspark, herunder sørge for 

tilsyn og vedlikehold av fellesarealet. Styret har også ansvar for rammevilkårene til bedriftene 

i næringsparken og til enhver tid å ta disse opp med kommunene ved behov. Styret skal utøve 

sin oppgave i tråd med vedtektene og de instruksene som kommunestyret til enhver tid gir.  

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Jon Andreas Kolderup (Hol) (leder) Siv Nesfossen (Hol) 

Nina Dalen (Hol) Mathias Eide Sataøen (Hol) 

Hedvig Johanne Ruud (Ål), nestleder Esoen Jakobsen (Ål) 

Vemund Gudbrandsgard (Ål),  

Jan-Leif Slettemoen 

Ingrid Medhus (Ål) 

  

Kommunens økonomiske engasjement 

Styret utarbeider budsjettforslag som skal godkjennes av kommunestyrene i Hol og Ål. 

Bevilgninger innenfor rammen av vedtatt budsjett, herunder overføringer eller avsetninger, 

blir avgjort av styret, mens bevilgninger ut over vedtatt ramme skal godkjennes av de 

respektive kommunestyrene, etter forslag fra styret. Opptak av lån eller andre økonomiske 

forpliktelser, er det bare kommunestyrene i de to kommunene som kan godkjenne.  

Rapportering 

Budsjett og regnskap blir godkjent av kommunestyret. 
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Kommunens eierstrategi 

Kommunens eierskap er politisk motivert da det er med på å legge til rette for 

næringsaktivitet, sysselsetting og bosetting. 
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4.5.2 Hol og Ål Felleskjøkken (Felleskjøkkenet) 

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

Hol kommune 50 % 

Ål kommune 50 % 

Historikk 

Etableringsår 2004 

Innskuddsår  -  

 

Formål (vedtekter) 

Vedtektene for Felleskjøkkenet ble vedtatt av Hol kommunestyre og Ål kommunestyre. 

Samarbeidet har som formål å gi et felles tilbud om kjøkken- og kantinetjenester til forsyning 

av den kommunale alders- og sosialtjenesten i deltakerkommunene. Samarbeidet skal sikre 

gode og kostnadseffektive tjenester, og sørge for forsvarlig drift av kjøkkenet.  

Styringsform og styringsorganer 

Styret  

Styret består av 3 medlemmer. En fra hver av deltakerkommunene og en valgt av og blant de 

ansatte. Vedtak i styret blir gjort med alminnelig flertall. Hver representant for 

deltakerkommunene kan kreve at et vedtak ikke settes i verk før deltakerkommunene har hatt 

mulighet til å vurdere saken.  

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Sissel Skrindo Karsten Popp Dideriksen 

Hallvard Lilleslett, leder  Ola Hassel 

Arvid Groven (ansattrepr) Aud Slåtto (ansattrepr) 

 

Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer forutsetter godkjenning i kommunestyrene i deltakerkommunene.  

Kommunens økonomiske engasjement 

Helse- og sosialetaten kjøper mat til sine institusjoner fra felleskjøkkenet. Hol kommune er 

arbeidsgiver for de ansatte ved felleskjøkkenet. Eventuelt underskudd må dekkes av eierne. 

Eventuelt overskudd settes av på fond for å dekke eventuelt framtidig underskudd eller 

framtidige investeringer. 

Rapportering 

Budsjett og regnskap ligger i det ordinære kommunebudsjettet/regnskapet og er således 

underlagt de samme rapporteringsrutiner som kommunale etater. Referat fra styremøtene 

sendes helse- og sosialetaten og eierskapssekretariatet.  

Kommunens eierstrategi 

Kommunens eierskap er politisk motivert da det er en samfunnsmessig oppgave å produsere 

mat til beboere på kommunens alders- og sykehjem. Det er ikke satt krav til avkastning fra 
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selskapet, men det er en målsetting å opprettholde god kvalitet på maten til en lavest mulig 

kostnad. 
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4.6 Interkommunale selskaper IKS 
 

4.6.1 Hallingdal renovasjon IKS 

Selskapsform                                     Interkommunalt selskap 

Organisasjonsnummer                                     951 608 629 

Adresse                                     Kleivi næringspark 31, 3570 ÅL 

Telefon 

Nettside: 

                                    32 08 61 10 

                                    www.hallingdalrenovasjon.no 

Kontaktperson                                     Leif Ove Sataslåtten 

 Tittel Daglig leder 

Tlf 

direkte 

32 08 61 18 

Mobil 911 71 622 

E-post leifove@hallingdalrenovasjon.no  

Aksjekapital                                    34606029                                   

Hol kommunes eierandel                                    19,65 % 

Selskapet har eierandeler i følgende selskap 

Selskap Eierandel Aksjekapital 

Retura Norge AS 1,50 % 140 900 

Rekom AS 0,95 % 38 943 

Hallingdal 

Trepellets AS 

16,70 % 4 175 000 

Retura Valhall AS 50,00 % 505 000 

Ål Utvikling AS            0,00 5000 

Hallingdal Bio 

Energi AS 

33,33 % 1 203 5000 
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Regnskapsmessige opplysninger 

Resultat                                      2015 2014      Avvik Avvik i % 

Driftsinntekter                        72 014 000 68 746 000   

Driftsresultat                         2 433 000 1 342 000   

Finanskostnader                         1 552 000 5 840 000   

Årsresultat etter skatt            915 000 -4 426 000   

Årsresultat i % av EK     

Balanse    

Anleggsmidler                      80 021 000 90 620 000  

Omløpsmidler                          14 605 000 6 885 000  

SUM Eiendeler  94 626 000 97 504 000  

Langsiktig gjeld  87 459 000 83 896 000  

Kortsiktig gjeld  7 327 000 10 358 000  

SUM Gjeld  94 786 000 94 254 000 Merknad 

Innskutt egenkapital 915 000 -4 426 000 Årets resultat 

Opptjent egenkapital  

-161 000 3 250 000 

Tidligere års overskudd 

summert 

SUM EK -161 000 3 250 000  

TKR i % 2,6 1,4  

Arbeidskapital    

Likviditetsgrad    

Opplysninger fra årsberetningen (2013) 

Årlig godtgjørelse til daglig 

leder                       

665 000 

Antall styremøter siste år 10 

Antall ansatte 42 + 5 kontrakt/timebasis, 2 lærekandidater, 1 avtale NAV 

Antall årsverk 39 

Sykefravær i % 3,2% 

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandeler 

Hol kommune 19,65 % 

Ål kommune 20,90 % 

Gol kommune 20,20 % 

Nes kommune 15,22 % 

Hemsedal kommune 9,82 %  

Flå kommune 

Krødsherad kommune 

4,56 % 

9,64 % 
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Historikk 

Etableringsår 1982  

Innskuddsår 1982 

 

Formål (selskapsavtale) 

Hallingdal Renovasjon IKS skal ha som formål å drive innsamling og handtering av 

husstandsavfall næringsavfall og slam med grunnlag i sjølkostprinsippet.  

Selskapet skal også drive produksjon og salg av energi basert på forbrenning av avfall og 

andre fornybare ressurser. 

Selskapet skal være en pådriver for ei positiv miljøretta utvikling innafor forretningsområdet, 

og bidra aktivt til utvikling av Hallingdal som en ”Grøn Region”. 

Styringsform og styringsorganer 

Representantskapet:  

Representantskapet er øverste organ i selskapet. Representantskapet har 14 medlemmer, slik 

at hver deltaker velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer. Den enkelte deltaker 

velger sine medlemmer til representantskapet for kommunestyreperioden. Kommunelovens 

§§ 14-16 gjelder for deltakernes valg av medlemmer. Representantskapet velger selv leder og 

nestleder for 2 år om gangen. Deltakerkommunene har instruksjonsmyndighet overfor sine 

medlemmer til representantskapet. I representantskapet møter Tony Arild Kjøl og Erik 

Kaupang som Hol kommunes representant.   

Styret:  

Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer, inklusiv en representant for de ansatte. 

Styremedlemmer og varamedlemmer, styret sin leder og nestleder blir valgt av 

representantskapet for 2 år om gangen. Før valget skal deltakerne komme med forslag til 

representanter til styret. De ansatte velger sin representant i fellesmøte. Medlemmer av 

representantskap eller daglig leder kan ikke være medlem av styret.  

Medlem Personlig varamedlem Kommune 

Trygve Hagen (leder) Inger-Brit Vindegg Hol 

Jan Egil Grue Knut Einar Haug Ål 

Hanne Brunborg Steinar Medhus Gol 

Jan Egil Halbjørhus Gunn Eidhamar Hemsedal 

Endre Storhaug Astrid Brattestad Nes 

Inger Margrethe Berg Amund Gunnar Viskop Flå 

Inger Merete Bjerkerud Ståle Løvli Krødsherad 

 

Endringer av selskapsavtalen:  

Endring av selskapsavtalen krever tilslutning fra alle deltakerkommunene når det gjelder 

forhold som er omtalt i lov om interkommunale selskap § 4, 3. ledd. Andre endringer kan 

vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst ¾ av stemmene fra deltakerne. Forslag 

til endring av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av 

eierne.  

Kommunens representasjon 

I representantskapet møter ordfører Petter Rukke og Hanne Haatuft. 
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Rapporteringsrutiner 

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med representantskapsmøtet. 

Kommunens økonomiske engasjement 

Hol kommune kjøper tjenester av selskapet som igjen dekkes av forbrukerne etter 

selvkostprinsippet. 

Kommunens eierstrategi 

Etter forurensingsloven er norske kommuner pålagt et ansvar for innsamling og behandling av 

forbruksavfall og håndtering av spesialavfall. For husholdningsavfall har kommunene 

monopol på tjenestene, mens det for næringsavfall er fri konkurranse. I samarbeid med de 

andre Hallingdalskommunene og Krødsherad har kommunen opprettet Hallingdal Renovasjon 

IKS som tar seg av de lovpålagte oppgavene. Denne virksomheten finansieres etter 

selvkostprinsippet. Det betyr at denne delen av virksomheten skal gå i null og ikke omfattes 

av noe avkastningskrav. Det er viktig at ingen deler av den konkurranseutsatte delen av 

virksomheten belastes selvkostområdet. Dette er bakgrunnen for opprettelsen av 

datterselskapet Retura ValHall AS som tar seg av innsamling av næringsavfallet. Eierskapet 

er politisk motivert.   
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4.6.2  Kommunerevisjon IKS 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandel 

Hol kommune 8,33 % 

Ål kommune 8,33 % 

Gol kommune 8,33 % 

Hemsedal kommune 8,33 % 

Nes kommune 8,33 % 

Flå kommune 8,33 % 

Sør Aurdal 8,33 % 

Etnedal 8,33 % 

Nord Aurdal 8,33 % 

Vestre Slidre 8,33 % 

Øystre Slidre 8,33 % 

Vang 8,33 % 

 

Historikk 

Selskapet ble etablert i 2003 ved omorganisering av Hallingdal Distriktsrevsijon. Fusjon 

mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS – Hallingdal i 2010. 

 

Formål (selskapsavtale) 

Selskapsavtalen for Kommunerevisjon IKS ble vedtatt av kommunestyrene i 

deltakerkommunene i 2009/2010. 

Selskapet skal tilby revisjonstjenester for – og føre tilsyn med – kommuner med tilhørende 

kommunale foretak og interkommunale selskaper hvor kommunerevisjonen kan være revisor, 

i henhold de til enhver tid gjeldende bestemmelser og tilhørende forskrifter om revisjon og 

kontrollutvalg. Selskapet skal også tilby revisjonstjenester til andre foretak og institusjoner 

hvor kommunerevisjonen kan være revisor. Selskapet kan inngå gjensidig forpliktende 

samarbeidsavtale med andre interkommunale selskap med tilsvarende formål som 

Kommunerevisjon IKS. 

Selskapet har ikke erverv til formål. 

 

Styringsform og styringsorganer 

Representantskapet 

Alle eierkommunene skal være representert i representantskapet med en representant hver. 

Det enkelte kommunestyre velger selv sine medlemmer med personlige vararepresentanter. 

Valget skal følge samme valgbarhetsregler som § 2 i forskrift om kontrollutvalg. 

Representantskapet velger selskapets styre, styreleder og nestleder.  

Styret  

Styret består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer, herunder leder og nestleder. 

Seks av de samarbeidende kommuner skal være representert i styret. De kommuner som ikke 

er representert i styret, velges som vararepresentanter. Styremedlemmene velges for 4 år. De 
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ansatte velger en representant til å ivareta de ansattes møte- og talerett (ikke stemmerett) i 

saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de ansatte.  

Styremedlemmer:     Varamedlemmer: 

Styremedlem: Kommune Varamedlem: Kommune 

Frantz Mietle (leder) Hol Jan Egil Halbjørhus Hemsedal 

Ottar Marthinsen Øystre Slidre Helge Rustand Nes 

Kate Sagabraaten Gol Anders Frydenlund Flå 

Ingrid Skår Ål Ingjerd Thon 

Hagaseth 

Etnedal 

Inger Lise Damslora Sør Aurdal Leif Sørum Vang 

Finn Hesselberg Vestre Slidre Unni Noraker Nord Aurdal 

    

Endringer av selskapsavtalen  

Endring av selskapsavtalen krever tilslutning av eierne gjennom beslutning i de respektive 

kommunestyrer. 

Kommunens representasjon 

I representantskapet er kommunen representert ved leder i kontrollutvalget.  

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen kjøper revisjonstjenester og råd/veiledning fra selskapet. I 2013 var overføringen 

til selskapet kr 480.000. 

Kommunens eierstrategi 

Eierskapet er politisk motivert.  
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4.6.3 Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS 

Eiere og eierandeler 

Deltakere i selskapet er Buskerud fylkeskommune og kommunene Flesberg, Flå, Gol, 

Hemsedal, Hol, Hurum, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore og 

Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål.  

 

Eierandelene er beregnet ut fra en andel per 1000 innbyggere, men korrigert etter en formel 

slik at fylkeskommunen ikke får 50 % av eierandelene. Hol kommune eier 4 av 259 andeler i 

selskapet. 

Historikk 

Etableringsår: 1996 som medlemskontor omdannet til IKS i 2000. 

Innskuddsår: Ingen innskudd, andel av statlig tilskudd pr lærling pr år som er ansatt i 

kommunen 

Nettside: www.kob.no 

 

Formål (selskapsavtale) 

Selskapsavtalen ble vedtatt 23.03.00. 

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud skal være et samarbeids- og serviceorgan for 

medlemsbedriftene og ha ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse, 

i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Opplæringskontoret skal være organisert som en 

ideell, ikke økonomisk organisasjon. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud har 

følgende lærefag som sitt virkeområde: aktivitørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og 

omsorgsarbeiderfaget. Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud skal påse at opplæringen 

skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldene læreplaner for fagene. Kommunenes 

Opplæringskontor i Buskerud skal også organisere faglig relevante kurs og opplæring for 

medlemmene og lærlingene.  

 

Styringsform og styringsorganer 

Representantskapet 

Representantskapet er øverste organ for selskapet. Representantskapet består av ett medlem 

pr. deltaker. Deltakerne velger representantskapsmedlem for 4 år av gangen. 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 

Representantskapsmedlemmene har stemmerett i representantskapet tilsvarende antall 

eierandeler i Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS. Ordinært 

representantskapsmøte skal holdes årlig innen utgangen av april måned.  

Styret 

Selskapet skal ledes av et styre på 6 representanter med personlige vararepresentanter. To av 

disse seks representantene med vararepresentant skal velges av og blant lærlingene i 

lærlingeforumet. Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte 

oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret fatter vedtak med 

alminnelig flertall. Ved votering i styret teller hver stemme likt.  
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Styremedlemmer:                                                

           
Varamedlemmer: 

Styremedlem Kommune Varamedlem Kommune 

Thore Sveum (leder)  Trond Døvigen Hurum 

Toril Marlene 

Staxrud (Nestleder) 

Sigdal   

Hallvor Lilleslett Gol Svein Foss Flesberg 

Kari Larsen Foss-

Pedersen 

Nedre Eiker Marianne Byman 

Grøthe 

Hemsedal 

 

Delegering av myndighet:  

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvar for at enhver arbeidsoppgave utføres i 

overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 

styret.  
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4.6.4 Vestviken 110 IKS 

 

Eiere og eierandeler 

Kommune Eierandel i selskapet 

Vestfold Interkommunale 

Brannvesen IKS 

20,4 

Drammen  12,5 

Sandefjord 8,7 

Larvik 8,6 

Ringerike 5,9 

Kongsberg 5 

Lier 4,7 

Nedre Eiker 4,6 

Røyken 3,8 

Øvre Eiker 3,3 

Modum 2,6 

Stokke 2,2 

Hurum 1,8 

Re 1,7 

Sande 1,7 

Svelvik 1,3 

Jevnaker 1,3 

Hole 1,2 

Andebu 1,1 

Ål 1 

Hol 0,9 

Gol 0,9 

Sigdal 0,7 

Nes 0,7 

Hof 0,6 

Flesberg  0,5 

Lardal 0,5 

Nore og Uvdal 0,5 

Krødsherad 0,4 

Hemsedal 0,4 

Rollag 0,3 

Flå 0,2 

Totalt 100,0 

 

 

Historikk 

Etableringsår - 2009 

Innskuddsår - 2009  

Nettside:  http://www.v110.no/ 
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Formål (selskapsavtale) 

Vestviken 110 IKS skal ivareta samfunnets behov for profesjonell, samordnet og 

kostnadseffektiv nødalarmering ved brann og ulykker, akutt forurensning og andre kriser 

gjennom et regionalt samarbeid i brannvesenet og andre nødetater.  

110 sentralens geografiske virkeområde vil primært være Buskerud og Vestfold fylker. 

Selskapet vil være åpen for utvidelse av dekningsområdet inn i andre regioner dersom det er 

ønskelig, og forenlig med gjeldene retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB). 

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med 

«Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» § 4-5, § 4-6, § 4-7 og § 6-3. 

Dette omfatter: 

 Lovpålagte nødalarmtjenester (110) 

 Automatiske brannalarmer tilknyttet 110 sentral etter Brannloven med forskrifter, 

Plan- og bygningsloven med forskrifter og etter vedtak fattet av lokale politiske 

utvalg/nemnder 

 Utalarmering og kommunisering med stedlig brannvesen 

 Avtaler knyttet til nødalarmsrelaterte tjenester 

 Dokumentasjon av innsatser 

 

Styringsform og styringsorganer 

Representantskapet 

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet. Representantskapet sammensettes 

med en representant fra hver deltaker, i alt 32 representanter med personlige 

vararepresentanter. 

Representantene har stemmerett i representantskapet i forhold til sin eierandel. 

Deltakerkommunene ved sitt respektive kommune/bystyre oppnevner sine representanter for 

kommunevalgperioden på 4 år, første gang for den gjenstående del av kommunevalgperioden. 

Det skal i løpet av året avholdes 2 ordinære representantskapsmøter. 

Styret 

Styret velges av representantskapet utenom de ansattes representanter. 

Styret skal ha 7 medlemmer, hvorav et medlem med varamedlem valgt av og blant de fast 

ansatte.  

Styremedlemmer 

 

Varamedlemmer 

Halfdan Aass (leder)  

Per Olav Pettersen (nestleder)  

Jon Myrvoldhaug  

Karianne Husemoen  

Lill Heidi Tinholt  

Jan Petter Bonde  

Grete Jorunn Kirkeberg Mørk  
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Endringer av selskapsavtalen 

Selskapsavtalen kan endres av representantskapet ved 2/3 flertall hvor annet ikke er fastsatt i 

lov eller selskapsavtale.  

 

Kommunens representasjon 

I representantskapet møter ordføreren.  

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Kommunen kjøper tjenester fra selskapet. I 2013 er overføringen til selskapet kr 115.778  

 

Rapporteringsrutiner 

Ordføreren får tilsendt årsberetning/regnskap i forbindelse med representantskapsmøtet. 

 

Kommunens eierstrategi 

Eierskapet er politisk motivert. 
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4.7 Andre selskap 
 

4.7.1 Ustekveikja Kraftverk DA  

 

Selskapsform                                    Delt ansvar 

Organisasjonsnummer                                    971 040 246 

Adresse                                    Geilovegen 68, 3580 GEILO 

Telefon                                    32 08 70 00 

Kontaktperson                                    Terry Ward 

 Tittel Økonomiansvarlig 

Tlf direkte  

Mobil 48006568 

E-post terry@ustekveikja.no 

Aksjekapital                                     

Hol kommunes eierandel                                    69 % 

Selskapet har eierandeler i følgende selskap 

Selskap Eierandel Aksjekapital 

   

   

   

   

Regnskapmessige opplysninger 

Resultat                             2015 2014   

Driftsinntekter 9 072 000 9 269 000   

Driftsresultat - 2 237 000 -2 248 000   

Finansresultat 67 000 87 000   

Årsresultat etter skatt -2 170 000 -2 161 000   

TKR i % 

 
4,1 4   

Balanse                                Merknad 

Anleggsmidler 45 510 000 50 532 000 Eiendom, 

maskiner/inventar 

Omløpsmidler 3 264 000 2 995 000 Kundefordr./kasse/bank

innkudd 

SUM Eiendeler 51 775 000 53 530 000 Dvs. brutto formue 

Langsiktig gjeld 0 0 Forfall > 1år 

Kortsiktig gjeld 4 236 000 3 821 000 Forfall < 1 år 

SUM Gjeld 4 236 000 3 821 000 Gjeldsfinansiert formue 

Innskutt egenkapital 0 0 Kapital som er 

innbetalt til selskapet 

Opptjent egenkapital 47 539 000 49 709 000 Akkumulert overskudd 

SUM EK 47 539 000 49 709 000 Dvs. netto formue 

EK-andel i % 91,8 92,9 Bør være 20-40 % eller 

mer 

Arbeidskapital -972 000 -826 000 Fri arbeidskapital 

Likviditetsgrad 0,77 0,78 Bør være mer enn 1,00 
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Opplysninger fra årsberetningen 

Årlig godtgjørelse til daglig leder                       0 

Antall styremøter siste år 2 

Antall ansatte 0 

Antall årsverk 0 

Sykefravær i % 0 

 

Eiere og eierandeler 

Eiere Eierandeler 

Hol kommune 69 % 

EB Kraftproduksjon AS 31 % 

 

Historikk 

Etableringsår 1982 

Innskuddsår   - 

 

Formål (vedtekter) 

Drift av Ustekveikja Kraftverk. 

 

Styringsform og styringsorganer 

Styret (Selskapsmøtet) 

Styremedlemmer Varamedlemmer 

Kåre Trillhus   

Aslak Geir Skurdal  

Jon Helge Christensen, nestleder  

  

Kommunens representasjon 

Kommunestyre velger Hol kommunes representant(er) til selskapsstyre i Ustekveikja 

Kraftverk DA.  

 

I kommunestyremøte 27.10.2011, sak 110/11 ble det gjort følgende vedtak: Som Hol 

kommunes representanter i selskapsstyre leder og nestleder i styret for Ørteren kraftverk KF. 

 

Rapporteringsrutiner 

En årlig informasjon i kommunestyret om selskapets resultater. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 

Ustekveikja Kraftverk DA er et selskap med delt ansvar. Hol kommune eier 69% av selskapet 

og er ansvarlig for 69% av forpliktelsene selskapet påtar seg.  

EB Produksjon AS eier 31% av selskapet på vegne av Buskerud Fylke.  

Regnskapet til UK DA blir ført som et utgiftsregnskap. Hver av eierne betaler sin 

prosentandel av direkte utgifter i selskapet og får tilsvarende prosentandel av 

produksjonsinntektene.   

Ørteren Kraftverk KF betaler Hol kommunes utgifter til UK DA og får Hol kommunes 

inntekter av kraftproduksjonen.  

 



46/20 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll - 20/00023-11 Plan 2020-2023 Plan for eierskapskontroll : eierskapsmelding 2016 -vedtatt-1.12

 

 72 

Kommunens eierstrategi 

Ustekveikja Kraftverk DA er en av flere energiselskap som Hol kommune har eierinteresser i. 

Energisektoren innebærer en vesentlig inntektskilde for Hol kommune og er således med på å 

finansiere kommunale primæroppgaver og opprettholde både kvalitet og bredde i de 

kommunale tjenestene. Utnytte lokale naturressurser. 

Eierskapet i Ustekveikja Kraftverk DA har et finansielt motiv.   
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4.7.2 Kommunal Landspensjonskasse (KLP)  

 

Eiere og eierandeler 

KLP er et gjensidig selskap som innebærer at eierne og kundene er identiske og dermed har 

sammenfallende interesser. Selskapet ble stiftet som et interkommunalt selskap. 

 

Historikk 

Etableringsår 1949 

Innskuddsår 1949 

Nettside:           www.klp.no 

 

Formål (vedtekter vedtatt på Generalforsamlingen 11.05.11.) 

Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet 

kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og 

forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger 

sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for 

livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser. 

 

Styringsform og styringsorganer 

 

Styret:  

§ 3-14 Styrets sammensetning 

Styret består av åtte medlemmer med inntil like mange varamedlemmer. I tillegg oppnevnes 

to observatører, jfr. 8. ledd. 

Fem medlemmer med inntil like mange varamedlemmer velges av de medlemmene i 

representantskapet som er valgt av generalforsamlingen. Disse medlemmer av styret skal 

settes sammen slik at det samlede styre kan ivareta medlemmenes og selskapets interesser, og 

selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnes av den arbeidstakerorganisasjon eller 

forhandlingssammenslutning som har flest medlemmer med pensjonsrettigheter i KLP. 

To medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i KLP. 

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen, og slik at halvparten er på 

valg hvert år. Det samlede representantskap velger styrets leder og nestleder. 

Når ikke annet er bestemt, avgjør de som foretar valget om varamedlemmer skal være 

personlige eller i rekkefølge. 

De arbeidstakerorganisasjonene eller forhandlingssammenslutningene som er nr. 2 og 3 med 

hensyn til antall medlemmer med pensjonsforsikring i KLP oppnevner hver sin observatør til 

styret, eventuelt med varaobservatør. Observatørene har tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. 

 

Styremedlemmer 

Liv Kari Eskeland, leder 
Varamedlemmer 

Egil Johansen, nestleder Tom Tvedt, 1.vara og fast møtende 

Lars Harry Vorland  

Jan Helge Gulbrandsen  

Marit Torgersen 

Susanne Torp-Hansen 

 

Freddy Larsen (ansattrepr)  
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Kommunens representasjon 
Hol kommune er representert i generalforsamlingen 2010 ved rådmann Lars Ole Skogen som 

ble valgt fra valgkretsen for Buskerud. 

 

Rapporteringsrutiner 
En årlig informasjon i kommunestyret om selskapets resultater. 

 

Kommunens økonomiske engasjement 
Alt overskudd i KLP tilbakeføres i prinsippet til kundene / eierne. Det skjer i form av styrking 

av bl.a. KLP’s soliditet, og gjennom direkte tilbakeføring av overskudd til kundenes premie-

fond. For 2009 ble 2,4 milliarder tilbakeført kundenes premiefond.  

Hol kommune fikk tilbakeført 2 253.655 
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Årshjul for oppfølging av kommunalt eierskap 

 

 

 

 

 

 

Temadag for kommunestyret hvert 

4. år i forbindelse med 

folkevalgtopplæringen. 

Eierskapsseminar i januar/februar 

2016.  

Rullering av del III – V i 

eierskapsmeldingen i 

kommunestyret hvert 2. år med 

utgangspunkt i 2014. 

Hovedrullering av 

eierskapsmeldingen hvert 4.år. 

Utgangspunkt høsten 2016. 

Januar 

April 

Juli 

Oktober 
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Arkivsak-dok. 20/00059-14 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING KNYTTET TIL 
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget imøteser revisors rapportering innen 15. september 2020. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev av 25.05.2020 (m/vedlegg) fra Viken kommunerevisjon  

 
 
 
Saksframstilling: 
 
I henhold til ny kommunelov § 24-9 skal revisor foreta forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. Revisor skal i denne forbindelse først foreta en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget.  
 
Videre skal revisor rapportere til kontrollutvalget i form av en skriftlig uttalelse, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 30. juni. Dette er en ny oppgave 
som kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på regnskapsrevisjon. 
 
På grunn av korona-situasjonen er ovenstående frist forskjøvet til 15. september 2020. 
Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen 
om forenklet etterlevelseskontroll, og ut fra risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, 
eller et fåtall områder for kontroll. 
 
Aktuelle områder for kontroll er: 
 

• Offentlige anskaffelser 

• Finansforvaltning 

• Selvkost 
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• Offentlig støtte 
 
Når revisor har vurdert forhold av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen, 
innebærer dette vurdering ut ifra to forhold: 
 

1) Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen, enkeltinnbyggere eller 
en gruppe innbyggere. 

2) Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak som ikke 
nødvendigvis har vesentlig beløpsmessig betydning. Slike mangler kan likevel ha 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt 
omdømmetap og samfunnsmessig aktualitet. 

 
Basert på kjennskap til kommunens rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, 
områder hvor revisor allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner, velger revisor i år ut offentlige anskaffelser som område hvor det 
vil bli gjennomført forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Kontrollens 
formål er å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for offentlige 
anskaffelser. 
 
Det vil bli utarbeidet en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av kontrollen, 
med kopi rådmannen, innen 15. september 2020. 
 
Revisor vil redegjøre for den nye oppgaven om etterlevelseskontroll i kontrollutvalgets 
møte 9. juni 2020.  
 
Det foreslås at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og 
imøteser rapporteringen om etterlevelseskontrollen. 
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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, 25.05.2020 

Referanse: 635/2020 

Saksbehandler: Shweta Garg 

Dir. tlf.nr: 920 51 570 

Deres dato:  

 Deres ref:  

Kontrollutvalget i Hol kommune   
c/o KUBIS   
   
   

 

 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelsesrevisjon 

 

Vedlagt oversendes risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelsesrevisjon for Hol kommune. 

 

Med vennlig hilsen 

 

(sign.) 

Shweta Garg 

Teamleder regnskapsrevisjon 

 

 

Vedlegg: 
1. Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelsesrevisjon i Hol kommune 

  

  

 

Kopi: Kommunedirektøren 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for kontrollen 

I henhold til ny kommunelov §24-9 skal revisor foreta forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomi-

forvaltningen. Revisor skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for 

kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 

kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 30. juni. Dette er en ny oppgave som kommer i 

tillegg til den ordinære rapporteringen på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og første gang vi skal 

rapportere på dette er i 2020. Som følge av Covid 19-situasjonen er den opprinnelige fristen for 

rapportering for 2019 utsatt fra 30. juni til 15. september 2020. 

Det er utarbeidet utkast til en standard, RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet 

etterlevelseskontroll, som regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen etterleves.  

Standarden vil ikke tre i kraft før 2020, slik at rapportering for 2019 ikke er pålagt kravene i standarden. 

Standarden gjelder ikke før rapportering som foretas i 2021, men blir fulgt så langt den passer og er mulig 

i 2020.  

For kommuner som er nye fra 01.02.2020 er det krav om rapportering først i 2021. Etterlevelsesrevisjon vil 

bli utført for alle andre kommuner i 2020. 

 

1.2. Nærmere om forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen 

Det var en forutsetning fra lovutvalget som foreslo å legge forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen til regnskapsrevisor at den skulle gjøres med begrenset omfang av ressurser. 

Lovutvalget uttaler i NOU 4/20 at «... forslaget må forstås slik at revisor skal avgi sin uttalelse basert på 

moderat sikkerhet (konklusjon i negativ form). Dette innebærer at revisor vil gi uttrykk for om det er 

avdekket forhold som gir grunn til å tro at (sentrale sider av) økonomiforvaltningen ikke er i samsvar 

med bestemmelser og vedtak».  Oppgaven er ikke revisjon og bekreftelse med høy sikkerhet, men en 

kontroll som gjøres med langt enklere handlinger. Forenklet etterlevelsesrevisjon skal utføres i tråd med 

ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon. 

Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet 

etterlevelseskontroll, og ut fra risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for 

kontroll. Der det er flere områder med risiko av betydning kan revisor vurdere å rullere områder for 

kontroll for å dekke flere områder. 

Lovforarbeidene angir at kontrollutvalget ikke skal godkjenne risiko- og vesentlighetsvurderingen, men kan 

bruke denne og kunnskap om hvor regnskapsrevisor gjør noe ekstra arbeid, som en del av sitt grunnlag for 

vurdering av behov for forvaltningsrevisjon. God dialog mellom revisor og kontrollutvalg vil være viktig 

både i formidling av risiko- og vesentlighetsvurdering og resultater av kontrollen. 
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Økonomiforvaltningen er definert som områder som er angitt 

i kommunelovens kapittel 14 Økonomiforvaltning og kapittel 

15 Selvkost. 

Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen 

omfatter ikke vurderinger av produktivitet, 

kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. 

Slike vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon.  

 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Revisor skal velge ut områder for kontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin 

planlegging identifisere områder i økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og 

vedtak følges, og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak kan få. Det er 

kommunen som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap for kommunen som er 

vurderingsenheten.  

Når revisor skal vurdere forhold av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen, innebærer dette 

vurdering ut ifra to forhold: 

1) Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen, enkelt innbyggere eller en gruppe 

innbyggere. 

2) Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak som ikke nødvendigvis 

har vesentlig beløpsmessig betydning. Slike mangler kan likevel ha vesentlig betydning for 

økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt omdømmetap og samfunnsmessig aktualitet.  

Områder for forenklet etterlevelseskontroll som nevnes som eksempler i forarbeidene er 

finansforvaltningen, selvkostområdene, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre eksempler kan 

være beregning av driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/overføringer til private, 

konsesjonsvilkår, kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende, og det vil være en konkret risiko- 

og vesentlighetsvurdering i den enkelte kommune som er avgjørende for hvilke områder som velges ut for 

kontroll. 

Basert på vår kjennskap til kommunens rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, områder hvor vi 

allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, velger vi i år 

ut offentlige anskaffelser som område hvor vi vil gjennomføre forenklet etterlevelsesrevisjon med 

økonomiforvaltningen.  

Innkjøp utgjør en vesentlig kostnad i en kommune, og en betydelig andel av kommunale kjøp av varer og 

tjenester er regulert gjennom lov om offentlig anskaffelser og forskriftene til denne. Loven med 

tilhørende forskrifter gir klare retningslinjer for hvordan anskaffelser skal foretas, helt fra anskaffelsen 

blir planlagt til den er gjennomført. Det kan oppstå situasjoner hvor kommunen blir erstatningspliktig 

Aktuelle områder for kontroll 

• Offentlige anskaffelser 

• Finansforvaltning 

• Selvkost 

• Offentlig støtte 

• m.fl. 
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overfor potensielle leverandører hvis regelverket ikke er fulgt. Det er et eget klageorgan1 på området som 

behandler et stort antall klager, og media har i lang tid vist en stor interesse for området.  

 

2.1. Formål og problemstillinger 

Kontrollens formål er å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for offentlige 

anskaffelser. Vi har valgt å se nærmere på følgende områder innen offentlige anskaffelser, som vi 

vurderer at eventuelle brudd på bestemmelser vil ha størst konsekvens for kommunen: 

• Har kommunen utlyst anskaffelser korrekt i forhold til nasjonale grenseverdier og  

EØS-terskelverdier?  

• Har kommunen utarbeidet anskaffelsesprotokoller i tråd med regelverket? 

 

2.2. Avgrensning av kontrollen 

I denne kontrollen velger vi å fokusere på de leverandører hvor kommunen har foretatt anskaffelser for 

over den nasjonale grenseverdien 2 i løpet av 2019. Den nasjonale grenseverdien er 1,3 mill. kr ekskl. 

mva. med enkelte unntak 3.  

Vi vil forsøke å velge ut leverandører der vi ikke kjenner til at det foreligger rammeavtaler.  

Det vil være en risiko for at leverandører hvor kommunen som en helhet anskaffer for relativt høye beløp 

gjennom året, men som er spredt på mange ansvarsområder ikke blir omfattet av undersøkelsen. I slike 

tilfeller kan man anta at kommunen vil få besparelser ved å gjennomføre anskaffelsene på en mer 

strukturert måte, men det vil antagelig ikke være i strid med regelverket. Det vil også være en risiko for 

at anskaffelser av samme type varer og tjenester hos forskjellige leverandører ikke blir plukket ut. 

Vi presiserer at våre vurderinger og konklusjoner derfor bare omfatter disse avgrensede definerte 

områdene eller temaene, og ikke gir et bilde av kommunens tilnærming til regelverket som en helhet. 

 

3. Metode 

Vi utfører kontrollen i henhold til utkast til Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet 

etterlevelseskontroll (RSK 101), så langt denne passer.  

Kontrollen vil bli gjennomført med forespørsler, dokumentanalyse og regnskapsanalyse på aggregerte 

data.  Ved utarbeidelsen av statistikken for kjøp hos de utvalgte leverandørene, benytter oss av 

regnskapsfiler fra kommunens økonomisystem. Filene blir analysert ved hjelp av analyseverktøy som gjør 

det mulig å sortere og gjøre uttrekk av spesifikke regnskapsposter etter gitte kriterier.  

 

1 KOFA = Klagenemda for offentlige anskaffelser. 
2 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), § 5-1. 
3 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), § 5-2. 
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4. Kriterier for etterlevelsesrevisjonen 

Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. Objektive kriterier er klare 

krav i lover, forskrifter, kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, og enkeltvedtak med 

økonomisk virkning. 

På bakgrunn av de valgte problemstillingene i kapittel 2.1, er følgende kilder til revisjonskriterier 

aktuelle:  

• Lov om offentlige anskaffelser 4 

• Forskrift om offentlige anskaffelser 5 

• Kommunens rutiner, anskaffelsesstrategi og oversikt over rammeavtaler  

Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter. Norge 

har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende forskrifter, 

gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. Alle statlige, kommunale og fylkeskommunale 

myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet av regelverket, og det gjelder alle anskaffelser av 

varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter.  

En oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører, hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser for å 

omgå bestemmelsene. Den skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Loven stiller også krav til at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til miljømessige konsekvenser, 

klimavennlige løsninger, livssykluskostnader, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, grunnleggende 

menneskerettigheter, antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming. 

Formålet med loven og tilhørende forskrifter er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samt 

bidra til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte gjennom at det offentlige 

opptrer med integritet. 

Klagenemnd for offentlige anskaffelser6 (KOFA) er et rådgivende organ for løsning av tvister, som skal 

behandle klager, og kan fatte vedtak om overtredelsesgebyr. 

De fleste kommunale anskaffelser vil reguleres av forskrift om offentlige anskaffelser. 7 Dette gjelder 

levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Enkelte kommunale anskaffelser 

regulert av forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene 8, slik som blant annet vann- og 

energiforsyning.  

 

4 LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), med tilhørende forskrifter. 
5 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 
6 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 
7 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 
8 FOR 2016-08-12 nr 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) 
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Anskaffelsesforskriften skiller i hovedsak mellom følgende typer anskaffelser.  

• Del I. Alminnelige bestemmelser 

o Disse gjelder for alle anskaffelser som er lik eller overstiger kr 100.000 eks mva 

• Del II. Anskaffelser under EØS-terskelverdiene og særlige tjenester 

o Omtales ofte som «den nasjonale grenseverdien» 

o 1,3 mill kr eks mva, men under EØS-terskelverdiene  

• Del III. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene 

o 2,05 mill kr eks mva for vare- og tjenestekontrakter 

o 51,5 mill kr eks mva for bygge- og anleggskontrakter 

• Del IV. Anskaffelser av helse- og sosialtjenester  

o 7,2 mill kr eks mva for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og 

sosialtjenester 

• Del V. Plan- og designkonkurranser  

o 1,3 mill kr eks mva  

Forsyningsforskriften har en lignende inndeling, men har andre grense- og terskelverdier. 

Fra 1. januar 2007 ble det innført et krav til protokollførsel ved anskaffelser som overstiger 100.000 kr. 

Kravet til protokollførsel følger av forskriftskravet om dokumentasjonsplikt 9; " Vesentlige forhold for 

gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll".  

Forskriftene for offentlige anskaffelser og innkjøpsreglene for forsyningssektoren gir en rekke krav til 

prosedyrene for å gjennomføre en anskaffelse. Avhengig av verdi og type vil disse variere, men det stilles 

krav til blant annet; valg av anskaffelsesprosedyre, innhenting av tilbud eller utlysning / kunngjøring, 

konkurransegrunnlag, frister, gjennomføring og avslutning av konkurransen. Det påpekes også hvor viktig 

det er med dokumentasjon, protokollføring og når det skal innhentes skatteattest for både mva og skatt. 

Nærings- og fiskeridepartementet har utarbeidet flere veiledere til reglene om offentlige anskaffelser som 

et supplement av rådgivende karakter.  

 

  

 

9 FOR 2016-08-12 nr 974: Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften), § 7-1. 
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5. Oppsummering 

Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering for Hol kommune, velges offentlige anskaffelser som område 

for årets forenklede etterlevelsesrevisjon.  

Det vil bli utarbeidet en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av kontrollen, med kopi til 

kommunedirektøren, innen 15. September. 

 

Drammen, den 25.05.2020. 

 

 

Marianne Berg Elverum (sign.) Shweta Garg (sign.)  
Oppdragsansvarlig Teamleder, statsautorisert revisor  
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Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 
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Arkivsak-dok. 20/00059-13 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJON 2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar oppsummeringen av regnskapsrevisjonen for 2019 til orientering. 
 
 
 
Vedlegg:  
Brev av 02.06.2020 fra Viken kommunerevisjon 

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Vedlagt følger fast rapportering fra revisor om gjennomført regnskapsrevisjon mv for 
2019. 
 
Ut fra engasjementsbrevet fra revisor, behandlet i forrige møte, rapporterer revisor 
om en plan for regnskapsrevisjon i august-september, om resultatet av 
interimsrevisjon i januar og oppsummering etter at revisors beretning er avgitt medio 
april. 
 
Etter sekretariatets vurdering avstedkommer ikke vedlagte rapportering nærmere 
oppfølging fra kontrollutvalgets side. Det er ikke konstatert vesentlige feil eller 
mangler i forbindelse med regnskapsrevisjonen. 
 
Det foreslås å ta saken til orientering. 
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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, N-3005 Drammen 
Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, N-3048 Drammen 

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

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

 

 

Sted og dato:  Drammen, 02.06.2020 
Referanse: 661/2020 
Saksbehandler: Brynhild Børtnes 
Dir. tlf.nr: 41 92 77 00 
Deres dato:  

 Deres ref:  
Kontrollutvalget i Hol Kommune   
v/ Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn   
Postboks 4176,   
3005 Drammen    

 

 

Regnskapsrevisjon 2019 - brev til kontrollutvalget  
 

1. Innledning 
Vi viser til engasjementsbrevet der vi blant annet opplyste om at vi normalt rapporterer til 
kontrollutvalget to ganger årlig. Hol kommune er ny kunde for oss i 2019 og det rapporteres derfor kun 
en gang for regnskapsåret 2019. Etter gjeldende revisjonsforskrift skal brev fra revisor til kontrollutvalget 
med nærmere angitte påpekninger ved vedrørende regnskapsrevisjon, nummereres fortløpende. 

2. Hva rapporten omfatter  
Den faste rapporteringen omfatter revisjonen av Hol kommunes regnskap for 2019 med tilhørende 
særattestasjoner, og gjelder perioden 01.05.19 til 30.04.2020. Da Hol kommune er ny for oss i 2019, 
omfatter dette brevet hele perioden. Rapporteringen skjer i hovedsak med utgangspunkt i de 
oppgavene som er beskrevet i Plan 2019 for revisjon m.v. for Hol kommune, og som kontrollutvalget har 
mottatt tidligere. Det er imidlertid et faglig krav at revisor på grunnlag av nye opplysninger (uforutsette 
hendelser eller endrede forhold) skal kunne revurdere planlagte revisjonshandlinger. Slike 
revurderinger er også gjort i årets revisjon.  

3. Utført arbeid  
3.1 Interimsrevisjon  
Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med 
forsvarlig kontroll. Den økonomiske internkontrollen vil ha betydning for kommunens økonomistyring, og 
mangler ved kommunens internkontroll vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet. I tillegg vil 
manglende internkontroll kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter.  
 
Kontrollene har bl.a. omfattet:  
• Kartlegging og vurdering av intern kontroll  
• IT-revisjon  
• Tallmessig revisjon spesielt rettet mot bokføring og regnskap  
• Bilagskontroll, bl.a. i forbindelse med attestasjon av momskompensasjonskravene  
• Tertialrapportene med budsjettendringer (kommunens bevilgningskontroll)  
 
I samsvar med planleggingen er det foretatt kartlegging av intern kontroll på samtlige 
regnskapsområder, herunder utbetaling av sosiale utlån, siden Hol kommune er ny kunde. Vurderinger 
og tester er gjennomført. Resultatet av de gjennomførte kartlegginger og tester av den interne 
kontrollen er tatt opp i møte med økonomiavdelingen. 

Nedenfor orienteres om arbeid som er utført etter interimsrevisjon. 
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LØNN 
Det ble ikke avdekket avvik eller svakheter i forbindelse med test av rutiner på området i 
interimsrevisjonen. Kontroll av beregning, innberetning og innbetaling av offentlige trekk og avgifter, 
herunder innberetning av sosialbistand, er kontrollert i årsoppgjøret. Videre er det gjennomført kontroll 
av balanseposter knyttet til lønnsområdet. Det er vår oppfatning at rutiner på området fungerer 
tilfredsstillende og utvidet kontroll av avstemminger i årsoppgjøret bekrefter dette.  

INNTEKTER  
Det ble ikke avdekket avvik eller svakheter i forbindelse med test av rutiner og øvrig revisjon på området. 

FINANS  
Vi har i årsoppgjøret kontrollert bankbeholdningene pr. 31.12.2019 mot ekstern dokumentasjon, og testet 
kommunens rutiner knyttet til avstemming og dokumentasjon. Test av kontroller avdekket noen 
svakheter i rutinene knyttet til bankavstemming og dette er fulgt opp med substanskontroller. Ut over 
dette er vår oppfatning at rutiner på området fungerer tilfredsstillende og utvidet kontroll mot ekstern 
dokumentasjon i årsoppgjøret bekrefter dette.  

ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 
Kommunen har ansvar for at selskapet beregner riktig gebyr og at selvkostbestemmelsene følges. Dette 
innebærer blant annet at generasjonsprinsippet følges og at selskapet ikke har eldre selvkostfond. 
Årsoppgjørsdisposisjoner er gjennomgått uten å finne vesentlige avvik 
 

PLIKTIGE OPPLYSNINGER I ÅRSBERETNINGEN OG NOTER 
Opplysninger om intern kontroll, etikk og likestilling er gitt i den pliktige delen av årsberetningen.  

3.2 Årsregnskap og årsberetning 2019  
Det er utført nødvendige kontroller for å kunne konkludere med at regnskapet er uten vesentlige feil og 
mangler.  

Årsregnskapet med tilhørende noter ble avlagt 15.04.2020. Fristen for rådmannens årsberetning er 31. 
mars. Årsberetning ble mottatt innen fristen, og endelig utgave ble signert 15. april 2020. 

Vår revisjonsberetning er avgitt uten merknader. Vi har ikke avdekket vesentlige feil i regnskapet og har 
konkludert med at årsregnskapet er avlagt i henhold til forskriftene og viser riktig resultat. Vi har påsett 
at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige stemmer med 
budsjettvedtakene. Videre er det påsett at opplysningene i årsberetningen er konsistente med 
årsregnskapet. Vi har heller ikke avdekket feil eller mangler knyttet til registrering og dokumentasjon. 

De feil som ble avdekket vedr revisjon av årsregnskapet 2019 er tatt opp underveis med 
administrasjonen. 

3.3 Kommunens bevilgningskontroll/kontroll av vedtak  
Politisk fattede vedtak av vesentlig betydning for kommunens regnskap, er fulgt opp. I dette arbeidet er 
det lagt hovedvekt på om regnskapet samsvarer med budsjett vedtatt i kommunestyret. Avvik mellom 
budsjett og regnskap er nærmere omtalt i rådmannens årsberetning. 

Vi har i vår revisjonsberetning konkludert med at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i 
det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med 
regulert budsjett.  

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på kr 0.  

Kommunedirektøren rapporterer til politisk nivå to ganger årlig, utover årsrapportering. Nødvendige 
budsjettendringer er vedtatt av kommunestyret. Videre er det i kommunedirektørens årsberetning 
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redegjort for vesentlige avvik mellom årsregnskap og regulert budsjett for både inntekter og utgifter. 
Etter vår vurdering har bevilgningskontrollen i hovedsak fungert tilfredsstillende i 2019. 

 

3.4 Veiledning  
Vi har løpende kontakt med kommunens administrasjon om regnskapsfaglige problemstillinger. 

3.5 Attestasjoner  
Antall attestasjoner i perioden (01.01-30.04): 8 

Herav bl.a.:  

- 2 terminer momskompensasjon (6 termin 2019 og 1 termin 2020) 
- 1 attestasjon knyttet til rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming 
- 1 ressurskrevende tjenester 
- 4 tilskudd 

Det er totalt brukt ca. 60 timer på attestasjoner for Hol kommune i perioden 01.01. – 30.04.2020.  

3.6 Misligheter  
Det foreligger ingen indikasjoner på mulige misligheter.  

3.7 Prioriterte områder  
Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder 
vesentlige feil. I tillegg har vi notert oss følgende prioriterte områder  

• Kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for utvalgte risikoområder og 
virksomheter: Vi har innhentet rutinebeskrivelser for alle regnskapsområder og definert de 
kontroller som ligger i kommunens interne rutiner på de ulike områdene. Vi har videre foretatt 
test av kontroller for å påse at disse fungerer som forventet, uten å finne vesentlige avvik.  
 

• Rutiner knyttet til kontroll/avstemminger av de terminvise momskompensasjons-oppgavene: 
Ved kontroll av momskompensasjon har vi avdekket noe feil vedr. Felleskjøkkenet. Dette er tatt 
opp med økonomi og korrigert i 2019. For øvrig mener vi at kommunens kontroll- og 
avstemmingsrutiner sikrer korrekt rapportering av terminvis momskompensasjon. De 
implementerte kontroller og avstemminger som er etablert er tilfredsstillende og ingen 
vesentlige avvik ble avdekket under vår kontroll av momskompensasjon ved 6. termin 2019 og 1. 
termin 2020. 

 
• Skatteplikt på kraftinntekter. Hol kommune har skatteplikt på sine kraftinntekter. I regnskapet for 

2019 er det bokført faktisk skattekostnad for 2018, dette er i samsvar med mottatt skatteoppgjør.  
 

• Årsberetning, vurdering opp mot kommuneloven § 48 – nr 5 og KRS nr 6: Vi har foretatt en 
gjennomgang av kommunens årsberetning opp mot kommunelovens §48 nr 5 og KRS nr 6. 
Årsberetningen har med pliktig omtale om likestilling og diskriminering ihht kommuneloven §48   
 

• Oppfølging av tertialrapporter og budsjettjusteringer: Tertialrapporter og budsjettjusteringer er 
gjennomgått uten å finne vesentlige avvik.  

 
• Årsoppgjørsdisposisjoner: Årsoppgjørsdisposisjoner er gjennomgått uten å finne vesentlige avvik 

• Områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging: 
Våre planer og kontrollhandlinger tilpasses for å dekke inn risiko på slike områder. Det er ikke 
avdekket feil eller mangler utover det som er omtalt.   
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4. Kommunens økonomiske internkontroll 
Selv om all virksomhet er forbundet med en viss risiko, vil selve risikoen kunne variere sterkt. Offentlig 
virksomhet er imidlertid spesielt avhengig av tillit. Dette gjelder ikke minst kommunal virksomhet, der 
risikobildet vil kunne strekke seg fra svikt i myndighetsutøvelsen, tjenesteproduksjonen til 
økonomiforvaltningen. Regnskapsrevisjonen vil normalt være begrenset til den økonomiske 
internkontrollen og de risikoer som er av betydning for årsregnskapet.  

Til den økonomiske internkontrollen regnes vanligvis:  

a Kontrollmiljøet 

b Kommunens risikovurderingsprosess 

c Informasjonssystemet, herunder prosesser for planlegging/budsjettering og komponentene i 
bevilgningskontrollen, økonomisk rapportering, samt kommunikasjon 

d Kontrollaktivitetene 

e Overvåking av kontroller 

Disse momentene er bl.a. fulgt opp i møter med kommunens ledelse og tatt hensyn til ved vår 
planlegging og prioritering. Vi har spesielt hatt fokus på at kommunen bør ha skriftlige rutiner.  

5. Kvalitetssikring av revisjonsarbeidet 
Revisjon av kommuner og fylkeskommuner skal som kjent være utført i samsvar med god kommunal 
revisjonsskikk. Dette innebærer blant annet at all revisjon skal kvalitetssikres i tråd med gjeldende 
standarder. Vår kvalitetssikring av arbeidet på det enkelte oppdrag så vel som av selskapets generelle 
kvalitetsopplegg, er basert på gjeldende retningslinjer. 
 

Siste gang VKR hadde ekstern kvalitetskontroll gjennomført i regi av Norges Kommunerevisorforbund, 
var i september 2015. Rapport fra utført kontroll for regnskapsrevisjon konkluderte med at VKR har en 
organisering og internt kvalitetskontrollsystem som gjør at arbeidet kan utføres på en faglig 
tilfredsstillende måte, og at det er tilfredsstillende faglig standard både på selskapsnivå og oppdraget 
som er kontrollert. Også rapporten fra utført kvalitetskontroll for forvaltningsrevisjon konkluderte med at 
VKR har rutiner og maler for sikring av at forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer i tråd med standarder, og 
at vi driver forvaltningsrevisjon i tråd med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.  

6. Etterlevelsesrevisjon  
Med ny kommunelov blir forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave 
for regnkapsrevisor. Forholdet er regulert i ny kommunelov §24-9. Revisor skal foreta en risiko- og 
vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en 
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 
15. september. Dette er en ny oppgave som kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, og første gang vi skal rapportere på dette er september 
2020.   

Det er utarbeidet en standard, RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet 
etterlevelseskontroll, som regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen etterleves.   Standarden gjelder ikke før rapportering som foretas i 2021, men blir 
fulgt så langt den passer og er mulig i 2020. 

For kommuner som er nye fra 01.02.2020 er det krav om rapportering først i 2021. Etterlevelsesrevisjon vil 
bli utført for alle andre kommuner i 2020. 
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7. Ressursbruk  
For perioden anser vi å være i rute når det gjelder regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  

 

8. Avslutning  
Vi håper framstillingen ovenfor er et hensiktsmessig grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av 
revisjonen av kommunens regnskap for 2019.  

  

Med vennlig hilsen  
Viken Kommunerevisjon IKS  
   

Marianne Berg Elverum (sign) Brynhild Børtnes (sign) 
Leder regnskapsrevisjon  Regnskapsrevisor 
  

Kopi til:  
Kommunedirektøren i Hol kommune  
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Arkivsak-dok. 20/00120-1 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

TERTIALRAPPORT NR. 1/2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Tertialrapport nr. 1/2020 

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

− Driftsutgifter: 14 % over budsjettert så langt i år. 

− Driftsinntekter: 12 % under budsjettert så langt i år. 

− Lønnsforbruk: 36 %, som budsjettert pr. 1. tertial 

− Netto resultatendring som følge av korona-situasjonen kan bli omtrent 15 
mill. kr som følge av reduserte inntekter og økte utgifter, men det er noe 
tidlig å si dette sikkert 

 
Rapporteringen er etter sekretariatets oppfatning, i form av trafikklys i forbindelse 
med fattede vedtak, oversiktlig og gir en god illustrasjon av status. 
 
Det foreslås å ta saken til orientering. 
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1. Status for økonomiske indikatorer pr. 1. tertial for Hol kommune

Forklaring til indikatorene (Visma BI) :

1 ) Status
2) Forventet prognose ut året
3) Tiltak som iverksettes for å nå målet innen utgangen av året

Sykefra vær : 7,15 % hittil i år

1) Sykefraværet pr. 1. tertial er 7,15 %. I samme periode i 2019 var sykefraværet 8,8 %. Korona -
situasjonen med strenge smitteverntiltak kan ha bidratt til å redusere sykefraværet både i
skole/barnehagesektoren og i helse – og omsorgssektoren.

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

3) Smitteverntiltakene fortsetter så lenge det kreves. Sykemeldte blir fulgt opp med
tilrettelegging og oppfølgingsplaner som for pliktet som IA - bedrift.

Driftsutgifter : 14 % over budsjettert så langt i år.

1. Driftsutgiftene er 14 % over det budsjetterte pr. 1. tertial. Sentraladministrasjonen har det
største avviket, som skyldes utbetalinger og tilskudd som gjelder hele året.

2. Prognosen er at det vil bli merforbruk av lønn og varekjøp som følge av Korona - situasjonen
og smitteverntiltakene som måtte settes i verk.

3. Det bør gjøres en revidering av budsjettet for å vurdere utgifter knyttet til Korona, men også
en ny vurdering av tje nestenivå som er nødvendig for å holde kommunens budsjettramme.

Driftsinntekter : 12 % under budsjettert så langt i år.

1) Inntektene er noe lavere enn budsjettert så langt i år. Dette har sammenheng med
refusjonsinntekter som føres etterskuddsvis. Det er ikke fakturert barnehage og sfo for 1,5
måned, som utgjør nær 1 million kroner. Kraftinntekter har 1 måneds etterslep. Også i helse
– og omsorg er det store refusjonsinntekter som kommer senere på året.

2) Det forventes at målet for inntektene nås, et ter hvert som refusjonsinntekter og
kraftinntekter kommer ajour.

Lønnsforbruk: 36 %, som budsjettert pr. 1. tertial

1) Lønns forbruket er omtrent som budsjettert så langt i år. Det er forutsatt at premieavviket
blir som budsjettert her. Det er merforbruk på ku ltur – og oppvekstetaten, mens de andre
etatene har lønnsutgifter som budsjettert, eller noe mindre.

2) Det forventes at kultur – og oppvekstetaten, og trolig helse – og omsorgsetaten vil få et
merforbruk av lønn på grunn av sykemeldinger og korona - situasjo nen som har ført til
merarbeid.

3) Regnskapet følges av avdelingsledere og etatsledere som rapporterer til rådmannen . Det
gjøres kritiske vurderinger av erstatning av stillinger gjennom ansettelsesutvalg et . Der det er
mulig vil stillinger holdes vakante i en periode.
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2. Økonomiske rammebetingelser og status

Korona - situa sjonen, forbruk og konsekvenser:

Korona - situasjonen påvirket Hol kommune fra 12.mars da kriseledelsen besluttet å stenge skoler og
barnehager allerede den 13.mars. Det ble også besluttet at skiheiser, hoteller og serveringssteder
måtte stenge. Kommunen opplevde i starten et innrykk av hytteturister som ble oppfordret til å ha
hjemmekontor og hjemmeskole. Blant Hol k ommunes befolkning har det i første tert ial vært 49
smittede tilfeller, noe som på landsbasis er et veldig høyt antall i forhold til innbyggertallet.

Det er registrert utgifter på et eget prosjektnummer knyttet til Korona - pandemien. Pr. 30. april er
det b okført 4,8 mill. kr i utgifter, der nesten 2,5 mill. kr er knyttet til lønn, merarbeid og overtid.
Inntektene er redusert ved bortfall av brukerbetaling for barnehage og sfo på 1 mill. kr, samt
inntekter for kino og kulturarrangement beregnet til 265 000 k r. Kommunen har mottatt ekstra
rammetilskudd på 3,2 mill. kr, 450 000 kr i skjønnsmidler og 685 000 kr i kompensasjon for
inntektsfrafall f or barnehage og sfo. I tillegg m å kommunen forvente redusert skatteinngang i
størrelsesorden 6 mill. kr ut i fra prog noser som er utarbeidet fra KS. Netto resultatendring kan bli
omtrent 15 mill. kr som følge av reduserte inntekter og økte utgifter, men det er noe tidlig å si dette
sikkert.

Covid 19 - pandemien har medført et ekstra stort press innen helse – og omsorgsse ktoren . Et
sykehjem ble tidlig satt i karantene. Det ble ikke påvist smitte hos beboere. Det ble opprette t
luftveisv akt, smitteavdeling, smittespor ingsgruppe og utvidet smitteverngruppe på kort tid. Det var
stor mangel på smittevernutstyr, annet utstyr, pr øvetakingsutstyr og kapasiteten på analyse av
prøver på covid 19 var i starten redusert. På kort tid måtte det etableres nye prosedyrer, rutiner og
en del tjenester ble stanset eller redusert. Hol kommune er stolt av hvordan dyktige og faglige
kompetente a nsatte har stilt opp, organisert seg og gjort en formidabel jobb i en krevende tid. Etter
påske ha r det vært et stort behov for informasjon og veiledning til tjenester og virksomheter som
skal starte opp igjen. Det jobbes videre med en mer langsiktig planl egging for å kunne være
f orberedt på nye smittetopper. På kort tid ble det tatt i bruk teknologiske løsninger, som digisos,
videokonsultasjoner, chatfunksjon innen psykisk helse, Nyby mv. Frivilligsentalen, Røde Kors og
frivillige fikk på plass tilbud som hjemkjøring av mat og medisiner, ringevenn , utkjøring av
informasjon.

Skatteinngang pr. 30. april er 69,8 mill. kr, som er litt lavere enn på samme tid i 2019. Reduksjonen
er knyttet til inntekts – og formueskatt som vist i figuren. Likevel er skatteinng angen for 1.tertial i
rute i forhold til det totale budsjetterte som er 184,8 mill. kr i skatteinngang for hele året.
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I forbindelse med Korona -
situasjonen har KS varslet en
nedgang i skatteinngang for
kommunesektoren med totalt 6 -
9 mrd. kr. Dette skylde s i
hovedsak redusert skatt på
inntekt fra lønn, trygd og næring.
For Hol kommune medfører disse
beregningene anslagsvis 6 mill. kr
i reduserte skatteinntekter.
Tallene er høyst usikre.
I prognosem odellen utarbeidet av
KS, med basis i Revidert
nasjonalbuds jett for 2020, er
skatteanslaget for Hol kommune i
2020 nedjustert med 0,8 mill. kr.
Tallene for mai vil kunne gi noe
mer informasjon om årets
skatteinngang da forskuddstrekk og forskuddsskatt (inntekts - /formuesskatt) har forfall denne
måneden.

Kilde: https://www.ks.no/informasjon - om - koronaviruset/kommuneokonomi/okonomiske - korona - tap - i -
kommunesektoren/

Økonomisk sosialhjelp er omtrent på samme nivå p r. 30. april i 2020 i forhold til samme periode i
2019. I første tertial 2020 er det utbetalt 641 523 kr i økonomisk sosialhjelp og kr 285 401 i
økonomisk sosialhjelp til flyktninger , mot totalt kr 870 841 kr i samme periode i 2019. KS anslå r at
sosialhjelpsutgiftene kan øke, men det er stor usikkerhet knyttet til dette. Full kompensasjon for
lønnsbortfall inntil 6 G i de første 20 dagene etter permittering har fram til nå dempet behovet for
sosialhjelp.

Det er budsjettert med 47 mill. kr i inntekter fra kraftrettighetene (andels – og konsesjonskraft).
Sikringsstrategien gir god forutsigbarhet og det er forventninger om å oppnå årets budsjett.
Valutakurs og forholdet mellom systempris/områdepris er variabler som kan påvirke resultatet.

Kommu nens lånegjeld var 482,8 mill. kr ved utgangen av 201 9, der Kleivi næringspark inngikk med
4,8 mill. kr. Av dette er 163 mill. kr selvfinansiert gjennom selvkostprinsippet (kommunale gebyr for
vann og avløp), og startlån. Det er hittil betalt 3,1 mill. kr i låneavdrag av budsjettert 21,7 mill. kr. De
fleste låneavdrag blir betalt i andre halvdel av året.

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



49/20 Tertialrapport nr. 1/2020 - 20/00120-1 Tertialrapport nr. 1/2020 : Tertialrapport nr 1-2020

TERTIALRAPPORT NR. 1 I 2020

5

Låner enta er senket i løpet av 2020, og 7. mai kom det beskjed om at Norges bank kutter
styringsrenta til 0 %. Kommunalbankens gjeldende rente på flytende lån er 1,85 %, men vil i løpet av
mai vurdere et nytt kutt i den flytende renta. Det ble budsjettert med 2,4 % rente i 2020, det vil si 11
mill. kr i renteutgifter. Med rentekuttene kan renteutg iftene bli redusert i størrelsesorden 4 mill. k r i
2020.

Bankinnskudd i Skue sparebank utgjør 153,2 mill. kr ved utløpet av første tertial. I KLP - banken står
407 786 kr. Kl eivi næringspark har 1 156 960 kr på konto i Skue sparebank. Rentetnedsetting på
innskuddskontiene kan redusere budsjetterte inntekter i størrelsesorden 1 mill. kr i 2020.

Det ble plassert 10 mill. kr i henholdsvis obligasjonsfond og pengemarkedsfond gjenn om Eika
kapitalforvaltning høsten 2019. Pr. 1. tertial er det ikke registrert tap på denne porteføljen, men
rentenivået er rekordlavt i Norge slik at rentepapirene mest sannsynlig vil gi lav avkastning i den
kommende perioden.

Lønns - og pri svekst.
Som føl ge av betydelig lavere aktivitet i norsk økonomi, ventes det at kostnadsveksten i 2020 blir
lavere. Det inne bærer innsparinger på kommunale driftsbudsjett . Veksten i lønnsutgifter blir lavere
og kommunale innkjøp må antas å bli noe billigere enn budsjetter t med.

I statsbudsjettet for 2020 er kommunesektoren i sine inntektsrammer kompensert for en anslått
lønns - og prisvekst på 3,1 prosent. I Revidert nasjonalbudsjett for 2020 anslås lønns - og prisveksten
til 1,4 prosent. Det innebærer en anslått innsparing for sektoren på 9,1 milliarder kroner. For Hol
kommune kan det ligge an til en budsjettmessig innsparing på anslagsvis 4 mill. kr.

Vekst i frie inntekter.
Anslagene for innt ektsvekst i kommunesektoren i 2020 er oppdatert i forbindelse med R evidert
nasjonalbudsjett 2020. I de oppdaterte anslagene er det tatt hensyn til økte overføringer og
reduserte skatteinntekter og gebyrinntekter som følge av virusutbruddet. Det er også tat t hensyn til
betydelig reduksjon i anslått lønns - og prisvekst. I følge prognosemodellen fra KS får Hol komme 2,3
mill. kr mer i rammetilskudd og 0,8 mill. kr mindre i skatteinngang, dvs. økt vekst i frie inntekter på
1,5 mill.kr.
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Økonomistatus pr. etat ( fra Visma BI) pr. 30. april

Sentraladministrasjonen :

N etto driftsforbruk : Ligger 39 % over budsjett når man ser bort fra kraftomsetning og premieavvik på
pensjon. Hovedgrunnen til det store forbruket er utbetalinger som gjelder hele året til Den norske
kir ke og løypetilskudd. Dersom disse utbetalingene hadde vært periodisert, ville netto forbruk vært 6
% over det budsjetterte.

L ønnsforbruk et: 35 % av årets budsjett, som er innenfor det budsjetterte pr. 1. tertial.

Sykefravær: 4,9 % sykefravær hittil i år. A v dette er 3,9 % legemeldt sykefravær.

Kultur og oppvekst:

N etto driftsforbruk . Ligger 25,6 % over budsjett. Etaten har hatt stor grad av tapte inntekter i april
innenfor SFO - og barnehagetilbudet. Store kostnader på skoleskyss s elv om skoleelevene er hjemme.
Blir refundert dersom transportøren får statlige midler for å dekke tapet. Tapte inntekter for kultur -
og oppvekstetaten grunnet Covid - 19 er ved utgangen av april i underkant av 1.275.000, - .

Lønnsforbruk . Lønnsforbruk 1. tertial ligger på 38,53 % - bør være på 36%. Det er stort fokus på bruk
av ressurser. Fraværskostnader ligger på netto 3 490 000 hittil i år.

Nærvær . Hittil i år er sykefraværet 6,6 %. Av dette er 5,42 % legemeldt sykefravær. Noe fravær
skyldes Covid - 19, men det er ennå ikke tallfest et hvor stor andel av sykefraværet dette gjelder. Det
er likevel lavere sykefravær i 2020 enn på samme tid i 2019 i etaten.

Helse og omsorg :

Netto driftsforbruk er 9 % over budsjett ( - 5,2 mill. kr). Avviket er knyttet til lavere innt ekter og
refusjoner som ikke ennå er regnskapsført, men som ventes utover året. Det er også flere
refusjonsutgifter som kommer på slutten av året. Det er kommet flere barn og unge som trenger
avlastningstilbud og det vil også bli endringer i kostnader knyttet til ressurskrevende brukere. Frem
til 30. april brukt kr 4,229 mill som er knyttet til den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med
korona. Kostnader er knyttet til lønnsforbruk og innkjøp av utstyr.

Lønnsforbruk er innenfor det budsjetterte ved utgangen av april. Det er brukt i kr 1,514 mill til
vikarbyrå pr 1. tertial. I t illegg vi det komme refusjonsutgifter for utlån av personell fra Geilomo
barnesykehus. Det vil komme lønnsutgifter knyttet til Korona - situasjonen som skal utbetales i de
følgende månedene . Det er vanskelig å gi en prognose på de ekstraordinære utgiftene og et
overforbruk i forbindelse korona fremover . Dersom det ikke blir nye smittetilfeller vil en fra juni
kunne ha en tilnærmet normal drift innen flere avdelinger . Endel tjenestetilbud vil være redusert i
tiden fremover og nødvendige forhåndsregler vil fø re til at en del oppgaver ikke blir gjennomført i
samme omfang.

Sykefraværet er 8 % pr. 1. tertial. I samme periode i 2019 var sykefraværet 10 %, mens i 2018 var
den 9 %. Korona - situasjonen med strenge smitteverntiltak kan ha forbedret fraværsstatist ikken i
2020 ved at det mellom annet har vært færre med sesonginfluensa.
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På grunn av Korona - situasjonen er flere både lokale og regionale prosjekter og planlagte tiltak i
handlingsplan blitt utsatt .

Teknisk etat :

Netto driftsforbruk: Ligger 11,27% over budsjett. ( - 1 392 000) .

Budsjettkontrol l for Teknisk etat er krevende fordi inntekter og utgifter i stor grad er knyttet til
innbetaling av gebyrer og betaling av halvårige regninger fra IKS, begge på semesterbasis og ikke
periodiser t i budsjettet. «Overskridelse» er hovedsakelig manglende periodisering av inntekter på
gebyrer. Det har vært store merkostnader på drift av renseanlegg og v annverk de første månedene
(ca. 1,6 mill.) og disse vil bli periodisert over året.

Ubalanse i selv kostregnskapet kan i noen grad kompenseres ved bruk av fond, der dette ikke vil gi
store negative konsekvenser for gebyrnivået.

Pr. i dag ser det ut til at Teknisk etat vil holde budsjettet for 2020.

Lønnsforbruk: 34,3% er 1,7% under budsjett. Det er posit ivt med tanke på at det har vært en god del
ekstraarbeid og overtid både i forbindelse med brøyting, VA - reparasjoner og Korona - arbeider. Det
er sannsynlig at lønnsutgifter i 2020 vil holdes innenfor budsjettet.

Sykefravær : 7,15% Hittil i år. Men dette er knyttet til flere langtidssykemeldte i de 3 første mnd.
I april er sykefraværet 5,3% og tendensen er nedadgående, så det er forventet at fraværsprosenten
på årsbasis vil ligge på ca. 5%.



49/20 Tertialrapport nr. 1/2020 - 20/00120-1 Tertialrapport nr. 1/2020 : Tertialrapport nr 1-2020

TERTIALRAPPORT NR. 1 I 2020

8

Trafikklys til bruk i vedtatte tiltak

Resultat/status 31.1 2.1 9

Ferdig

I rute

Ikke på begynt

Forsinket

Stanset

3. Status for vedtatte tiltak i HØP 2020 - 2023

Samfunnskvaliteter

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

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

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

X P&U I rute

Prosjekt oppfølging av boplikten jfr. vedtakspunkt 29 i HØP
2019.1

X P&U I rute

Utrede opphevelse av slektskapsunntaket etter
konsesjonsloven. X

P&U I rute

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

P&U Ikke
på begynt

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

X X X P&U Ikke
på begynt

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

X X P&U Ikke
på begynt

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

X X P&U Ikke
på begynt

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

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

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

Videreføre regionalt prosjekt – inkluderende læringsmiljø
i barnehage og skole

X X KO I rute

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

X FHG/P
&U

I rute

Bidra i nasjonalt pilotprosjekt om måling av livskvalitet –
Hallingdal

X FHG I rute

Videreutvikle Friskliv og etablere Friskliv Ung3 X HO I rute

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

X P&U I rute

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

X HO I rute

Evt. avvik/forsinkelser:

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

Friskliv og Friskliv ung. Det er et pågående prosjekt i samarbeid med Friskliv, psykisk helse
og Frivilligsentralen om etablering av selvhjelpsgrupper.

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

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

Kulturminneplan for Hol kommune X X KO
Forsinket

Innføre utlånsautomat ved Hol folkebibliotek X X KO I rute

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

X X KO I rute

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

X KO I rute

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

X X KO I rute

Støtte kulturnæringsprosjektet RØTA X KO I rute

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

X KO I rute

Evaluere Frivilligsentralen X Fellestjene
ster Forsinket

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

X KO Ikke
på begynt

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

X KO Ikke
på begynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Tiltaket evaluering Frivilligsentralen er forsinket på bakgrunn av permisjon og vikariat i lederstillingen.

Tiltaket «Kulturminneplan» er fo rsinket grunnet personellmangel. I tillegg er det utfordringer i
forhold til bistand fra ekstern leverandør/konsulent.
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Na tur, miljø og friluftsliv
Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel,
rekreasjon, næring og arbeid.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv X KO
Forsinket

Kartlegging av kommunens friluftslivsområder – nasjonalt
prosjekt

X P&U I rute

Mulighetsstudie - alternativt kollektivtilbud for ungdom,
eldre m.m

X P&U Ikke
på begynt

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

X Fellestj. Ferdig

Oppdatere kommunens viltkart X P&U Ikke
på begynt

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

X KO/P&U Ikke
påbegynt

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

X PU I rute

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

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

X P&U Ikke
på begynt

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

X P&U / TE I rute

Evt. avvik/forsinkelser:

Mulighetsstudie - alternati v kollektivtilbud. Hol kommune er med i prosjekt «Tettstedspakker»
og innhenter kunnskap fra lignende prosjekter i blant annet Midt Telemark kommune.

Viltkart. Vurderes som en del av kommunedelplan naturmiljø.

Båndtvang: Vurderes etter erfaringer på endring av regelverk i nabokommuner.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er levert fra KO til P&U for
gjennomgang før utsending på høring.

ENØK - tiltak: F orutsetter stor del av egeninnsats. Strenge krav for å få støtte, f.eks. må en ha
etablerte ladepunkt før en får støtte til innkjøp av kommunale el - biler. Fått støtte til noen
prosjekter, bl.a. energitiltak Geilohallen.
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Livsløp

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

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

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

X X X KO/TE
Forsinket

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

X KO I rute

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

X KO I rute

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

X X KO Stanset

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

X X KO I rute

Arbeide med fagfornyingen i skolene, nye læreplaner fra
høsten 2020

X X KO I rute

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

X KO I rute

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

X X KO I rute

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

X X X KO I rute

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

X KO Stanset

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

X X KO Stanset

Evt. avvik/forsinkelser:

De tre tiltakene som er markert s om «Stanset» ble ikke vedtatt med budsjettmidler for 2020 . Det er
derfor ikke jobbet med disse tiltakene.

Prosjektering av nytt barneskolebygg ved Geilo barne - og ungdoms skole, basishall og
utvidelse av arealene til N TG og uteområder avventer avsluttet planar beid og realisering av
infrastru kturtiltak både øst og vest for skole - og idrettsområdet.
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Hol som helse - og omsorgskommune
MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse
og velferd.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

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

x X x HO/KO I rute

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

x X x HO/KO I rute

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

x X x HO/KO I rute

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

x X x HO I rute

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

x X HO I rute

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

x X x x HO
Forsinket

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

x HO
Forsinket

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

x X HO I rute

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

x x x

HO Ferdig

Stanset

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

x X
HO I rute

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

x
HO

Forsinket

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

X X X
HO/TE ikke

påbegynt

Sertifisere Geilotun og Høgehaug som Livsgledehjem
X X

HO ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:
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I forbindelse med utbrudd av Korona /covid 1 9 ble alle det meste av prosjekt og
utviklings arbeid redusert / satt på vent. Mye av personellet er blitt brukt for å ivareta
beredskap og gi nødven dige helse og omsorgstjenester.

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

Prosjekt innovativ rehabilitering ble avsluttet i 201 9. Hallinghelse har fått overført n oe
prosjektmidler til 2020.

En del av tiltakene må sees i sammenheng med kvalitetsreformen «leve hele livet». Det ble
startet et arbeid med kartlegging som var planlagt ferdig i mai 2020. Dette arbeidet blir noe
forsinket. Det blir jobbet med alternativ måte for å få innspill fra inn byggerne.

Arbeid og næringsutvikling
Eksisterende næringer
MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i
støttenæringer

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

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

X P&U Ikke
på begynt

Utvikle flere arenaer for samarbeid med næringslivet i
kommunen.

X P&U I rute

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

X X X HO/NAV I rute

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

X P&U I rute

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

X P&U I rute

Utnytte økonomiske virkemidler for å øke aktiviteten i
skogbruket.

X P&U I rute

Kreve tydelige og realistiske visualiseringer av
utbyggingsområder i plandokumenter.

X P&U I rute

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

X KO/Felles
tj.
(Frivilligse
ntralen)

Stanset

Evt. avvik/forsinkelser:

Oppfølging varme/kalde senger: Samarbeider med Hemsedal kommune for å se på de
juridiske utfordringer med regelverket og oppfølging. Avventer svar fra KS.
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Norskopplæring på Geilo for fremme dspråkarbeidere og flyktninger er ikke iverksatt fra K/O,
da det ikke foreligger økonomi for å drifte dette. Tilbudet gis i form av samarbeid med
Læringssenteret Gol og Ål vaksenopplæring.

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

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

Realisere industriområde på Vøllo X4 Rådmann I rute

Synliggjøre tilgjengelige, regulerte områder avsatt til
næringsutvikling i Hol kommune.

X X P&U I rute

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

X P&U Ikke
påbegynt

Kompetanseoppbygging på innovasjon i egen organisasjon. X Rådmann
Forsinket

Gjennomgå og evaluere virkning av utdelt, kommunalt
næringstilskudd

X P&U Ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

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

Kompetanseoppbygging på innovasjon i egen organisasjon er noe forsinket på grunn av
Koro nasituasjonen.

4 Arbeidet er i gang og forventes sluttført i 2020.
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Infrastruktur
Samferdsel
MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og inn ad i kommunen.

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

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

X X TE
Forsinket

Detaljreguleringsplan for skoleområdet på Geilo ref. HØP
2019 .

X TE/P&U I rute

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

X X X TE
Forsinket

Regulere gang - og sykkelvei iht. Kommunedelplan for
trafikksikkerhet .

X P&U Ikke
på begynt

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

X TE
Forsinket

Gjennomføre tiltak i reguleringsplan for Geilo sentrum,
trafikkavvikling

X TE I rute

Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i
kommunedelplan for trafikksikkerhet

X Fellestje
nester Forsinket

Prosjekt utvikling parkering Geilojordet med ladestasjoner,
toalett mmm.

X X X TE Ikke
påbegynt

Evt. avvik/forsinkelser:

Avkjørsler til skole - og idrettsområdet er ferdig prosjektert, men avventer ferdigstillelse av
grunnerverv og detaljplaner. Forventet oppstart H - 2020.

Gangbro Geilo stasjon: - Forsinkelser grunnet manglende finansiering av hele t iltaket.
Arbeides med finansieringsavklaring og samarbeidsavtale mot Bane NOR.

Oppstart mulighetsstudie for Geilojordet er forsinket p.g.a. Korona, men igangsettes i mai.

Regulere gang - og sykkelvei: Vurderes i planstrategien.

Vurdere anskaffelse av transporttjenester som ledd i kommunedelplan for trafikksikkerhet
gjøres i samarbeid med Ål kommune via felles innkjøpskoordinator.
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Teknisk infrastruktur
MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Status 1.
tertial

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

X X TE
Forsinket

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

X X X X TE I rute

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

X X X X TE I rute

Prioriterte aktiviteter innen teknisk infrastruktur er også:

Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplaner.

Innarbeide og gjennomføre utbyggingsavtaler for utbygging av infrastruktur

Evt. avvik/forsinkelser:

VAR knyttet til P - 1 43 er forsinket i påvente av ferdig planarbeid, prosjektering og
grunnerverv, jfr. tidligere punkt.

Samfunnssikkerhet og beredskap

MÅL: Et trygt og beredt samfunn

Prioriterte tiltak/aktiviteter 20 21 22 23 Ansvar Staus 1.
tertial

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

Forsinket

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

I rute

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

Prioriterte aktiviteter innen samfunnssikkerhet og beredskap er også:

Oppfølging av ROS - analysen, vedtatt 31.10.18 når det gjelder

Kriseplaner og sektorplaner for beredskap
Tettere regionalt plansamarbeid for beredskap
Lokale øvelser – tilpasset behov og prioritet
Sektorvis kompetanseheving innen beredskap

5 Videreføres fra 2019 siden det er behov for kartlegging flere steder i kommunen.
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Forebyggende arbeid og tiltak – tilpasset klimautfordringene
Påse at Hol kommune er riktig dimensjonert for å håndtere uønskede hendelser

Evt. avvik/forsinkelser:

Beredskapssenter: Prosjektering er forsinket grunnet avklaringer i planprosessen. Vil
forhåpentligvis starte prosjektering H - 2020.
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Arkivsak-dok. 19/00290-16 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS ØKONOMI 

 

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

 
 
 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgets leder har etterspurt oversikt over påløpte utgifter for kontrollutvalget. 
Det tenkes her på utgifter til revisjon og sekretariat. 
 
Sekretariatet har dessverre ikke oversikt over påløpte utgifter, nå – men vil komme 
tilbake til dette før kontrollutvalgets møte. 
 
Det foreslås å ta saken til orientering. 
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Arkivsak-dok. 20/00023-12 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

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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1 
 

Kontrollutvalget i Hol kommune 

kommunekommune 

 

Oversikt over saker til behandling 2020 
 

Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og 
kommunens svar/oppfølging. 

Møte 1 

 

3. februar 2020 

Møterom 4 

• Dialog med ordfører 

• Dialog med rådmannen 

• Orientering om forvaltningsrevisjon 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Kontrollutvalgets årsplan 2020 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering (knyttet til forvaltningsrevisjon mv) 

• Evaluering av Kontrollutvalgskonferansen 2020 

• Oppfølging av diverse orienteringer 

• Oppfølging av årsplan 2020/Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Eventuelt 

Møte 2 
 
3. mars 2020 

Møterom 4 

• Rådmannens kvarter 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering 

• Forespørsel om forvaltningsrevisjon 

• Plan for revisjon 2019 

o Orientering om regnskapsrevisjon 

• Status for regnskapsrevisjon 2019  

• Vurdering av virksomhetsbesøk 

• Oppfølging av årsplan 2020/Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Innføring i kommunalt regnskap 

• Eventuelt 

Møte 3 

20. april 2020 

Fjernmøte 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Ørteren kraftverk KF 

• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Hol kommune 

• Åpenhetsrapport 2019 fra Viken kommunerevisjon 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering 

• Forespørsel om forvaltningsrevisjon 

• Rådmannens kvarter 

• Oppfølging av årsplan 2020/Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Varslingsrutiner 

• Eventuelt 
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Kontrollutvalget i Hol kommune 

kommunekommune 

 

Møte Saker 

Møte 4 

5. mai 2020 

Fjernmøte 

 

• Rådmannens kvarter 

• Drøfting av forvaltningsrevisjon 

• Plan 2020-2023 for forvaltningsrevisjon 

• Plan 2020-2023 for eierskapskontroll 

• Engasjementsbrev/oppdragsavtale fra revisor  

• Uavhengighetsvurdering fra revisor 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Referatsaker 

• Eventuelt  

Møte 5 

9. juni 2020 

Møterom 4 

• Rådmannens kvarter 

• Redegjørelse om VA 

• Redegjørelse om spesialundervisning 

• Plan 2020-2023 for forvaltningsrevisjon 

• Plan 2020-2023 for eierskapskontroll 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering (knyttet til etterlevelseskontroll) 

• Kontrollmessige forhold knyttet til Covid 19 

• Salg av Geilo Lufthavn Dagali AS 

• Prosjektplan om spesialundervisning 

• Oppsummering av regnskapsrevisjon 2019 

• Økonomirapport for 1. tertial 2020 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Kontrollutvalgets økonomi 

• Eventuelt 

Møte 6 

22. september 2020 

Møterom 4 

• Rådmannens kvarter 

• Planlegging av virksomhetsbesøk 

• Budsjett 2021 for kontrollarbeidet 

• Rapportering av utført etterlevelsesrevisjon 2019 

• Plan 2020 for revisjon 

• Prosjektplaner? 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Eventuelt 

Møte 7 

1. desember 2020 

Møterom 4 

• Rådmannens kvarter 

• Forvaltningsrevisjonsrapport?? 

• Drøfting av forvaltningsrevisjon 

• Økonomirapport for 2. tertial 

• Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter 

• Årsplan 2021 
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Kontrollutvalget i Hol kommune 

kommunekommune 

 

Møte Saker 

 • Eventuelt 

2020 
 
 
 
 

2021 

• Reglement for kontrollutvalg 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
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Arkivsak-dok. 19/00292-6 
Saksbehandler Pål Ringnes 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hol kommune 09.06.2020 
 
 
 

   
 
 

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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