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21/16 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.AUGUST 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 23.august 2016 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 23.08.2016. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Hof 
 
Dato: 23.08.2016 kl. 18:30 
Sted: Kommunehuset 
Arkivsak: 15/00007 
  
Tilstede:  Olav Bjørnli, leder 

Jan Tymczuk, nestleder 
Mildrid Sjue, medlem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Linn Therese Bekken, daglig leder Vestfold kommunerevisjon 

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Olav Bjørnli 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

17/16 
15/00044-
31 

Godkjenning av protokoll fra møte 10.mai 2016. 2 

18/16 
15/00126-
29 

Enhetskontroll Nord-Jarlsberg kulturskole - 
tilbakemelding om oppfølging 

2 

19/16 16/00118-1 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole 3 

20/16 
15/00122-
17 

Eventuelt. 4 
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Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.30. Det var ingen merknader til 
innkalling og saksliste. 
 
 
 
Saker til behandling 

17/16 Godkjenning av protokoll fra møte 10.mai 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2016 godkjennes. 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2016 godkjennes. 
 
Under henvisning til sak 13/16 vil kontrollutvalget be om en oppdatert status på 
tvisten med entreprenør for kunstgressbanen. 
 
 
 
 
 

18/16 Enhetskontroll Nord-Jarlsberg kulturskole - tilbakemelding 
om oppfølging 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding datert 27.mai 2016 om oppfølging av 
enhetskontrollen ved Nord-Jarlsberg kulturskole til orientering. 
 
Møtebehandling 
Saken ble drøftet og revisor besvarte kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilbakemelding datert 27.mai 2016 om oppfølging av 
enhetskontrollen ved Nord-Jarlsberg kulturskole til orientering. 
 
 
 
 
 

19/16 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
om skole med følgende problemstillinger: 

o I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk 
med å sikre et godt læringsmiljø for elevene? 

o I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et 
godt læringsmiljø for elevene? 

Forvaltningsrapporten leveres sekretariatet innen 1.12.2016 og behandles på første 
møte i kontrollutvalget i 2017. 
 
Utgiftene belastes vedtatt budsjett for 2016.  
 
 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for hovedpunktene i prosjektplanen og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
om skole med følgende problemstillinger: 

o I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider systematisk 
med å sikre et godt læringsmiljø for elevene? 

o I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre et 
godt læringsmiljø for elevene? 

Forvaltningsrapporten leveres sekretariatet innen 1.12.2016 og behandles på første 
møte i kontrollutvalget i 2017. 
 
Utgiftene belastes vedtatt budsjett for 2016. 
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20/16 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker 
 
 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
 
 
Møtet slutt kl.19.15. 
 
 
Revetal 24.august 2016 
 
For leder av kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær. 
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22/16 
HOF KOMMUNE . BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr. 668 000 i budsjett 2017 til 
tilsyn og kontroll i Hof kommune: 
 
       2017    2016 
1.Revisjonstjenester 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  150 000 200 000   

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll     190 000 200 000 

 Attestasjoner, andre tjenester    60 000   57 000 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, 
deltagelse på møter i kontrollutvalg og  
kommunestyret mm    100 000   50 000 

 
2.Sekretariattjenester    108 000 108 000 
 
3. Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som  
     følge av kontrollutvalgets aktivitet    60 000   60 000 
 
Totalt :      668 000  675 000 
 
 
Vedlegg:  
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 for Vestfold Kommunerevisjon. 
Budsjett 2017 for VIKS 
Fordeling på eierkommunene 2017 - VIKS 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalgsforskriften § 18 har følgende bestemmelse om Budsjettbehandlingen: 
 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme 
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets 
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eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 
fylkestinget.» 

 
 
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer: 
 

 Revisjon: 
 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll 

 Aktiviteter etter plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Attestasjon, andre tjenester 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, deltagelse og forberedelse på møter 
i kontrollutvalg og kommunestyret mm. 

  
 Sekretariattjenester til kontrollutvalget 

 
 Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet 

 
Styret i Vestfold kommunerevisjon har behandlet budsjettet for 2017. Selskapet får 
en økt oppdragsmengde i 2017 som følge av sammenslåingen med Sandefjord 
Distriktsrevisjon. Dette, sammen med endringer i bemanningen, har muliggjort en 
mindre reduksjon i eierkommunens bidrag. Hof kommunes andel av utgiftene er 
oppført med kr 500 000 av totale driftsutgifter på kr 11 500 000. Tilsvarende andel i 
2016 var kr 507 000. 
 
Styret i VIKS behandlet forslag til budsjett for 2017 i møte 5. september 2016. 
Totalbudsjettet har ei kostnadsramme på kr.3.270.000 mot 3.240.000 for 2017. Det 
er budsjettert med en bruk av 270.000 av selskapets disposisjonsfond. 
Fordelingen av utgifter mellom deltakerne i VIKS er regulert i selskapets vedtekter. 
Alle deltakerkommunene skal betale et årlig grunnbeløp. For 2017 er grunnbeløpet 
kr.80.000,-, det samme som i 2015 og 2016.  Videre legges innbyggertallet i den 
enkelte kommune til grunn for fordelingen av de øvrige kostnadene. Hof kommunes 
andel for 2017 utgjør kr.108 000, det samme som for 2016. 
 
I budsjettet for kontroll og tilsyn for 2017 foreslås det å bevilge kr 60.000,- til 
kontrollutvalgets aktivitet, som inkluderer møtegodtgjørelse, kurs- og opplæring og 
evt. kjøp av eksterne tjenester. 
 
Forslaget til budsjett for 2017 for tilsyns- og kontrollfunksjonen i Hof kommune blir 
dermed som følger: 
       2017     2016 
1.Revisjonstjenester 

 Regnskapsrevisjon, enhetskontroll  150 000 200 000   

 Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll     190 000 200 000 

 Attestasjoner, andre tjenester    60 000   57 000 

 Ledelse av bedriften, styrebehandling, 
deltagelse på møter i kontrollutvalg og  
kommunestyret mm    100 000   50 000 
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2.Sekretariattjenester    108 000 108 000 
 
3. Møtegodtgjørelser og øvrige utgifter som  
     følge av kontrollutvalgets aktivitet    60 000    60 000 
 
Totalt :      668 000   675 000 
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Regnskap

2017 2016 2015

10100 LØNN I FASTE STILLINGER 1,980,000           1,980,000       1,855,695       

10801 GODTGJØRELSE-LEDER/NESTLEDER 20,000                20,000             20,000             

10802 GODTGJØRELSE - FOLKEVALGTE 45,000                45,000             26,000             

10805 AVGIFTSPL TELEFONGODTGJØRELSE 14,000                14,000             13,176             

10900 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP 300,000              300,000           176,508           

10902 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING -                   933-                  

10905 GRUPPELIV 3,000                  3,000               2,778               

10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT 338,000              338,000           306,243           

Sum Lønnskostnader 2,700,000          2,700,000       2,399,467       

11000 KONTORMATERIELL 5,000                  8,000               1,608               

11001 AVISER, TIDSKRIFTER, FAGLITTERATUR OSV 16,000                15,000             15,646             

11200 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 12,000                12,000             11,199             

11203 UTGIFTSDEKNING - SOM IKKE ER OPPGAVEPL. 10,000                10,000             12,888             

11205 GAVER OG PÅSKJØNNINGER 3,000                  3,000               669                  

11300 PORTO 5,000                  8,000               12,272-             

11301 TELEFON- OG KOMMUNIKASJON 14,000                10,000             7,441               

11302 BETALINGSFORMIDLING 149                  

11403 REPRESENTASJON 4,000                  4,000               6,613               

11500 KURS OG ANNEN OPPLÆRING 60,000                60,000             46,219             

11600 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE 30,000                30,000             27,470             

11601 SKYSS- OG KOSTGODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 5,000                  5,000               3,288               

11700 TRANSP/DRIFT AV EGNE TRANSPORTMIDLER 13,676             

11850 FORSIKRINGER 5,000                  2,000               4,040               

11851 PERSONFORSIKRINGER 3,000                  3,000               3,493-               

11855 FORSIKRING YRKESSKADE 5,000                  5,000               1,281               

11900 HUSLEIE, FESTEAVGIFTER M.V. 125,000              115,000           113,781           

11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 50,000                50,000             84,119             

12000 INVENTAR OG UTSTYR 15,000                20,000             2,199               

12400 SERVICE OG DRIFTSAVTALER 120,000              90,000             26,354             

12700 KONSULENTTJENESTER 10,000             3,400               

12701 JURIDISK BISTAND - STYRET 10,000                10,000             -                   

13300 KJØP AV TJENESTER - FYLKESKOMMUNEN 18,000                15,000             13,960             

Budsjett
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13500 KJØP AV TJENESTER -  ANDRE KOMMUNER 55,000                55,000             33,538             

14290 UTGIFTSFØRT MERVERDIGAVGIFT 53,858             

Sum driftutgifter 570,000              540,000           467,631           

15400 AVSETNINGER TIL DISP. FONS 33,308             

15700 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 3,487               

15800 IKKE DISP.NETTO REGNSKAPSM.MINDREFORBR. 185,345           

Sum Overføringer -                       -                   222,140           

16208 DIVERSE 30,000-             

16209 ØREDIFFERANSER 4-                       

17290 REFUSJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET 53,858-             

17300 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN 485,000-              470,000-           469,232-           

17500 REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER 2,515,000-           2,490,000-       2,377,130-       

17700 REFUSJON FRA ANDRE 2,614-               

Sum inntekter 3,000,000-          2,990,000-       2,902,838-       

19000 RENTEINNTEKTER 13,092-             

19300 BRUK AV TIDL ÅRS REGNSKM. MINDREFORBRUK 33,308-             

19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 270,000-              250,000-           140,000-           

Sum overføringer 270,000-              250,000-           186,400-           

T O T A L T -                       -                   -                   
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Kommune Innbyggertall 1.1.16 Grunnbeløp Innbyggertilskudd Budsjett 2017  Budsjett 2016 

Horten 27 178 80 000 248 000 328 000    320 000 

Holmestrand 10 741 80 000   98 000 178 000    176 000 

Larvik 43 867 80 000 400 000 480 000    470 000 

Sande   9 297 80 000   85 000 165 000    162 000 

Hof   3 163 80 000   28 000 108 000    108 000 

Re   9 361 80 000   85 000 165 000    163 000 

Andebu*   5 937 80 000   54 000 100 000*    133 000 

Nøtterøy 21 621 80 000 197 000 277 000    273 000 

Tjøme   4 971 80 000   45 000 126 000    125 000 

Tønsberg 44 490 80 000 405000 485 000    458 000 

Lardal   2 474 80 000   23 000 103 000      102 000 

VFK** 44 490 80 000 405 000 485 000    470 000 

              

 227 590 960 000 2 073 000 3 000 000  2 960 000 

*Andebu kommune slår seg sammen med Stokke og Sandefjord fra 1.1.2017. Det stipuleres et bidrag på 9 måneder i 2017. 

** Vestfold Fylkeskommune betaler det samme som største kommune, dvs. Tønsberg. 

Forutsetninger: 

1. Grunnbeløp kr.80 000 pr. kommune – til sammen kr. 960.000. 

2. Innbyggertilskudd baseres på innbyggertall pr. 1.1.2016. Grenseregulering mellom Stokke og Tønsberg er hensyntatt. 

3. Vestfold Fylkeskommune betaler samme bidrag som største eierkommune, dvs. Tønsberg 

4. Utgiftsbudsjett : kr. 3.270.000 

5. Bruk av disposisjonsfond: 270.000 

6. Innbyggertilskudd : 3.270.000 – 270.000 – 960.000= 2.040.000/ 227 590 = kr.9,10 pr innbygger. 
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23/16 
REVISJONSPLAN 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse for revisjonsplan 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Revisjonsplan 2016 fra Vestfold Kommunerevisjon datert 5.10.2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Revisor vil gi en orientering i møtet om revisjonsplanen for 2016. 
 
Gjennomgangen av revisjonsplanen er viktig for at kontrollutvalget kan ivareta sitt 
ansvar med å påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. 
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1. Innledning 

 
Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for Hof 
kommune for 2016. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i perioden 
16.4.2016 – 15.4.2017. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at planen må 
oppdateres og eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.   
 
Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og gjelder regnskapsåret 2016.  
 

2. Hjemmelsgrunnlag 
 
Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.  
 

3. Regnskapsrevisjon m.v. 
 
Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens 
regnskaper blir tilfredsstillende revidert.  
 
3.1 Nærmere om regnskapsrevisjon 
Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra 
administrasjonen til kommunestyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å 
forebygge og avdekke misligheter og feil. 
 
I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med 
lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen 
ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.  
 
Videre skal revisor: 
 

• Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige 
vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå 

• Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen 

• Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter 

• Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og 
med forsvarlig kontroll 

 
Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig 
kontroll. I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske 
internkontrollen dersom revisor finner dette hensiktsmessig.  
 
Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at 
regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er 
redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må: 
 

1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med 
det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og 

  
2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller 

mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for. 
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I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets 
betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp økonomirapporter og påser at administrasjonen har 
etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter. 
 
3.2 Veiledning 
Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte gjennom råd 
og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på enklere 
henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på 
slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.  
 
3.3 Attestasjoner 
For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser 
knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes: 
 

• Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift 

• Uttalelse til spillemiddelregnskaper 

• Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming 

• Uttalelse om ressurskrevende tjenester 

• Uttalelse til refusjonskrav lønnstilskudd NAV 

• Uttalelse om tilskudd til tvungen omsorg 

• Uttalelse om tilskudd til fengselsbibliotek 

• Uttalelse om tilskudd til fengselshelsetjeneste 

• Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) 
 
 
3.4 Misligheter 
Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til 
kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til 
kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i 
årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens 
ledelse.  
 
3.5 Nærmere om revisjonsarbeidet 
Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet ”Descartes”. Den generelle revisjonsmetodikken bak 
Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening. I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold 
supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds metodikk. 
 
Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  

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

 
a)  I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på 

vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å 
kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også 
hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent 
økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for 
informasjon knyttet til kommunens årsplan og årsbudsjett. 

 
b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder 

bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med 
regnskapsavslutningen.  

 
c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig 

revisjon. 
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Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til 
revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som 
har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er 
innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på 
et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. I tråd med standardene vil revisjonen bli 
tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse.  
 
Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne 
av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere, administrasjon og 
innbyggerne. Hertil kommer også eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere. 
 
3.6 Prioriterte områder 
Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige 
feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2016:  
 

• kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for utvalgte enheter/virksomheter i 
samsvar med rulleringsplan  

• rutiner knyttet til kontroll/avstemming av de terminvise momskompensasjonsoppgavene 

• økonomirapporteringer og budsjettjusteringer 

• finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement 

• årsoppgjørsdisponeringer 

• områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging 
 

 
3.7 Rapportering 
 
3.7.1 Nummererte brev 

Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker ”følgende forhold overfor 
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av regnskapsopplysninger,  

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,  

3. misligheter,  

4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,  

5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges 
årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på 
riktig beslutningsnivå,  

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som 
gis i henhold til lov eller forskrift, og  

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.  

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende”. 

 
Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 rapporteres dette til kontrollutvalget 
som bestemt i forskriften. Disse brevene blir nummerert fortløpende. 
 
3.7.2 Øvrig rapportering 
Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid. Vi 
vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig 
kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 
anbefalinger om forbedringer i rutiner.  
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Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi 
redegjør for regnskapsrevisjonen.  
 
3.7.3 Revisors beretning 
I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til 
årsregnskapet til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget.  
 
4. Forvaltningsrevisjon 

 
Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 77 nr. 4 
blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere 

angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3. Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal 
revisjonsstandard (RSK).  
 
Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og 
som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig 
gjennomgang av selvkost, offentlige anskaffelser og IT-sikkerhet. 
 
Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi 
som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på vedtatt 
plan for forvaltningsrevisjon.  
 
4.1 Aktuelle prosjekter  
Følgende prosjekter har blitt bestilt av Kontrollutvalget, hvor det arbeides med forvaltningsrevisjon i 2016: 

• Skole i Hof kommune med fokus på elevenes læringsmiljø 

• Overordnet analyse forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  
 
4.2 Rapportering 
Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev og oppstartsmøte der vi blant 
annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette. Kontrollutvalget mottar en rapport 
for hvert prosjekt.  
 

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

 
Revisjonsteamet vil for 2016 bestå av: 
 
Ansvarlig revisor: 
Vestfold kommunerevisjon 
 
Regnskapsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken 
Teamleder: Steinar Nersveen 
 
Forvaltningsrevisjon: 
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken  
Forvaltningsrevisorene: Hanne Britt Nordby Sveberg og Elisabeth Nilsen 
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Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonsteamet på et senere tidspunkt. 
 
7. Oppdrag tilknyttet kommunen 
 
I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for kommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag som 
det avgis revisjonsberetninger eller revisjonsuttalelser til:  
 

• Hof kirkelig fellesråd og menighetsråd 

• Stiftelsen Eidsfoss Industri- Historiske Samlinger 

• Fellesutvalget (kommunale midler) 
 
 
 

Borre, 5. oktober 2016 
Vestfold kommunerevisjon 
 
 
 
 
Linn Therese Bekken          
Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 15/00127-18 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 
 
 
 

   
 
 

24/16 
BESTILLING AV PROSJEKTPLAN FOR NYTT 
FORVALTNINGSPROSJEKT. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Hof vedtar å invitere kontrollutvalget i Holmestrand til et fellesmøte 
for å samordne valg av forvaltningsprosjekt for 2017. Rådmannen i Holmestrand og 
Hof inviteres til møtet.  
 
 
 
Vedlegg:  
Ingen.  

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet overordnet analyse og forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon 2016-2017 i møte 10.mai d.å. og det ble fattet slikt vedtak: 
 

«Overordnet analyse – Hof kommune 2016-2017 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 
1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 
Kommunestyret vedtar, med bakgrunn i overordnet analyse, følgende plan for 
forvaltningsrevisjon for 2016-2017: 
1. Skole 
2. Flyktninger – oppgaver og ansvar 
 
Kontrollutvalget gis fullmakt til å omprioritere eller tilføye andre prosjekter. 
Kommunestyret orienteres ved eventuelle endringer. Hvis endringene i planen 
fører til økning av den økonomiske rammen, må dette behandles spesielt.» 
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Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets vedtak i møte 14.juni, sak 51/16. 
 
Det første prosjektet på prioriteringslista, nemlig en forvaltningsrevisjon av skole, er 
under arbeid. Forvaltningsprosjektet skal leveres fra revisjonen 1.12.2016 og 
behandles på første møte i 2017, jfr. særskilt sak. 
 
Hof har normalt fått levert en forvaltningsrevisjon i året innenfor rammene av 
budsjettet for kontroll og tilsyn. Kommunen står midt i en prosess med 
kommunesammenslåing med Holmestrand, og etter hvert med Sande. 
Administrasjonene i Hof og Holmestrand er til dels integrert allerede, bl.a. med felles 
rådmann. Arbeidsbelastningen på administrasjonene er stor i denne fasen, og det er 
viktig at det neste forvaltningsprosjektet oppleves å være nyttig. Revisor har drøftet 
spørsmålet med sekretariatet og luftet muligheten for et fellesmøte mellom 
kontrollutvalgene i Hof og Holmestrand med sikte på å vurdere om det kan være 
aktuelle fellesprosjekt. I så fall bør rådmannen inviteres til et slikt møte. 
 
Vestfold Kommunerevisjon arbeider nå med et forvaltningsprosjekt om flyktninger for 
kontrollutvalget i Holmestrand. Dette tema er neste prosjekt på den vedtatte planen 
for forvaltningsrevisjon i Hof. 
 
Slik sekretariatet vurderer saken, står kontrollutvalget overfor flg. alternativer: 
 
Enten å gå videre med prosjekt 2 i den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon, eller 
ta en vurdering sammen med kontrollutvalget i Holmestrand om et mulig 
fellesprosjekt. Et slikt fellesmøte vil ikke ha noen formell avgjørelsesmyndighet. 
Vedtak må fattes i det enkelte kontrollutvalg. Sekretariatet vil tilrå at man tar et slikt 
fellesmøte før det tas en endelig beslutning. 
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Arkivsak-dok. 16/00125-5 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 
 
 
 

   
 
 

25/16 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET SKOLE - ORIENTERING 
OM STATUS. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 23.august 2016 prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om skole og fattet slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget godkjenner forslag til prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om skole med følgende problemstillinger: 

o I hvilken grad sikrer kommunen som skoleeier at skolen arbeider 
systematisk med å sikre et godt læringsmiljø for elevene? 

o I hvilken grad driver skolen et systematisk og kontinuerlig arbeid for å sikre 
et godt læringsmiljø for elevene? 

Forvaltningsrapporten leveres sekretariatet innen 1.12.2016 og behandles på 
første møte i kontrollutvalget i 2017. 
 
Utgiftene belastes vedtatt budsjett for 2016.» 

 
Revisor vil gi en nærmere redegjørelse i møtet for status i arbeidet. 
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Arkivsak-dok. 15/00122-23 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 
 
 
 

   
 
 

26/16 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA REVISOR. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæring fra Linn Therese Bekken, Vestfold 
Kommunerevisjon datert 5.10.2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Uavhengighetserklæring datert 5.10.2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og 
objektivitet hos revisor. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig 
revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 
 
Vurderingen av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet for 2016 er gjort på 
generelt grunnlag. Daglig leder Linn Therese Bekken i Vestfold Kommunerevisjon er 
oppdragsansvarlig revisor i Hof kommune. 
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Arkivsak-dok. 15/00122-24 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 
 
 
 

   
 
 

27/16 
FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2017. 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar flg. møteplan for 2017: 
 

 Tirsdag 28.februar 

 Tirsdag 09.mai 

 Tirsdag 29.august 

 Tirsdag 17.oktober 
 
Møtene starter kl.18.30. 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget i Hof har normalt hatt 4-5 møter i året. 
 
Det foreligger ingen møteplan fra kommunen på nåværende tidspunkt. Det foreslås 
likevel at kontrollutvalget behandler møteplanen nå, så kan den evt. justeres på et 
senere tidspunkt. 
 
Møtene har i 2016 vært holdt på tirsdager og startet kl.18.30. 
 
På denne bakgrunn foreslås flg. møteplan for kontrollutvalget for 2017: 
 

 Tirsdag 2.mars 

 Tirsdag  11.mai 

 Tirsdag 29.august  

 Tirsdag 19.oktober 
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Arkivsak-dok. 15/00122-25 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 18.10.2016 
 
 
 

   
 
 

28/16 
REFERATER 

 

Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
1.Protokoll styret for VIKS 05.09.2016. 
2.Kommunereform – sjekkliste for revisor, kontrollutvalg og sekretariat med vedlegg 1 
3.Orientering om forslag til ny kommunelov 
4.Høring NOU 2016:4 Ny kommunelov 
5.eierinformasjon fra VIKS september 2016. 
6.Kunstgressbane – svar på henvendelse til rådmannen. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Styret for VIKS 
 
Dato: 05.09.2016 kl. 18:00 
Sted: Vestfold fylkeskommune - møterom Borre, Tønsberg. 
Arkivsak: 15/00164 
  
Tilstede:  Jan Nærsnes, leder 

Terje Fuglevik, nestleder 
Heidi Ørnlo, medlem 
Olav Bjørnli, medlem 
Ulf K.Halvorsen, medlem 
Ivar Dillan, medlem 
Gjert Gjertsen, medlem 
Aleksander Leet, medlem 
Jon Henrik Grindlia, medlem 
Dag Erichsrud, medlem 
 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Ikke møtt:  Lars Egeland, medlem 

Stig Atle Vange, medlem 
  
Andre: Heidi Wulff Jacobsen, ansattes observatør 

Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Jan Nærsnes 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

15/16 16/00116-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016 3 

16/16 16/00119-1 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016 3 

17/16 16/00123-1 
Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg 
2017. 

4 
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18/16 16/00121-1 Forslag til budsjett for VIKS 2017. 5 

19/16 16/00120-1 Strategiske utfordringer for VIKS. 5 

20/16 16/00122-2 Referater 6 

21/16 16/00122-1 Eventuelt 7 

    

 
 
 
Leder ønsket velkommen og møtet ble satt kl.18.00. 
 
Fylkesordfører Rune Hogsnes ga innledningsvis en orientering om Vestfold 
fylkeskommune og aktuelle utfordringer. 
 
Deretter holdt spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge et 
foredrag om «Korrupsjonsrisiko og forebygging i kommunesektoren». 
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Saker til behandling 

15/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.03.2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoller fra styremøte i VIKS 15.03.2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 

16/16 Regnskapsrapport 2 - januar-juli 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder ga en kort orientering om regnskapsrapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
 
Styret tar regnskapsrapport 2/2016 for perioden januar-juli 2016 til orientering. 
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17/16 Godtgjørelser til leder, styremedlemmer og arbeidsutvalg 
2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 17/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017: 
 
Styreleder: kr. 
 
Styremedlemmer: kr. 
 
Arbeidsutvalg: kr. 
 
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ.  
 
 
Møtebehandling 
Terje Fuglevik orienterte kort om tidligere praksis i styret ved behandling av 
godtgjørelser. Han fremmet forslag om at vedtatt godtgjørelse for 2016 videreføres 
for hele styrets funksjonsperiode. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Det vedtas følgende godtgjørelser for 2017 og resten av styrets funksjonsperiode: 
 
Styreleder: kr.20.000 pr. år og kr.1.000 pr. møte. 
 
Styremedlemmer: kr.1.000 pr. møte 
 
Arbeidsutvalg: kr.1.000 pr. møte. 
 
Skyssutgifter dekkes etter regning basert på gjeldende offentlig regulativ. 
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18/16 Forslag til budsjett for VIKS 2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gjennomgikk budsjettforslaget og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
1.Styret for VIKS vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2016 med en total 
kostnadsramme på kr.3.270.000. 
 
2.Fordeling av driftskostnadene på medlemskommunene skjer i samsvar med 
vedlagte forslag. 
 
 
 
 
 

19/16 Strategiske utfordringer for VIKS. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige 
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare. 
 
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om 
status i selskapets strategiarbeid. 
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Møtebehandling 
Daglig leder orienterte om status i saken, herunder tilbakemeldingen fra TEMARK. 
Styreleder ga en tilbakemelding fra møtet med KUBIS 10.juni 2016. Saken ble 
drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. Styret avventer videre utredningsarbeid inntil de endelige 
konsekvenser for selskapet av kommunereformen og regionreformen er klare. 
 
Styreleder og daglig leder gis i oppdrag å informere eierkommunene skriftlig om 
status i selskapets strategiarbeid. 
 
 
 
 
 

20/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 20/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Følgende referatsaker ble framlagt: 
1.Referat fra møte i styrets arbeidsutvalg 10.juni 2016. 
 
2.Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende 
muligheten for fjernmøter for representantskap i interkommunale selskaper (IKS) 
datert 01.07.2016. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
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21/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Styret for VIKS 05.09.2016 21/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Gjert Gjertsen og Terje Fuglevik ga tilbakemelding fra møter i representantskapene i 
hhv. Vestfold Krematorium IKS og VESAR IKS. 
 
Det ble foreslått at saksdokumentene for framtidige møter sendes fra sekretariatet til 
de valgte observatørene som nå, og i tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Tilbakemeldingene fra møter i representantskapene i Vestfold Krematorium IKS og 
VESAR IKS tas til orientering. 
 
Saksdokumentene for framtidige møter sendes de valgte observatører som nå, og i 
tillegg i kopi til de øvrige styremedlemmene. 
 
 
 
Møtet slutt kl.20.15. 
 
 
 
For leder i styret i VIKS, Jan Nærsnes 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder VIKS/sekretær 
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Orientering om forslag til ny kommunelov 

 

Saken gjelder: 

Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny 

kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.  

 

Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre 

forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

nettside.  

 

 

Nærmere om lovforslaget 

 

Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn 

dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor 

følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn. 

Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre. 

 

 

Økonomibestemmelsene 
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et 

samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men 

avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter, 

som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale 

oppgavefellesskap). 

 

Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt 

samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27. 

 

 

Intern kontroll 
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å 

erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at 

internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret. 

 

 

Foreslåtte endringer om kontrollutvalg 
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene 

inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en 

lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget. 
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Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende 

stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen 

har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i 

regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til 

kontrollutvalget. 

 

Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre 

virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune. 

Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at 

virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene. 

 

Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i 

kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker. 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om 

kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten. 

 

Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og 

kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan 

utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i 

dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke 

lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet. 

 

Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid 

understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal 

påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på 

at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med 

profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid 

uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det 

kommunale selvstyret». 

 

 

Revisjon 
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i 

forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om 

forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er 

et ønske om mindre forvaltningsrevisjon. 

 

Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i 

revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at 

vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for 

kommunal sektor. 

 

I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har 

blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved 
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egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått 

utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en 

obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet. 

 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne 

uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg 

skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i 

gjennomføringen av vedtak. 

 

Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet 

(negativ bekreftelse). 

 

Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det 

å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men 

departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet 

nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen. 

 

Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor. 

 

Andre forslag fra kommunelovutvalget 

 Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall) 

 Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer 

 Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for 

administrasjonssjef/rådmann 

 Åpne for direktevalg på ordfører 

 Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet 

som folkevalgt 

 For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at 

kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes 
 

 

Avslutning 

 

Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal 

være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg. 

 

 
 



28/16 Referater - 15/00122-25 Referater : Høring NOU 2016 4 Ny kommunelov. Fellesuttalelse fra 9 kontrollutvalgssekretariat

1 
 

 

 

Høring NOU 2016:4 

Ny kommunelov 

 

Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene: 

 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS 

Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS 

Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 

Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS 

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS 
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene 

23.1 Innledning 

I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og 

tilsynsordninger med kommunen.  Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en 

beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å 

forstå kontrollutvalgenes arbeid.  

Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en 

bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har 

endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer 

(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for 

utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er 

etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget. 

I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og 

sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen. 

 

23.2 Ekstern og intern kontroll 

I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen», 

men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som 

saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til 

utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og 

utfører på bestilling fra kontrollutvalget.  

 

23.3 Egenkontroll 

I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende 

kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en 

faglig uavhengig revisjon».  Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en 

svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av 

kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til 

orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l. 

Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar 

opp. 

 

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll 

Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å 

unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte 

virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll. 
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved 

sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering. 

 

23.7 Viktigste utfordringer 

Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre 

kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter 

lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll 

og tilsyn. 

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet 
 

25.1.1 Innledning 

Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget 

fra tre til fem. 

 

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger 

Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv 

eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner 

imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.  

 

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet 

Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et 
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har 
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.  

 

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver 

I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent 

«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det 

kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer 

omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal 

utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste  

følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning): 

 Saksbehandling 

 Utredning 

 Administrasjon 

 Rådgivning 

 Koordinering/bindeledd 
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd, 

foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er 

forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et 

møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i 

kontrollutvalgsforskriften.  

Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon 

og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den 

internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk, 

uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det 

objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning 

må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte 

revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor 

ikke defineres som en revisjonshandling. 

I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente 

informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den 

argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette 

er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og 

konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.  

I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors 

leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til 

gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i 

kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for 

et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen. 

Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor 

leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en 

vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign, 

datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».  

Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal 

være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er 

vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som 

revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen 

fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til 

konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både 

innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys 

av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med. 

Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker. 
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25.3.4.3 Kompetansekrav 

Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer 

overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at 

dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig 

å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller 

underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å 

innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.  

 

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet 

Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da 

Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og 

kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette 

argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.  

Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø 

og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå 

kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor 

sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann. 

Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt 

samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste 

sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.  

 

Kapittel 26 Revisjon 

26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon 

Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal 

sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen 

skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i 

lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at 

oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for 

regnskapsrevisjon i kommunene.   

 

26.2.3.6 Andre Spørsmål 

Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev) 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til 

kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat.  Det framstår 

som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering 
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi 

støtter ikke dette forslaget. 

Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale 

forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med. 

 

Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev. 

Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de 

nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et 

ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets 

forslag. 

 

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll 

Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i 

kommunesektoren. 

 

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern 

virksomhet 

27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen 

Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den 

politiske kontrollen med ekstern virksomhet. 

 

27.4.1 Innledning 

Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i 

utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for 

store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en 

oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere 

rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk 

knyttet til sekretariatets arbeid. 

  

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis 

Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi 

at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig 

en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007).  Deloitte har i sin 

rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra 
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har 

Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen», 

«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap».  I den tredje 

varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom 

eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av 

driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den 

tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er 

tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for 

en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll, 

før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår 

oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet. 

 

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll 

Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering 

er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den 

virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap. 

Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er 

svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og 

vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll 

og forvaltningsrevisjon.  
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