
 

 

Kontrollutvalget i Hof 

Dato:  23.08.2016 18:30 

Sted: Kommunehuset  

Notat: 

 

   

 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 41554561 evt.  

på e-post od@viksre.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Revetal 15.08.2016 

For leder i Kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 

 

Orrvar Dalby 

Daglig leder 

 



Saksliste
 

Saker til behandling 

17/16 Godkjenning av protokoll fra møte 10.mai 2016. 3 

18/16 Enhetskontroll Nord-Jarlsberg kulturskole - tilbakemelding om oppfølging 16 

19/16 Forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon skole 19 

20/16 Eventuelt. 25



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00044-31 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 
 
 
 

   
 
 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.MAI 2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.mai 2016 godkjennes. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møte 10.05.2016 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Hof 
 
Dato: 10.05.2016 kl. 18:30 
Sted: Kommunehuset 
Arkivsak: 15/00007 
  
Tilstede:  Olav Bjørnli, leder 

Jan Tymczuk, nestleder 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Mildrid Sjue, medlem 
  
Andre: Jorid Sønju, rådmann 

Linn Therese Bekken, daglig elder Vestfold Kommunerevisjon 
Orrvar Dalby, daglig leder VIKS 
 

  
Møteleder: 
 
Protokollfører: 

Olav Bjørnli 
 
Orrvar Dalby 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

7/16 
15/00044-
25 

Godkjenning av protokoll fra møtet 1.mars 2016. 2 

8/16 
15/00126-
19 

Uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2015 3 

9/16 15/00127-7 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2017 

6 

10/16 15/00127-8 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 7 

11/16 16/00077-1 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-
2017 

8 
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12/16 15/00127-5 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Rutiner for 
varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten". 

9 

13/16 15/00121-2 Status for prosjektet kunstgressbane 10 

14/16 
15/00126-
18 

Enhetskontroll Nord-Jarlsberg kulturskole 10 

15/16 
15/00122-
12 

Referater 11 

16/16 
15/00122-
13 

Eventuelt 11 

    

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

7/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 1.mars 2016. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 7/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1.mars 2016 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 1.mars 2016 godkjennes. 
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8/16 Uttalelse til årsregnskap og årsmelding 2015 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 8/16 

 
 

Forslag til uttalelse: 
 
Kontrollutvalget har i møte 10.mai 2016 behandlet Hof kommunens årsregnskap 
2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2015, rådmannens 
årsberetning 2015, revisjonsberetningen datert 15.april 2016, samt revisors 
oppsummering av revisjonen 2015. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon i møtet. 
 
INNLEDNING. 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsberetningen er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
Årsberetningen er lettlest og inneholder god informasjon om kommunens  
tjenesteområder, status for Kommuneplanens handlingsdel, samt analyse av en del 
økonomiske nøkkeltall. 
 
TIL ØKONOMISTYRINGEN. 
 
Driftsregnskapet 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet for 2015 viser kr. 164,8 millioner til 
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1,9 millioner. 
 
Regnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på kr. 2,7 millioner. Det er 
en klar forbedring fra 2014 hvor det var et negativt netto driftsresultat på kr. 6,1 
millioner.  
 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av driftsinntektene. For 2015 er dette 
tallet 1,1%, og dermed noe under den anbefalte normen. Det er imidlertid vesentlig 
bedre enn det tilsvarende tallet for 2014 som var på minus 3,0%. Kontrollutvalget 
konstaterer at økonomien i Hof fortsatt er stram, og peker på behovet for å styre mot 
et netto driftsresultat i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr.0. Totalt er det i 2015 investert 
for kr.7,5 millioner, mot kr.15,0 millioner i regulert budsjett. Kontrollutvalget vil, i likhet 
med tidligere års uttalelser, tilrå at investeringene legges på et minimum for å bedre 
den økonomiske handlefriheten. 
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TIL BALANSEN 
 
Langsiktig gjeld 
Kommunen har hatt store investeringer på 2000-tallet. Disse har vært finansiert av 
fondsmidler og lånemidler. Kontrollutvalget har merket seg at den langsiktige 
lånegjelden har økt med ca. kr. 13,8 millioner i 2015. Økningen fordeler seg med kr.  
5 millioner på opptak av lån og resten på økning i pensjonsforpliktelsene.  
 
Det er kun en mindre økning i premieavviket i 2015. 
 
Lånegjeld i Hof er lavere enn gjennomsnittet for landet, men kommunen blir sårbar 
for renteøkninger når driftsmarginen er så vidt liten. 
 
Likviditet 
Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2015. Likviditetsgrad 1 (forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld) bør være større enn 2, og for Hof var den på 2,0 i 
2015. 
 
Fond 
Kommunens disposisjonsfond viser en svak økning fra foregående år, men utgjør 
kun kr. 6,5 millioner ved utgangen av 2015. 
 
Til den interne kontrollen 
Kommunen har et nytt økonomisystem som gir administrasjonen et godt grunnlag for 
utførelse av økonomioppgavene. Revisor har gjennom sin løpende rapportering 
gjennom året ikke meldt om spesielle svikt i internkontrollen i 2015. Kontrollutvalget 
er fornøyd med at kommunen har hatt stort fokus i 2015 på innføringen av det nye 
internkontrollsystemet, herunder internkontroll innenfor de enkelte tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget viser for øvrig til en utfyllende omtale av internkontrollen i 
årsberetningen. 
 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann redegjorde for hovedpunkter i regnskap og årsberetning og svarte på 
spørsmål. Revisor redegjorde for revisjonen av regnskapet for 2015. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget har i møte 10.mai 2016 behandlet Hof kommunens årsregnskap 
2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet 2015, rådmannens 
årsberetning 2015, revisjonsberetningen datert 15.april 2016, samt revisors 
oppsummering av revisjonen 2015. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med 
muntlig informasjon i møtet. 
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INNLEDNING. 
Revisor har avgitt en såkalt normalberetning uten forbehold eller presiseringer. 
 
Årsberetningen er bekreftet å være konsistent med årsregnskapet og inneholder de 
opplysninger som kreves i lov og forskrift. 
Årsberetningen er lettlest og inneholder god informasjon om kommunens  
tjenesteområder, status for Kommuneplanens handlingsdel, samt analyse av en del 
økonomiske nøkkeltall. 
 
TIL ØKONOMISTYRINGEN. 
 
Driftsregnskapet 
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet for 2015 viser kr. 164,8 millioner til 
fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1,9 millioner. 
 
Regnskapet er avsluttet med et positivt netto driftsresultat på kr. 2,7 millioner. Det er 
en klar forbedring fra 2014 hvor det var et negativt netto driftsresultat på kr. 6,1 
millioner.  
 
Netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene er et sentralt nøkkeltall i vurderingen av 
kommunens økonomi. Teknisk beregningsutvalg har som mål for sunn økonomi at 
netto driftsresultat over tid bør utgjøre 1,75% av driftsinntektene. For 2015 er dette 
tallet 1,1%, og dermed noe under den anbefalte normen. Det er imidlertid vesentlig 
bedre enn det tilsvarende tallet for 2014 som var på minus 3,0%. Kontrollutvalget 
konstaterer at økonomien i Hof fortsatt er stram, og peker på behovet for å styre mot 
et netto driftsresultat i tråd med anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr.0. Totalt er det i 2015 investert 
for kr.7,5 millioner, mot kr.15,0 millioner i regulert budsjett. Kontrollutvalget vil, i likhet 
med tidligere års uttalelser, tilrå at investeringene legges på et minimum for å bedre 
den økonomiske handlefriheten. 
 
TIL BALANSEN 
 
Langsiktig gjeld 
Kommunen har hatt store investeringer på 2000-tallet. Disse har vært finansiert av 
fondsmidler og lånemidler. Kontrollutvalget har merket seg at den langsiktige 
lånegjelden har økt med ca. kr. 13,8 millioner i 2015. Økningen fordeler seg med kr.  
5 millioner på opptak av lån og resten på økning i pensjonsforpliktelsene.  
 
Det er kun en mindre økning i premieavviket i 2015. 
 
Lånegjeld i Hof er lavere enn gjennomsnittet for landet, men kommunen blir sårbar 
for renteøkninger når driftsmarginen er så vidt liten. 
 
Likviditet 
Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2015. Likviditetsgrad 1 (forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld) bør være større enn 2, og for Hof var den på 2,0 i 
2015. 
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Fond 
Kommunens disposisjonsfond viser en svak økning fra foregående år, men utgjør 
kun kr. 6,5 millioner ved utgangen av 2015. 
 
Til den interne kontrollen 
Kommunen har et nytt økonomisystem som gir administrasjonen et godt grunnlag for 
utførelse av økonomioppgavene. Revisor har gjennom sin løpende rapportering 
gjennom året ikke meldt om spesielle svikt i internkontrollen i 2015. Kontrollutvalget 
er fornøyd med at kommunen har hatt stort fokus i 2015 på innføringen av det nye 
internkontrollsystemet, herunder internkontroll innenfor de enkelte tjenesteområdene. 
Kontrollutvalget viser for øvrig til en utfyllende omtale av internkontrollen i 
årsberetningen. 
 
 
 
 
 

9/16 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 9/16 

 
 

Forslag til 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 
3. Eiendomsforvaltningen 
4. Personalforvaltning  

 
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 
3. Eiendomsforvaltningen 
4. Personalforvaltning 

 
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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Møtebehandling 
Revisor gjennomgikk hovedpunktene i den overordnede analysen og forslag til tema 
for plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
Overordnet analyse og forslag til plan ble drøftet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
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 
 
 
 
 
 

10/16 Bestilling av prosjektplan for nytt forvaltningsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 10/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget vedtar å bestille prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold 
Kommunerevisjon for et forvaltningsprosjekt om ………………………. Prosjektplanen 
leveres til sekretariatet innen 12.august 2016 slik at den kan behandles i 
kontrollutvalgets møte 23.august 2016. Kostnaden dekkes av de midler som er satt 
av til forvaltningsrevisjon 2016.  
 
 
Møtebehandling 
Sekretær og revisor redegjorde for saken og svarte på spørsmål. 
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Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar å bestille prosjektplan med problemstillinger fra Vestfold 
Kommunerevisjon for et forvaltningsprosjekt om skole. Prosjektplanen leveres til 
sekretariatet innen 12.august 2016 slik at den kan behandles i kontrollutvalgets møte 
23.august 2016. Kostnaden dekkes av de midler som er satt av til 
forvaltningsrevisjon 2016. 
 
 
 
 

11/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2016-2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 11/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet analyse for selskapskontroll i Hof kommune til 
orientering. 
 
På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll 2016 og 2017: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Selskapskontroll Asvo Revetal AS Selskapskontroll 
(eierskapskontroll og/eller 
forvaltningsrevisjon) 

Føring for eierskap og  
opplæring av eierrepr. 

Generell  Eierskapskontroll 

Samordning av føringer 
for eierskap 

Generell evt. 
stikkprøvekontroll i enkelte 
selskap 

Eierskapskontroll- evt. 
felles med andre 

  
Forslaget framlegges for kommunestyret til endelig godkjenning. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor redegjorde for overordnet analyse, og saken ble drøftet 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar overordnet analyse for selskapskontroll i Hof kommune til 
orientering. 
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På bakgrunn av den overordnede analysen vedtar kontrollutvalget følgende forslag til 
plan for selskapskontroll 2016 og 2017: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform 

Selskapskontroll Asvo Revetal AS Selskapskontroll 
(eierskapskontroll og /eller 
forvaltningsrevisjon 

Føring for eierskap og 
opplæring av eierrepr. 

Generell Eierskapskontroll 

Samordning av føringer 
for eierskap 

Generell evt. 
stikkprøvekontroll i enkelte 
selskap 

Eierskapskontroll – evt. 
felles med andre 

 
Forslaget framlegges for kommunestyret til endelig godkjenning. 
 
 
 
 
 

12/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Rutiner for 
varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten". 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 12/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens orientering om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner 
for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmannen hadde en grundig gjennomgang av kommunens nye 
internkontrollsystem Compilo og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget uttrykte tilfredshet med det nye systemet. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens orientering om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Rutiner 
for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» tas til orientering. 
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13/16 Status for prosjektet kunstgressbane 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 13/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Leder og rådmann orienterte kort om saken. Kontrollutvalgets spørsmål ble besvart.  
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
 
 
 

14/16 Enhetskontroll Nord-Jarlsberg kulturskole 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 14/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rapport fra virksomhetskontroll ved Nord-Jarlsberg kulturskole til 
orientering. Kontrollutvalget forventer at revisors anbefalinger blir fulgt opp. 
Administrasjonen bes om en skriftlig tilbakemelding på dette innen 10.august 2016. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor orienterte kort om bakgrunnen for saken og hovedpunktene i 
enhetskontrollen. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra virksomhetskontroll ved Nord-Jarlsberg kulturskole til 
orientering. Kontrollutvalget forventer at revisors anbefalinger blir fulgt opp. 
Administrasjonen bes om en skriftlig tilbakemelding på dette innen 10.august 2016. 
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15/16 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 15/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretæren gjennomgikk flg. referatsaker:  
1.Protokoll fra styremøte i VIKS 15.mars 2016. 
2.Fylkesmannens tilsynskalender 2016.   
3.Oppdatering av økonomireglement – svar fra økonomisjefen datert 8.mars 2016. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 

16/16 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Hof 10.05.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
 
 
 



 12  

 
Møtet slutt kl.21.30. 
 
 
Revetal 11.mai 2016 
 
For leder i kontrollutvalget i Hof, Olav Bjørnli 
 
 
Orrvar Dalby 
Daglig leder/sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00126-29 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 
 
 
 

   
 
 

ENHETSKONTROLL NORD-JARLSBERG KULTURSKOLE - 
TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding datert 27.mai 2016 om oppfølging av 
enhetskontrollen ved Nord-Jarlsberg kulturskole til orientering. 
 
Vedlegg:  
Tilbakemelding fra Hof kommune v / økonomisjefen datert 27.mai 2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 10.mai 2016, sak 14/16, en rapport fra 
revisjonen om enhetskontroll ved Nord-Jarlsberg kulturskole og fattet slikt vedtak: 
 

«Kontrollutvalget tar rapport fra virksomhetskontroll ved Nord-Jarlsberg 
kulturskole til orientering. Kontrollutvalget forventer at revisors anbefalinger blir 
fulgt opp. Administrasjonen bes om en skriftlig tilbakemelding på dette innen 
10.august 2016.» 

 
Økonomisjefen i Hof har 27.mai 2016 oversendt tilbakemelding om oppfølging av 
enhetskontrollen, jfr. vedlegg. 
 



 

Hof kommune 
Kommunekassa 

Saksbeh.:  
Direkte telefon: 
Vår ref.:  
Arkiv: 
Deres ref.: 

Erik Berg 
33 05 95 20 
16/4253 
16/936 
 

   
Dato: 

 
27.05.2016 

 

Postadresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Bank: 2515 06 00017 
Besøksadresse:  Telefaks: 33 05 95 15 Org.nr.: 864 951 732 
E-post: postmottak@hof.kommune.no Internett: www.hof.kommune.no  

 

Viks 
od@viksre.no 
Revetalgata 10  
3174 REVETAL 

 Enhetskontroll Nord-Jarlsberg Kulturskole 
Viser til enhetskontroll Nord-Jarlsberg Kulturskole der man ber om tilbakemelding innen 10. 
august 2016.  
 
Anbefalinger fra revisjonen: 

 Bedre kontroll med bruk av riktig mva-kode.  

 Beskrivelse av reiserute ved utbetaling av km-godtgjørelse bør oppfylle krav i 
skattebetalingsforskriften.  

 
Besvarelse fra Hof kommune til anbefalingene fra revisjonen: 
 
Bedre kontroll med riktig bruk av mva-kode; 
 
Det er opprettet egen art 11150 matvarer elever / brukere og 11151 matvarer ansatte, med hver 
sine standard momskoder i hhv fakturahåndtering og i reiseregningsystemet expence, siden det 
vil gjøre det enklere for de som konterer regninger å skille. I tillegg innskjærpes krav til 
dokumentasjon, ved at det tydelig fremgår av bilag om det er til elever/brukere eller ansatte. I 
forbindelse med at mindre utlegg av ansatte nå gjøres elektronisk i expence, i motsetning til 
tidligere hvor dette var på papir,minsker feilmarginene da kontrollen blir enklere.  
 
Det ligger inne standard momskoder på alle arter og det skilles også på tjeneste i forhold til 
momskompensasjon og ordinær moms. I tillegg legger fakturahåndteringssystemet godt til rette 
for å dele opp fakura i flere linjer dersom det er flere momssatser på samme faktura. Det er 
viktig at de som konterer og anviser regninger har et bevisst forhold til bruk av momskoder og 
tar seg til til å lese fakturaen. Dette tas opp og diskuteres i ledermøte for å bevisstgjøre nedover 
i organisasjonen.  
 
Reiseregninger; 
Reiseregningen skal minst inneholde følgende opplysninger: 
 
Arbeidstakerens navn, adresse og underskrift, dato for avreise og hjemkomst for hver 
tjenestereise, formålet med reisen, hvilke arrangementer arbeidstakeren har deltatt på, 
fremstilling av reiseruten med angivelse av adresse på utgangs- og endepunkt, lokal kjøring på 
oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer, totalt utkjørt distanse beregnet på 
grunnlag av bilens kilometerteller ved begynnelsen og slutten av hver tjenestereise, og navn på 
passasjer(er) det kreves passasjertillegg for. 
 
Tiltak i Hof kommune 
Bedre kontroll av elektroniske reiseregninger av den med anvisningsmyndighet og dersom det 
mangler dokumentasjon eller ikke er oppgitt adresse fra og til, skal reiseregning avvises og 
returneres ansatt. Alt håndteres nå elektronisk som gjør dette enklere å kontrollere.  
 
Med hilsen 
Erik Berg 
økonomisjef 
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Arkivsak-dok. 16/00118-1 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
SKOLE 

 

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.  
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til prosjektplan datert 12.august 2016. 
Forslag til milepælsplan datert 12.august 2016. 

 
Saksframstilling: 
 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 10.mai 2016 overordnet analyse og forslag til 
plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2017. Kommunestyret vedtok deretter plan for 
forvaltningsrevisjon i sitt møte 14.juni, sak 051/16 i tråd med kontrollutvalgets forslag. 
 
Kontrollutvalget vedtok videre i sitt møte 10.mai 2016 å bestille en prosjektplan fra 
Vestfold kommunerevisjon for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om skole.  
 
Vestfold kommunerevisjon har 12.august 2016 oversendt forslag til prosjektplan med 
milepælsplan jfr. vedlegg. 
 
Formålet med forvaltningsprosjektet er beskrevet slik: 
 



 

  
2 

«Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen som skoleeier og 
skolen arbeider systematisk for å sikre et godt læringsmiljø.» 

 
Ut fra kontrollutvalgets innspill ved bestilling, har revisor foreslått 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? 

 
Det er viktig at kontrollutvalget diskuterer forslag til problemstillinger slik at prosjektet 
får den innretning som utvalget ønsker.  
 
Det er forventet en tidsbruk på prosjektet på ca. 300 timer og levering til sekretariatet 
1.desember 2016. Det betyr at endelig rapport kan behandles av kontrollutvalget på 
første møte i 2017. 



                Sted og dato:         Borre, 9.8. 2016  

                                   Referanse:               401/2016/en 

              Saksbehandler:        Elisabeth Nilsen 

________________________________________________________________________       
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Adresse: Gannestadveien 2, 3184 Borre   post@vestfoldkommunerevisjon.no 

Org.nr:   987 582 847 MVA      www.vestfoldkommunerevisjon.no 

Telefon: 33 07 13 00    

 

PROSJEKTPLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 

 

”SKOLE I HOF KOMMUNE MED FOKUS PÅ ELEVENES 

LÆRINGSMILJØ” 

1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18-19, sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en 

skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier 

eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

 

Bestilling 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Skole i Hof kommune”, ble bestilt av 

kontrollutvalget i møte den 10.5.16, sak 10/16.    

 

2. AVGRENSNING  
Hof skole gir opplæringstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn. Skolen og SFO har 430 elever og 

68 ansatte. Skolen har også en spesialpedagogisk enhet. Høsten 2014 gjennomførte fylkes-

mannen i Vestfold tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. 

Hovedpunktene og konklusjonene i dette tilsynet er oppsummert:  

 

a) Skolens arbeid med opplæring i fag 

 Konklusjon: Hof kommune ved Hof skole oppfyller opplæringslovens krav til skolens 

arbeid med opplæring i fag, herunder krav om at opplæringens innhold er knyttet til 

kompetansemålene, jf. opplæringsloven § 2-3, og at skolen har et system hvor alle 

med vedtak om spesialundervisning får en IOP, jf. opplæringsloven § 5-5. 

 

b) Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte 

 Konklusjon: Hof kommune ved Hof skole oppfyller opplæringslovens krav om 

underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte, jf. forskrift til opplæringsloven 

§§ 3-1, 3-2, 3-11, 3-12 og 3-13. 

 

c) Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning  

 Konklusjon: Hof kommune ved Hof skole oppfyller opplæringslovens krav om å sikre 

at den enkelte elevs utbytte av opplæringen blir systematisk vurdert og fulgt opp, jf. 

opplæringsloven § 1-3, § 5-1, § 5-4 og § 5-5 og forskrift til opplæringsloven § 3-11. 
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d) Vurdering av behov for særskilt språkopplæring 

Konklusjon: Hof kommune ved Hof skole oppfyller opplæringslovens krav om retten til 

særskilt språkopplæring, jf. § 2-8. 

 

Fylkesmannen påviste ingen lovbrudd og tilsynet ble avsluttet uten merknader. Tilsynet var 

rettet mot skolens kjerneområder. Faktorer knyttet til selve læringsmiljøet ble imidlertid ikke 

belyst gjennom dette tilsynet. Med læringsmiljø menes de kulturelle, relasjonelle og fysiske 

forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel. Begrepet 

”læringsmiljø” blir brukt på litt ulike vis i ulike sammenhenger. Utdanningsdirektoratet har i 

flere år hatt en satsning på bedre læringsmiljø i skolen og bruker begrepet synonymt med det 

som i § 9a i opplæringslova blir kalt ”skolemiljø”. Alle elever i grunnskolen og videregående 

opplæring har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, jamfør opplæringsloven § 9a-1. Retten gjelder i undervisningssituasjonen, på 

skoleområdene, på skoleturer og skoleveien. Dette er nærmere presisert i opplæringslovens §§ 

9a-2 (krav til det fysiske miljøet) og 9a-3 (krav til det psykososiale miljøet).  

 

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager omhandler også skolens og 

barnehagens skolemiljø. Elevene er også vernet mot diskriminering og trakassering gjennom 

reglene i likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om 

etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell 

orientering). Alle disse fire lovene har regler om at ledelsen i organisasjoner og utdannings-

institusjoner har plikt å forebygge og søke å hindre at det skjer diskriminering og trakassering på 

bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

 

Det er den enkelte skole som må sikre at kravene til elevenes læringsmiljø blir oppfylt, men 

samtidig har skoleeier ansvar for å følge opp skolens arbeid på området. Etter opplæringslovens § 

13-10 har skoleeier ansvar for å etablere et forsvarlig system for å vurdere om kravene i loven blir 

oppfylt.  

 

I de siste årene har Hof skole har jobbet aktivt med økonomieffektivisering med mål om bedre 

kvalitet ut fra de midlene som enhver tid er til rådighet, jamfør kommunens økonomiplan og 

budsjett 2015-2018. Kutt i lærerstillinger vil si mindre tid til oppfølging av den enkelte elev, 

noe som understreker betydningen av skolens arbeid for å sikre et godt læringsmiljø. I 

prosjektet vil hovedfokuset være på i hvilken grad og hvordan skoleeier og skolen arbeider 

systematisk for å fremme et godt læringsmiljø. Prosjektet vil ikke i detalj undersøke i hvilken 

grad de spesifikke kravene til det psykososiale og fysiske skolemiljøet blir etterlevd ved 

skolen. Hovedfokuset vil være på om det er etablert et system som skal sikre at kravene bli 

etterlevd.  

3. FORMÅL 
Formålet med prosjektet er å vurdere om kommunen som skoleeier og skolen arbeider 

systematisk for å sikre et godt læringsmiljø. 
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4. PROBLEMSTILLINGER 
 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet 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?  

5. REVISJONSKRITERIER 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle 

kilder til revisjonskriterier som er aktuelle for prosjektet: 

 

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

 Likestillings- og diskrimineringslovene.  

 Aktuelle politiske og administrative vedtak, mål og føringer.  

 

6. METODE 
 

Revisjonen vil blant annet foreta; 

 

 oppstartsmøte med rådmannen 

 intervju med nøkkelpersoner 

 dokumentgjennomgang 

 gjennomgang kommunens årlige tilstandsrapporter for skolen, deriblant gjennomførte 

elevundersøkelser 

 gjennomføring av spørreundersøkelser rettet eksempelvis til elever på et utvalgt trinn og 

deres foresatte 

 

7. PLANLAGT TIDS- OG RESSURSBRUK 
 

Forventet tidsforbruk er vurdert til ca. 300 timer 

Forventet ferdig rapport til VIKS: 1. desember 2016.  

 

Borre, 10. august 2016 

Vestfold kommunerevisjon 

 

  



Aktivitet Budsjetterte Milepæler

timer totalt
Bestilling prosjektplan KU 10.05.2016

Oppstart av prosj. Vestfold kommunerev. 01.08.2016

Planlegging/Prosjektplan: 20

* få oversikt over lover og regler, samt annen 

nødvendig info

* definere mål, problemstillinger, metode og 

revisjonskriterier med mer

*prosjektplan utarb./oversendes VIKS 12.08.2016
 *behandling av prosj.plan/bestilling prosj. 23.08.2016

Gjennomføring: 210

* oppstartsbrev sendes rådmann Uke 34
* oppstartsmøte med rådmann Uke 34/35
* innhenting av data og dokumenter som kan   

ha relevans for prosjektet
Uke 34/36

* lage intervjuguider Uke 36/37
* gjennomføre og dok intervjuene Uke 37/38
* verifisere intervjuene Uke 38/40
* Innhente div. prosedyrer, rutiner med mer Uke 37/ 40
* Spørreundersøkelse/ øvrig datainnsamling Uke 36/42
* Gjennomgang av Elevundersøkelsene Uke 38/39

Rapportskriving, kval.sikr., rapportering: 60

* skrive utkast foreløpig rapport 07.11.2016
* kvalitetssikring

* utkast foreløpig rapport oversendes rådmann 

for kommentarer/uttalelse
14.11.2016

* avslutningsmøte med rådm./adm.
17.- 

18.11.2016
* redigering endelig rapport Uke 47
* rapport til høring 22.11.2016
* endelig rapp. oversendes til rådm og VIKS 01.12.2016
* presentasjon i kontrollutvalget

* behandling kommunestyret

Evaluering av prosjektet/ organisering av 

dokumentasjon (perm) 10

Uke 49

Sum ressurser 300

Milepælsplan for prosjektet:Skole i Hof kommune
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Arkivsak-dok. 15/00122-17 
Saksbehandler Orrvar Dalby 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Hof 23.08.2016 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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