Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
Dato:

12.03.2021 09:00

Sted:

Folkvang, Sørskogbygda

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil

evt.

på e-post .
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 04.03.2021
For leder i Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023, Ole Kristian Solberg

Saksliste
Møteinnkalling
Møteinnkalling Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 12.03.2021

3

Saker til behandling
1/21 El-1/21 Bestilling av eierskapskontroll i Elverum Vekst AS og Ydalir Boligutvikling AS

4

2/21 El-2/21 Kontrollutvalgets årsrapport og regnskap 2020

12

3/21 El-3/21 Kontrollutvalgets Årsplan 2021 - ny behandling

21

4/21 El-4/21 Kontrollutvalgets reglement

31

5/21 El-5/21 Eventuelt

36

Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 (12.03.2021) - 21/00005-1 Møteinnkalling Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 12.03.2021 : Møteinnkalling Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023 12.03.2021

MØTEINNKALLING
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
Dato:
Sted:
Arkivsak:

12.03.2021 kl. 09:00
Folkvang, Sørskogbygda
21/00005

Mulige forfall meldes snarest til Kristin Moe Tlf. 95 13 31 87

1

ierskapskontroll i Elverum Vekst AS og Ydalir Boligutvikling AS - 21/00108-1 El-1/21 Bestilling av eierskapskontroll i Elverum Vekst AS og Ydalir Boligutvikling AS : El-1/21 Bestilling av eierskapskontroll i Elverum Vekst AS og Ydalir Boligutvikling AS

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00108-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
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EL-1/21 BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL I ELVERUM VEKST
AS OG YDALIR BOLIGUTVIKLING AS
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget vil på bakgrunn av vedlagte prosjektplan bestille en eierskapskontroll
i selskapene Elverum Vekst AS og Ydalir Boligutvikling AS. Denne gjennomføres av
Revisjon Øst IKS innenfor en ramme på 90 timer og ferdigstilles i september 2021.
Vedlegg:
Prosjektplan eierskapskontroll

Saksframstilling:
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 23-2, pkt. d, påse at det blir gjennomført
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll). Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver
kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring jf. kommuneloven §
23-4.
I møte den 5. februar 2021 fattet Elverum kommune følgende vedtak i sak 11/21:
Kontrollutvalget bestiller av Revisjon Øst IKS en prosjektplan for gjennomføring av
eierskapskontroll i Elverum Vekst AS og Ydalir boligutvikling AS.
Kontrollutvalgets bestilling er forankret i utvalgets plan for eierskapskontroll.
Elverum Vekst AS ble formelt etablert 28. august 2019. Selskapet har til formål å
drive målrettet arbeid for Elverum kommune for å:
•
•
•

Rekruttere innbyggere og fremme befolkningsvekst
Attrahere næringsvirksomhet og medvirke til utvikling av eksisterende og ny
næringsvirksomhet i kommunen, slik at arbeidsplasser sikres og skapes
Gjøre kommunen attraktiv for besøk
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Selskapet har egne vedtekter. Aksjekapitalen utgjør ca. 9,5 millioner kroner.
Selskapet har tre datterselskaper, som alle er heleide av Elverum Vekst AS:
•
•
•

Elverum Tomteselskap AS
Elverum Kommunale Industribygg AS
EKI Utvikling AS

Formannskapet utgjør generalforsamlingen og selskapets styre består av 5
medlemmer og 2 varamedlemmer. Generalforsamlingen oppnevner styret og
styreleder for to år av gangen.
Ydalir Boligutvikling AS ble formelt etablert 6. desember 2019. Selskapet har til
formål å utvikle boligkonsepter og bygge boliger.
Selskapet har egne vedtekter. Aksjekapitalen utgjør ca. 7,3 millioner kroner.
Selskapet har ingen datterselskaper, men det er planlagt at det skal opprettes et
datterselskap hvor Ydalir Boligutvikling AS eier 51 % av selskapet.
Formannskapet utgjør generalforsamlingen og selskapets styre består av 2
medlemmer og 1 vara.
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:
•
•
•
•
•

Har kommunen rutiner for eierstyring, oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
Følges rutinene opp og utøves disse i generalforsamling, i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og
etablerte normer for god eierstyring?
Har Elverum kommune gjennomført vurderinger av selskapsstruktur og
styresammensetting i Elverum Vekst AS?
Hvilke føringer gjelder for honorering av styreverv?
Har selskapene etiske retningslinjer?
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1 Bakgrunn for prosjektet
Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 23-2, pkt. d, påse at det blir gjennomført kontroll med
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll). Eierskapskontroll
innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover
og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring jf. kommuneloven § 234.
I møte den 5. februar 2021 fattet Elverum kommune følgende vedtak i sak 11/21:
Kontrollutvalget bestiller av Revisjon Øst IKS en prosjektplan for gjennomføring av eierskapskontroll i
Elverum Vekst AS og Ydalir boligutvikling AS.
Kontrollutvalgets bestilling er forankret i utvalgets plan for eierskapskontroll.

2 Kort om eierskapsforvaltning
Kommunene har stor grad av frihet når det gjelder organiseringen av den kommunale virksomheten,
og har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller. For mange kommuner har behovet for
interkommunalt samarbeid om produksjon av tjenesten vært en viktig begrunnelse for å legge
tjenesteproduksjonen til selskaper. Dette er tenkt å føre til mer rasjonell og effektiv produksjon.
Denne utviklingen har ført til en mer kompleks og fragmentert organisering av den kommunale
virksomheten.
Det overordnede ansvaret for kommunens totale virksomhet ligger hos kommunestyret – uansett
organisasjonsform. Ikke alle av kommunens oppgaver kan plasseres ut i egne rettssubjekter.
Begrensninger i organisasjonsfriheten kan følge både av særlovgivningen og av kommuneloven.
Organiseringen av kommunal virksomhet i egne rettssubjekter utfordrer de vanlige ansvars- og
styringslinjene, og det er viktig at kommunen utvikler og tar i bruk gode verktøy, reglementer og rutiner
for å sikre en god oppfølging av selskapene. Det er videre viktig at eierrepresentantene får tilstrekkelig
opplæring og informasjon om sin funksjon og sitt ansvar.
Aksjeselskaper må også forholde seg til Lov om aksjeselskaper, i tillegg til de føringer som gjelder for
eierstyringen via offentlig eierskap. Disse forholdene krever kunnskap og kompetanse om både
offentlige og private organisasjonsformer. De to selskapene vi omtaler i prosjektplanen er begge
heleide offentlige aksjeselskaper hvor Elverum kommune sitter med 100 % av aksjene. Det øverste
styringsorganet i aksjeselskapet er selskapets generalforsamling. Det er i generalforsamlingen at
eierskapet utøves. Generalforsamling skal avholdes minst en gang i året.
I en eierskapskontroll kan man kontrollere både styringslinjene fra kommunestyret, både med hensyn
til opplæring av de folkevalgte representantene i generalforsamlingen, informasjon til
representantene, informasjon fra representantene til de folkevalgte organer, og generell oppfølging
av at eierskapet utøves i tråd med kommunestyrets føringer. Som oftest følger disse føringene av
strategidokumenter og/eller av eierskapsmeldinger, som oppsummerer hvorfor kommunen er på
eiersiden i selskapet og hvilke langsiktige mål man har med eierskapet.
Elverum kommune har i kommunestyremøte 18.11.20 behandlet revidert eierskapsmelding (sak
119/20). Det fremgår av eierskapsmeldingen del 1 at formannskapet utgjør generalforsamlingen i
heleide aksjeselskaper. Selv om hele formannskapet representerer som eier, taler ordfører på vegne
av formannskapet som én stemme i generalforsamlingen. Det fremgår også av eierskapsmeldingen at
formannskapet og ordfører har som ansvar å vurdere hva som er prinsipielle og politiske spørsmål ved
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utøvelse av eierrollen. Prinsipielle og politiske spørsmål ved eierutøvelsen skal løftes som sak til
kommunestyret.
Elverum kommune har for øvrig også et eget eierskapssekretariat som skal ivareta kommunikasjonen
mellom kommunen og selskapene. Eierskapssekretariatet består av assisterende rådmann og en
juridisk rådgiver. En eierskapskontroll kan også inkludere eierskapssekretariatets oppfølging av de
folkevalgte representantene til generalforsamlingen.

2.1 Elverum Vekst AS
Elverum Vekst AS ble formelt etablert 28. august 2019. Selskapet har til formål å drive målrettet arbeid
for Elverum kommune for å:
•
•
•

Rekruttere innbyggere og fremme befolkningsvekst
Attrahere næringsvirksomhet og medvirke til utvikling av eksisterende
næringsvirksomhet i kommunen, slik at arbeidsplasser sikres og skapes
Gjøre kommunen attraktiv for besøk

og ny

Selskapet har egne vedtekter. Aksjekapitalen utgjør ca. 9,5 millioner kroner. Selskapet har tre
datterselskaper, som alle er heleide av Elverum Vekst AS:
•
•
•

Elverum Tomteselskap AS
Elverum Kommunale Industribygg AS
EKI Utvikling AS

Formannskapet utgjør generalforsamlingen og selskapets styre består av 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Generalforsamlingen oppnevner styret og styreleder for to år av gangen.

2.2 Ydalir Boligutvikling AS
Ydalir Boligutvikling AS ble formelt etablert 6. desember 2019. Selskapet har til formål å utvikle
boligkonsepter og bygge boliger.
Selskapet har egne vedtekter. Aksjekapitalen utgjør ca. 7,3 millioner kroner. Selskapet har ingen
datterselskaper, men det er planlagt at det skal opprettes et datterselskap hvor Ydalir Boligutvikling
AS eier 51 % av selskapet.
Formannskapet utgjør generalforsamlingen og selskapets styre består av 2 medlemmer og 1 vara.

2.3 Styre og daglig ledelse
De to selskapene har samme daglige leder og styreleder. Styrene er av ulik størrelse. Elverum Vekst AS
har et styre på 5 medlemmer. Ydalir Boligutvikling AS og Elverum Vekst AS sine datterselskaper har
styrer bestående av 2 medlemmer. To av tre datterselskaper i Elverum Vekst AS har samme daglige
leder. Alle tre datterselskaper har samme styresammensetning bestående av styreleder og daglig leder
i selskapene som henholdsvis styreleder og styremedlem.
Styret har som ansvar å følge opp eiernes føringer og styringssignaler i generalforsamling og å styre
selskapet med hensyn til selskapets beste. Daglig leder har til ansvar å følge opp styrets vedtak og å
sørge for den daglige driften av selskapene.

3 KS anbefalinger for eierstyring
KS har utarbeidet en veileder med anbefalinger til eierstyring. Dokumentet inneholder 21 anbefalinger,
fra valg av organisasjonsmodell, styresammensetting etter behov, roller og tilsyn og kontroll.
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De viktigste anbefalingene som kan være hensiktsmessig å kontrollere i en eierskapskontroll er
styresammensetning i konsernmodell (hvor et selskap har datterselskaper), habilitetsvurderinger,
godtgjøring av styreverv og utarbeidelse av etiske retningslinjer.

4 Aktualitet og formål
Vår erfaring er at det gjennom eierskapskontroller rettet mot oppfølging av enkeltselskaper ofte
avdekkes strukturelle avvik som har sammenheng med kommunens overordnede/generelle systemer.
Disse avvikene vil kunne dukke opp gjennom flere eierskapskontroller rettet mot enkeltselskaper før
de blir gjort noe med.
Elverum Vekst AS er å anse som et konsern i og med at det har flere datterselskaper. Styret i
morselskapet utgjør datterselskapenes generalforsamling. Når styremedlemmer i morselskapet også
sitter i datterselskapene, vil dette kunne medføre utfordringer for skillet mellom eier, styre og daglig
ledelse. I tillegg er det samme sammensetting med hensyn til Ydalir Boligutvikling AS, som derfor gjør
det aktuelt å gjennomføre en eierskapskontroll overfor begge selskaper. Formålet med
eierskapskontroll er å se etter om eierforvaltningen skjer i henhold til lov og forskrift, kommunestyrets
vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

5 Problemstillinger
Vi foreslår følgende problemstillinger:
•
•
•
•
•

Har kommunen rutiner for eierstyring, oppfølging og evaluering av sine eierinteresser?
Følges rutinene opp og utøves disse i generalforsamling, i samsvar med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring?
Har Elverum kommune gjennomført vurderinger av selskapsstruktur og styresammensetting i
Elverum Vekst AS?
Hvilke føringer gjelder for honorering av styreverv?
Har selskapene etiske retningslinjer?

6 Kilder til revisjonskriterier
Med bakgrunn i ovennevnte problemstillinger skal det etableres kriterier for eierskapskontrollen.
Kriterier er de krav, normer og/eller standarder som utøvelsen av eierskapet skal vurderes opp mot.
Kriteriene skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innen eierskapsforvaltning. Autoritative kilder
kan være lover og forskrifter, politiske vedtak/mål/føringer og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Relevante kilder kan være:
•
•
•
•
•

Kommuneloven med forskrifter
Lov om interkommunale selskaper med forskrifter
Aksjeselskapsloven med forskrifter
KS anbefalinger om eierstyring
Interne retningslinjer og rutiner for eierstyring

Oversikten er ikke uttømmende, og utledning av kriterier utføres i forbindelse med prosjektets
oppstartsfase. Utledede kriteriene vil legges frem for kommunen.
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7 Metode for revisjonen
Valg av metode vil variere etter formålet med eierskapskontrollen og hvilke problemstillinger man
ønsker svar på. Vi vurderer dokumentstudier, intervjuer og spørreskjema som mest relevant for denne
kontrollen.
Dokumentstudier:
Undersøkelsen vil blant annet omfatte gjennomgang og vurdering av relevant dokumentasjon, som i
denne sammenheng kan være:
-

Eierskapsmelding og andre dokumenter som gjelder kommunens eierskapsforvaltning
Vedtak i politiske organer som gjelder eierforvaltning
Plan- og strategidokumenter og intern informasjon som eierstyring i kommunen
Rutinebeskrivelser etc. for eierskapsforvaltning
Rapportering og informasjon til kommunen/kommunestyret/formannskapet

Listen er ikke uttømmende og flere typer dokumentasjon kan være relevant å innhente etterhvert i
prosjektarbeidet.
Intervjuer:
Det gjennomføres inntil 4 intervjuer med hhv. nøkkelpersonell i kommunen, styreleder og daglig leder
i selskapene.
Spørreskjema:
Ved eierskapskontroller er det en del standard spørsmål som er naturlig å stille eierrepresentant og
styreleder, eventuelt daglig leder. Det vil være naturlig at vi også i denne kontrollen vil sende et slikt
spørreskjema til de aktuelle personene. I og med at formannskapet utgjør selskapenes
generalforsamling, men taler med én stemme ved ordfører, vil det være naturlig at ordfører da dekker
rollen som eierrepresentant.
Verifisering av innhentet data:
Alle data som innhentes vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og
dokumentstudiene verifiseres i forbindelse med rådmannens uttalelse. Prosjektet gjennomføres i
samsvar med Norges kommunerevisorforbund sin standard for eierskapskontroll (RSK 002).

8 Organisering og ansvar
Prosjektet er planlagt gjennomført av en utøvende forvaltningsrevisor i samarbeid med en
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Prosjektgruppe fastsettes av Revisjon Øst IKS. Kontrollutvalget
vil bli informert. Det avsettes 90 timer til prosjektet.
Vi tar sikte på å starte arbeidet med prosjektet i løpet av mai/juni 2021, og planlegger å ferdigstille
arbeidet i september. Planlagt tidspunkt for ferdigstillelse forutsetter at kommunen yter nødvendige
bidrag i forhold til frister som revisjonen fastsetter.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00030-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
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Møtedato
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EL-2/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP
2020
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering og
oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
2. Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.
Vedlegg:
1. Årsrapport
2. Regnskap 2020

Saksframstilling:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.
Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for
sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes
kommunestyret til orientering. Kontrollutvalgets virksomhet for 2020 er oppsummert i
vedlagte årsmelding, og er et dokument som er ment å gi en oversikt over
kontrollutvalgets aktivitet.
Sekretariatet har laget et utkast til en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i
2020, og denne kan sees opp mot kommunelovens bestemmelser om (LOV-201806-22- 83) og forskrift for kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) for
utvalgets pålagte oppgaver. Formålet er å gi en oversikt over saker, herunder
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, orienteringer, uttalelser til
årsregnskap, kursdeltakelse med mer som er behandlet av kontrollutvalget i 2020.
Kontrollutvalget vil under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding,
foreta eventuelle korrigeringer og endringer.
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Årsmeldingen omfatter tidsrommet 1.1.2020 til 31.12.2020 Meldingen gir oversikt over medlemmer
og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, og utvalgets arbeid.
Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt Kommuneloven, kapittel 23 og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og
regionaldepartementet 17.juni 2019 med virkning fra og med det konstituerende møtet i det enkelte
kommunestyret ved oppstart av valgperioden 2019-2023.
Der det gis referanse til saksnummer, gjelder det kontrollutvalgets saksnummer. Der det gis
referanse til kapitler og paragrafer uten annen angivelse, viser disse til kommuneloven (K) og
kontrollutvalg- og revisjonsforskriften (F).

Kontrollutvalgets sammensetning, § 23-1 (K)

Medlem
Ole Kristian Solberg – leder AP
Jan Eirik Krey – nestleder H
Stine H. Sveen – AP
Rune Rindalsholt – FRP
Siv Lena Birkheim – H

Varamedlem
Britt Weium - AP
Anne Kari Løfsted Holter – SP
Christian Eckbo – H
Stein Erik Nyberg – AP
Ingvild Sagmoen – AP
Sofie Hammer – H
Jan Aleksander Bjørneboe – SV
Jane Odden – H
Atle Ivar Flaa - H

Rammer for kontrollutvalgets myndighet
Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. (F- §1)

Antall saker til behandling
Kontrollutvalget har i 2020 avholdt 7 møter og behandlet 62 saker. Tilsvarende tall i 2019 viser 6
møter og 50 saker.
Innkalling av administrative ledere, evt. andre til kontrollutvalgsmøter
Kontrollutvalget har i 2020 innkalt til sine møter:
•
•
•
•
•
•

Revisjon Øst IKS
Kommunedirektør
Økonomisjef
Ordfører
Leder eiendomsskattekontoret
Jurist eiendomsskattekontoret
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Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og
avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.
Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 24-9
blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget. (F- §3)
Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret i Elverum kommunes årsregnskap for 2019 i
møte 29. mai (sak 025/20).
Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det
skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering
av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor
det er størst behov for forvaltningsrevisjon.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
Forvaltningsrevisjonsrapport «Systemgjennomgang av folkehelsearbeidet i Elverum kommune», sak
034/20, ble behandlet i møte 19. juni med følgende innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyre tar rapport «Systemgjennomgang av folkehelsearbeidet i Elverum
kommune» til etterretning.
2. Kommunestyre ber rådmannen følge opp anbefalinger i rapporten.
3. Rådmannen inviteres til kontrollutvalget våren 2021 for å svare opp for hvilke tiltak som er
gjort for å følge opp anbefalingene i rapporten.
Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det
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er størst behov for eierskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.
Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. Det har
ikke blitt gjennomført noen eierskapskontroll i 2020.
Forenklet etterlevelseskontroll
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgaven på en risikoog vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente
tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der
bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. Revisor skal senest 30. juni avgi en
skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.
(K) §24-9.
Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatteregnskapet for Elverum kommune 2019 – sak 014/20
Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommuneskogers regnskap 2019 – sak 030/20
Kontrollutvalgets uttalelse til Elverum kommunes regnskap 2019 – sak 025/20
Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2019 - sak 026/20
Sekretariatets årsmelding og regnskap for 2019 – sak 027/20
Forvaltningsrevisjon «Systemgjennomgang av folkehelsearbeidet i Elverum kommune» - sak
034/20
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023, sak 014/20
Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023, sak 050/20

Sekretariat (K)§ 23-7
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som
tilfredsstiller utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at
utvalgets vedtak blir iverksatt.
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til:
a. ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være
sekretær for kontrollutvalget
b. den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
c. medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen
eller fylkeskommunen.
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget
og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra
kontrollutvalget.
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Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal er fra 1.1.21 slått sammen med Glåmdalen
sekretariat IKS, nå Konsek Øst IKS.
Andre oppgaver
Kontrollutvalget er ikke forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra
kommunestyret, eller der det framgår av revisjonsforskriften.
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret, eller revisjonen, må kontrollutvalget
selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og mandat, og om det vil prioritere
saken.
Regnskap
Kostnader omfatter kontrollutvalgets politiske virksomhet, regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og sekretariat for kontrollutvalget. Totale kostnader er på kr 2 223 765 mot
budsjettert kr 2 559 341.
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Ansvar
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ansvar(T)
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann
Rådmann

Tjeneste
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100

Tjeneste(T)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)
Kontrollutvalg og revisjon (10)

Konto
108010
108020
108030
109900
110010
111510
112090
115000
116000
135000
135010
137500
DU
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Konto(T)
Opprinnelig budsjett (1) Revidert budsjett (1)
Annen godtgjøring til folkevalgte
46 392
46 392
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte
40 000
40 000
Møtegodtgjørelse folkevalgte
25 000
25 000
Arbeidsgiveravgift
13 196
13 196
Abonnementer
2 079
2 079
Bevertning
3 118
3 118
Andre driftsutgifter
4 158
4 158
Kurs og opplæring
43 945
43 945
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv (opplysningspliktig)
1 039
1 039
Kjøp av tjenester fra andre kommuner
54 000
54 000
Kjøp av tjenester fra interkommunale selskaper
2 326 414
2 326 414
Kjøp fra iks
0
0
Driftsutgift
2 559 341
2 559 341
2 559 341
2 559 341
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Regnskap (1)
0
2 723
38 595
5 826
5 515
1 983
0
22 236
0
1 096 887
525 000
525 000
2 223 765
2 223 765
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00029-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
12.03.2021

EL-3/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 - NY BEHANDLING
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med tilføyelser gjort i møtet,
og sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering.
Vedlegg:
Årsplan 2021

Saksframstilling:
Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2021.
Årsplanen gir en generell oversikt over kontrollutvalgets oppgaver og hvordan disse
er planlagt fulgt opp, ut fra det vi kjenner til på nåværende tidspunkt.
Saken var også oppe til behandling 5. februar og det ble bestemt at den skulle opp til
ny behandling i møte 12. mars med endringer bestemt i møte.
Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering

1
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KONTROLLUTVALGET I ELVERUM KOMMUNE

ÅRSPLAN
2021
KONTROLLUTVALGET I
ELVERUM KOMMUNE

Vedtatt i kontrollutvalget 12.3.21
Behandlet i kommunestyret XX.XX – sak /

INNHOLDSFORTEGNELSE
Konsek Øst IKS
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, StorElvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes
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Kontrollutvalget i Elverum kommune

1

Innledning

Kommunestyret har den øverste kontrollen med den kommunale forvaltningen. Det er vedtatt ny
kommunelov, lov 22. juni 2018 nr 83 hvor deler av den ble gjort gjeldende i 2019 mens noe gjelder
fra henholdsvis 1.1.2020 og 1.1.2021. Kontrollutvalget med sitt sekretariat og revisjonen er sentrale
hjelpeorganer for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens
bestemmelser i kapittel 23 og kapittel 24. Det er også en egen forskrift om kontrollutvalg og
revisjon.
Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til kontroll med den kommunale forvaltningen og til et
påseansvar med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av kontrollen.
Kontrollutvalgsforskriften har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. I tillegg er kontrollutvalget gitt
oppgaver i forbindelse med valg av revisor, ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor og
budsjett for hele kontroll- og revisjonsarbeidet i kommunen. Kommunestyret skal sørge for at
kontrollutvalget har et eget kompetent sekretariat. Eksempler på hvordan kontrollutvalget kan utføre
sine oppgaver er gjengitt i vedlegget (listen er ikke uttømmende).
I kontrollutvalgets årsplan har vi omtalt noen av oppgavene som er planlagt gjennomført i 2021.
Kontrollutvalget har i tillegg en egen tiltaksplan med mer spesifisering av planlagte tiltak og
oppgaver. Denne blir oppdatert fortløpende.
Alle sentrale dokumenter er å finne på kommunens hjemmeside, disse blir lagt ut på Konsek Øst
IKS sin hjemmeside etter hvert.
Fra 1.1.2021 ble sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal Glåmdal sekretariat IKS og slått
sammen til ett felles selskap, Konsek Øst IKS.

2

Kontrollutvalget i Elverum

Kontrollutvalget i Elverum består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er
valgt for perioden 2019-2023:
Medlem

Parti

Varamedlem

Ole Kristian Solberg - leder
Jan Eirik Krey - nestleder
Siv Lena Birkheim
Stine H. Sveen
Rune Rindalsholt

SP
H
H
AP
FRP

Britt Weium
Stein Erik Nyberg
Ingvild Sagmoen
Jan Aleksander Bjørneboe
Anne Kari L. Holter
Christian Eckbo
Sofie Hammer
Jane Odden
Atle Ivar Flaa

Parti

AP
AP
AP
SV
SP
H
H
H
H

Kontrollutvalget har eget reglement, dette skal oppdateres. Det vil bli lagt fram for behandling i
kontrollutvalg 12.3. og kommunestyre etter at det er godkjent i kontrollutvalget.

3

Møteplan

Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre kommunale utvalg.
Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid.
_______________________________________________________________________________ 3
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Kontrollutvalget i Elverum kommune

Kontrollutvalget har vedtatt en møteplan for 2021. Det var opprinnelig lagt opp til 7 møter i 2021,
men det ble satt opp et ekstra møte 22. januar. Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i
planen. Møteplanen holdes oppdatert.
Det legges opp til følgende møtedager i 2021:
Jan.
22.

4

Febr.
5.

Mars
12.

April

Mai
21.

Juni
18.

Juli

Aug.

Sept.
17.

Okt.
22.

Nov.
26.

Des.

Kontrollutvalgets oppgaver i 2021

4.1
Kontroll med forvaltningen
Den generelle kontrollen med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak:
• Samtaler med ordføreren og kommunedirektøren, etter avtale.
• Informasjon fra enhetene, dette bestemmes fortløpende.
Faste rapporteringer til kontrollutvalget fra kommunedirektøren:
• Økonomirapportering.
• Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.
• Rapportering om rådmannens oppfølging av kommunestyresaker (årlig eller halvårlig)
• Rapportering av sykefravær, anmeldelser, varslinger og eventuelle mottatte tilsynssaker.
Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik:
o
o
o
o
o
o

Saker fra formannskapet:
Saker fra komite for helse og omsorg:
Saker komite for vekst og utvikling:
Saker fra komite for utdanning:
Saker fra plan og eiendom:
Saker fra kommunestyre:

Kontrollutvalget tar en gjensidig orientering i hvert møte.
Kontrollutvalget skal ha kontroll med hele den kommunale forvaltningen, både administrativt og
politisk, men kontrollutvalget skal ikke kontrollere kommunestyret, jf. kommuneloven § 23-2:
«Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen
eller fylkeskommunen.»
Ettersom kontrollutvalget har «fordelt» de ulike områdene i kommunen mellom seg, kan
vedkommende som har det enkelte området delta i de respektive utvalgene, også når det gjelder
lukkede møter. Betingelsen er at saken er relevant for kontrollutvalget. Kommunestyret selv kan
imidlertid bestemme at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i
kommunestyret, jf. bestemmelsens fjerde ledd, 2. setning.
Kontrollutvalget vil i løpet av året be om informasjon fra ulike enheter. Hvilken informasjon som
kontrollutvalget ber om, vil gå fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.
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Årsplan 2021

3/21 El-3/21 Kontrollutvalgets Årsplan 2021 - ny behandling - 21/00029-1 El-3/21 Kontrollutvalgets Årsplan 2021 - ny behandling : Årsplan - kontrollutvalget - 2021

Kontrollutvalget i Elverum kommune
Risiko- og vesentlighetsvurderingen som utarbeides som grunnlag for forvaltningsrevisjon, vil også
være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen.
Kontrollutvalget vil også vurdere å legge noen av møtene sine til de ulike virksomhetene i
kommunen, eksempelvis i forbindelse med ulike orienteringer fra enhetene.
4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
Ved behandlingen av kommunens og eventuelt foretakets regnskap for 2020, vil kontrollutvalget
avgi en uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet (og styret for foretakets regnskap)
får kopi av uttalelsen, slik at den er med innstillingen til kommunestyret. Slik vi tolker forskrift om
kontrollutvalg og revisjon (forskriften) § 3 annet ledd og kommuneloven § 14-6, er det
formannskapet og ikke styret, som innstiller til kommunestyret også ved behandlingen av foretakets
årsregnskap.
Alle nummererte brev eller andre typer revisjonsmerknader, som revisjonen ønsker at
kontrollutvalget skal følge opp, behandles fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok
fulgt opp, sendes kommunestyret til videre behandling. Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp
av revisjonen, med orientering til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget behandler en interimrapportering i det første møtet i 2021.
4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll. Planene skal baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering av kommunen og
kommunens selskaper, jf. kommuneloven § 23-3. Hensikten med en slik vurdering er å finne ut hvor
det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget utarbeidet i 2020 en plan for
forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper for perioden 2021-2024.
Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2021-2024 ble
behandlet i kontrollutvalgets møte i 21. september 2020 og kontrollutvalget foreslo følgende
prosjekter for 2021-2024:
Områder
Økonomi,
administrasjon og
fellesfunksjoner
-----------«---------------------«---------------------«---------------------«----------Sektor for pleie,
rehab.og omsorg
Sektor for familie og
helse inkl. NAV
Sektor for utdanning
-----------«---------------------«---------------------«----------Sektor for teknikk og
miljø, inkl. eiendom

Forslag prosjekter (temaer)
Offentlige anskaffelser – Budsjettering og økonomistyring (Inkl.
investeringsprosjekter
Kommunens eierstyring av selskaper
Innkjøp
Heltid/deltid
Næringsutvikling
Vikarbruk i pleie, rehabilitering og omsorgstjenesten
Tiltak for å forhindre barnefattigdom
Tilpasset undervisning og spesialundervisning
Skolemiljø og mobbing (etterlevelse av opplæringsloven kap. 9A)
Tilbud til barn i barnehagen med særskilt behov
Tilskudd til private barnehager
Styring av byggeprosjekter, internkontroll, oppfølging og økonomi

Planen ble vedtatt av kommunestyret 28.10.20.
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Kontrollutvalget i Elverum kommune
Kontrollutvalget bestilte i 2018 et prosjekt knyttet til tjenestetilbud inne rus og psykiatri men
prosjektet ble ikke igangsatt som planlagt da andre prosjekter ble bestilt og rammene i
oppdragsavtalen i 2019 var ikke tilstrekkelig til også å gjennomføre dette prosjektet.
Kontrollutvalget behandlet en korrigert og oppdatert prosjektplan i møte den 30.4.2020. Prosjektet
er bestilt innenfor en ramme på 375 timer.
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp av kontrollutvalget i ettertid (om hvordan
rapportens anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen).
4.4 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon av selskaper
Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon av selskaper for perioden 20212024 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 23. oktober 2020 og kontrollutvalget foreslo følgende
prosjekter for 2021-2024:
Selskap
Elverum Vekst AS
Ydalir boligutvikling AS
SØIR IKS
Elverum Energi AS

Kommentarer

Eventuelt fellesprosjekt med øvrige eiere

Planen ble vedtatt av kommunestyret 18.11.20.
Alle gjennomførte forvaltningsrevisjoner med selskaper følges opp i ettertid.
4.5
Oppgaver knyttet til eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller
som skal gjennomføres og planen skal baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens
eierskap, jf. kommuneloven § 23-4.
Kontrollutvalget har i 2020 utarbeidet en plan for eierskapskontroll for perioden 2021-2024.
Det foreslås en generell «overordnet» eierskapskontroll for å undersøke hvordan kommunenes
systemer og rutiner fungerer i praksis. Samtidig med en eventuell forvaltningsrevisjon i selskaper, jf.
pkt. 4.4 ovenfor, foreslås at det gjennomføres eierskapskontroll av disse selskapene.
4.6
Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet for 2021 i møtet 18.
september 2020. I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet
og sekretariatets virksomhet. Budsjettet vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag skal
følge budsjettsaken til kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer, jf. reglement for
kontrollutvalget § 5.
4.7 Oppgaver knyttet kontrollutvalgets påseansvar med revisjonen
Følgende tiltak er planlagt:
• Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens ulike planverk, gjennom
oppdragsavtaler og engasjementsbrev og for øvrig ved behov.
• Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon legger fram
sine uavhengighetserklæringer i 2021.
• Høsten 2021 orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2021. Revisjonens
plan for Elverum kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget i Elverum kommune
•
•

Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for
2020, jf. NKRFs1 veiledere2 legges fram i det første møtet i 2021.
Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.

4.8 Kontrollutvalgets rapportering
Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 behandles i mars 2021, og oversendes deretter kommunestyret
til orientering. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet av gjennomført
forvaltningsrevisjon i årsrapporten. Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av
årsrapporten.
Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroller/eierskapskontroller, eventuelle
andre bestillinger og eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til
kommunestyret.
Kontrollutvalgets årsplan for 2022 behandles i siste møte i 2021 og sendes deretter kommunestyret
til orientering.
4.9

•
•
•

•
•
•
•

Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2021
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og ser behov for en jevnlig oppdatering av
sine kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder
en post til kursvirksomhet.
Konsek Øst IKS har planlagt 1dag med opplæring for kontrollutvalgene i 2021, trolig i juni
(om det er behov for dette). Revisjon Øst IKS vil kanskje bistå i opplæringen.
Kontrollutvalget ønsker å sende flest mulig av sine medlemmer på NKRFs
kontrollutvalgskonferanse, foreløpig utsatt til 21. og 22. april 2021 (digitalt). Dette er en stor
konferanse med deltakere fra hele landet. I de siste årene har antall deltakere ligget på
mellom 600 og 800 deltakere.
Det er også ønskelig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i distriktet. Dette
vurderes etter hvert.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal
behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten
på sine vegne, jf. kommuneloven § 23-2, 2. ledd.
Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og
revisjon, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside og ved å oppfordre kommunen til å
orientere om kontrollutvalgets virksomhet på kommunens hjemmeside.
I den grad kontrollutvalget ønsker det, vil sekretariatet delta i kommunestyret når viktige
saker fra kontrollutvalget blir behandlet.

Elverum, 12.3.21
Ole Kristian Solberg (sign.)
leder av kontrollutvalget
Kristin Moe
avdelingsleder

1

NKRF (Norges kommunerevisorforbund https://www.nkrf.no/
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf og
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf
2
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Kontrollutvalget i Elverum kommune
VEDLEGG – FAGLIG OVERSIKT

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontroll med forvaltningen
Kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom:
• revisjonens arbeid,
• risiko- og vesentlighetsvurdering,
• tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,
• samtalen med ordføreren og rådmannen
• rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,
• innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål om
forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjeneste,
• besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,
• utvalgets egne observasjoner,
• rapporter fra andre tilsynsorganer,
• saker hvor kommunen har vært omtalt i media

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon.
Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette påseansvaret er
omhandlet i årsplanens pkt. 4.7.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon (forskriften) § 3, skal kontrollutvalget på bakgrunn av
revisjonsberetningen, avgi uttalelse om årsregnskapene (kommunen og foretak). Uttalelsen skal avgis til kommunestyret,
med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet.
Oppfølging av merknader
Kontrollutvalget har et ansvar for oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte
brev, jf. forskriften § 3.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre kontroll med at forvaltningen er i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en
systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og
oppnådde resultater.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valg perioden utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en risiko- og
vesentlighetsvurdering. Kommunens selskaper skal også inngå i denne planen, jf. kommuneloven § 23-3. Planen skal
vedtas av kommunestyret.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valg perioden utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres, basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, jf. kommuneloven §23-4. Planen skal vedtas av
kommunestyret.

Budsjettbehandlingen
Etter forskriften § 2, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet i kommunen.
Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. Kommunedirektøren har
ikke adgang til å gjøre endringer i dette forslaget, jf. kommentarene til forskriften § 2.

Kontrollutvalgets påseansvar med revisjonen
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og ha påseansvar med at
revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.
Dette kan utøves på følgende måte:
• Gjennom behandling av revisjonens planverk.
• Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.

_______________________________________________________________________________ 8
Årsplan 2021

3/21 El-3/21 Kontrollutvalgets Årsplan 2021 - ny behandling - 21/00029-1 El-3/21 Kontrollutvalgets Årsplan 2021 - ny behandling : Årsplan - kontrollutvalget - 2021

Kontrollutvalget i Elverum kommune
•
•
•
•
•

Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.
Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.
Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.
Gjennom resultatet av gjennomført ekstern kvalitetskontroll av revisjonsenheten.
Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

NKRF har utarbeidet veileder for hhv. påseansvar med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon som benyttes i
vurderingen.

Kontrollutvalgets rapportering
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte
eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og
resultatet av disse, jf. forskriften § 4. Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets vedtak om regnskapsrevisjoner,
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller skal også rapporteres til kommunestyret iht. forskriften § 5.
Rapporter etter forvaltningsrevisjonsrapporter, eierskapskontroller og eventuelt andre rapporter/undersøkelser sendes
fortløpende til kommunestyret.
Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret.

Kontrollutvalget og revisor
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor.
•
•

•

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter
bestiller/utførermodellen.
Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er
nødvendig for kontrollutvalgets arbeid.
Revisjonen skal orientere kontrollutvalget om gjennomført ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.

Kontrollutvalget og sekretariat
I henhold til kommuneloven § 23-7, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. Det er
kommunestyret som skal «sørge for sekretærbistand som tilfredsstiller kontrollutvalgets behov». I lovens forarbeider, jf.
Ot.prp. 46 L (side 406) sies det:
«Det følger av bestemmelsen at sekretariatet skal ha kapasitet og kompetanse som oppfyller kontrollutvalgets behov for
utrednings- og saksforberedelseskapasitet.
Konsek Øst IKS (fra 1.1.2021) er et interkommunalt selskap som skal ivareta sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalgene i Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler,
Åmot og Åsnes kommuner. Sekretariatet vil ha tre ansatte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00038-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
12.03.2021

EL-4/21 KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget vedtar vedlagte reglement, og sender det til kommunestyret med
følgende forslag for vedtak:
•

Kommunestyret vedtar «Reglement for kontrollutvalget i Elverum kommune»

Vedlegg:
Forslag for reglement - kontrollutvalget

Saksframstilling:
Det foreligger et reglement for Elverum kommune, men dette er ikke oppdatert siden
2013.
Kommuneloven § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som
fastsetter:
a) organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
b) tidsperioden som organet er opprettet for
c) eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet
Kommuneloven § 5-1 har bestemmelser om folkevalgte organer. Kontrollutvalget er
et folkevalgt organ og skal ha navn som innehar ordet kontrollutvalg i seg.
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser
bl.a. i 7. del om egenkontroll og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også
egen forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til
dette.
Et reglement kan også regulere forhold som ikke er bestem i lov eller forskrift.
Eksempel på dette kan være:
•

antall medlemmer i utvalget ut over minimumskravet på 5

1
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•

•
•

•
•

hvordan medlemmene skal rekrutteres (loven sier at minimum en skal velges fra
kommunestyret, men et reglement kan si at flere skal velges blant de som sitter
som
fast medlem i kommunestyret)
Et reglement kan si noe om hvor leder skal velges fra (Loven siker at leder ikke
kan tilhøre samme parti som ordfører, men sier ikke noe om at leder skal velges
blant kommunestyrets faste medlemmer, selv om det ofte vil være
hensiktsmessig)
Reglement kan si noe om at flertallet av medlemmene skal velges fra
«opposisjonen» eller «posisjonen» i kommunen
Adgang til bruk av fjernmøter

Iht. kommuneloven og forskrift om fjernmøter (opphevet i mars i år) har det tidligere
ikke vært mulig for kontrollutvalget å avholde sine møter som fjernmøter. Ifm. Covid
19-pandemien ble det i mars i år innført en midlertidig forskrift som åpnet opp for
fjernmøter også i kontrollutvalget. Denne forskriften ble opphevet 1. august.
Selv om fysiske møter er det beste, har bruk av fjernmøter i kontrollutvalget fungert
bra under Covid 19-pandemien. Det har vært enkelt å delta i møtet for
utvalgsmedlemmene, for revisor, ordfører, administrasjonen og tilhørere. Fjernmøter
har vist seg å være et godt alternativ for å kunne avvikle møter når «spesielle» ting
skjer, og en ikke kan møte fysisk.
For å fortsatt kunne benytte seg av fjernmøter i spesielle tilfeller finnes det en åpning
i ny kommunelov. Kommunestyret kan iht. kommunelovens § 11-7 vedta at politiske
organ kan avholde sine møter som fjernmøter. Det vil derfor være praktisk at
kommunestyret åpner opp for dette for kontrollutvalget, og det er derfor tatt inn som
eget punkt i reglementet.
Det er nå laget et utkast til reglement for kontrollutvalget. Reglementet tar opp i seg
navn, kontrollutvalgets ansvar og myndighet med utgangspunkt i kommunelovens
sine bestemmelser, og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. I tillegg er det lagt opp
til at kommunestyret vedtar å åpne for at kontrollutvalget kan avvikle sine møter som
fjernmøte i spesielle tilfeller.
Det er kommunestyret som kan vedta reglement. Saken legges derfor frem for
kontrollutvalget for innstilling til kommunestyret.

2
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KONTROLLUTVALGET I ELVERUM KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I ELVERUM KOMMUNE

Siste revidering av reglement ble vedtatt i kommunestyret i 2013.
Kommuneloven (koml.) kap. 23 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene, og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har gitt forskrift om kontrollutvalg og revisjon med hjemmel i
kommuneloven. Dette reglementet inneholder Elverum kommunes særskilte bestemmelser for
kontrollutvalget.

§ 1 Valg og sammensetning
Kommunestyret velger selv, i sitt konstituerende møte, et kontrollutvalg med medlemmer og
varamedlemmer for valgperioden. Kommunestyret velger selv også leder og nestleder. Lederen kan
ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Kontrollutvalget skal
bestå av minst fem medlemmer og minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets
medlemmer.
Kontrollutvalget i Elverum skal bestå av fem medlemmer, det velges fem personlige varamedlemmer.
Kontrollutvalget bør i størst mulig grad ha representanter fra alle politiske partier eller grupper
representert i kommunestyret.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer, dersom de ønsker å bytte
ut ett eller flere medlemmer. I så fall skal hele utvalget velges på nytt. Ved uttreden etter koml. § 7-9
- § 7-11, foretas det suppleringsvalg.
De av kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer som eventuelt ikke sitter i kommunestyret,
skal også få delta i kommunens folkevalgtopplæring.

§ 2 Forholdet mellom kommunestyret og kontrollutvalget
God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for et godt samspill mellom
kontrollutvalget og kommunestyret. Kontrollutvalget arbeider på oppdrag fra kommunestyret, som
kan pålegge kontrollutvalget å utrede konkrete saker på deres vegne.
Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret i saker som skal behandles av kontrollutvalget, jf.
bl.a. koml. § 23-5, § 23-7 og § 24-1.

§ 3 Kontrollutvalgets arbeidsområde og virkemåte
Kontrollutvalget skal bidra til et funksjonsdyktig folkestyre for kommunen innenfor lovverkets
rammer, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser.
Kontrollutvalget skal legge vekt på å opptre uavhengig og partipolitisk nøytralt.
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Utvalget skal vektlegge faglige og profesjonelle hensyn. Kontrollutvalget skal opptre som kollegium
for derigjennom å få bedre gjennomslag for de sakene som utvalget tar opp.
Kontrollutvalget har sin funksjon i møte, og det er kontrollutvalgets leder, eller den vedkommende
bemyndiger, som opptrer og uttaler seg på utvalgets vegne.
Kontrollutvalget skal ha fokus på etiske retningslinjer og
•
•
•

•
•

skal gjøre seg kjent med kommunens etiske retningslinjer, reglementer, forvaltningslovens
regler om habilitet og forutsettes lojalt å overholde de bestemmelser og vedtak som gjelder,
skal i sitt arbeid ivareta og styrke innbyggernes tillit til den kommunale virksomheten,
skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke
handlinger, saksforberedelser eller vedtak. De bør også unngå å komme i situasjoner som vil
føre til at det kan stilles spørsmål ved vedkommendes integritet,
må ikke bruke fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i
kontrollutvalget til personlig vinning,
oppfordres til å la seg registrere i KS sitt styrevervregister, i den grad kommunen for øvrig er
tilsluttet slikt register.
Denne paragrafen gjelder også for kontrollutvalgets varamedlemmer.

§ 4 Saksbehandling
Kommunelovens kapittel 11 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder også for
kontrollutvalgets møter.
•
•
•
•
•
•
•

Ordføreren har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Kommunedirektør kan innkalles/inviteres til møtene ved behov
Kommunedirektør mottar kopi av innkallingen til møtene og protokollene
Ethvert medlem av utvalget kan forlange og få satt en sak på sakskartet
Kontrollutvalget avgjør den administrative tilrettelegging for utvalgets saker
Innkallingen til kontrollutvalgets møter skal skje med minst 7 dagers varsel
Eventuelt forfall meldes til sekretariatet så snart som mulig

Utvalget treffer sine vedtak i møtet og det føres protokoll som signeres i neste møte.
Kontrollutvalgets innkallinger og protokoller legges ut på sekretariatets hjemmeside, i tillegg til at det
legges ut en link til sekretariatets hjemmeside, på kommunens hjemmeside.
§ 5 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og at
kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i
samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og
forutsetninger iht. kommuneloven § 23-2.
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Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet i kommunen utarbeides og oversendes kommunen innen
de tidsfrister som gjelder for kommunen. Kontrollutvalget følger opp at forslaget følger med til
kommunestyrets behandling av budsjettet.
Utvalget avgir innen første halvår årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet foregående år. I
årsrapporten skal det bl.a. gis opplysninger om gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
og resultatet av dette, iht. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4.
Kontrollutvalgets leder eller den vedkommende bemyndiger, bør være til stede i kommunestyret
under behandling av de sakene, hvor kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret.
§ 6 Taushetsplikt
Kontrollutvalget har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven § 13. (Taushetsplikt).
§ 7 Henvendelse til revisjonens personale
Henvendelse fra kontrollutvalgets medlemmer til revisjonens personale skal skje til
oppdragsansvarlig revisor eller daglig leder, så sant ikke spesielle forhold tilsier noe annet.
§ 8 Ikrafttredelse
Reglementet trer i kraft etter vedtaket i kommunestyret.
§ 9 Fjernmøte
Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles
som fjernmøte.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00033-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023
Elverum kontrollutvalg 2019 - 2023

Møtedato
12.03.2021

EL-5/21 EVENTUELT
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken blir lagt fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

1

