Grue kontrollutvalg
kontrollutvalg 2019-2023
2019-2023
Grue
Dato:
Dato:

15.03.2023
15.03.2023 08:30
08:30

Sted:
Sted:

Kommunestyresalen
Kommunestyresalen

Notat:
Notat:

Eventuelle forfall
forfall meldes
meldes sekretæren
sekretæren på
på mobil
mobil
Eventuelle

evt.
evt.

på e-post
e-post ..
på

Varamedlemmer
ikke møte
Varamedlemmer skal
skal ikke
møte uten
uten særskilt
særskilt innkalling.
innkalling.
<Sted> 08.03.2022
08.03.2022
<Sted>
For leder
leder ii Grue
kontrollutvalg 2019-2023,
2019-2023, Stein
Stein Bruno
Bruno Langeland
Langeland
For
Grue kontrollutvalg

Saksliste
Møteinnkalling
Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 2019-2023 15.03.2023

3

Saker til behandling
1/23 Sak G-13/22 Referater, orienteringer og diskusjoner

5

2/23 Sak G-14/22 Samtale med ordfører

12

3/23 Sak G-15/22 Samtale med kommunedirektør

13

4/23 Sak G-16/22 Orientering om brannberedskapen på sykehjemmet

14

5/23 Sak G-17/22 Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet

15

6/23 Sak G-18/22 Orientering om flomberedskapen

17

7/23 Sak G-19/22 Orientering fra Psykisk helseteam og rus

18

8/23 Sak G-20/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021

19

9/23 Sak G-21/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen

24

10/23 Sak G-22/22 Eventuelt

25

Grue kontrollutvalg 2019-2023 (15.03.2023) - 18/00086-207 Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 2019-2023 15.03.2023 : Møteinnkalling Grue kontrollutvalg 2019-2023 15.03.2023

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

15.03.2023 kl. 08:30
Kommunestyresalen
Kommunestyresalen
18/00086

Kontrollutvalgets
medlemmer:

Stein Bruno Langeland (SP) -– leder
Inger Marie Hvithammer (AP) - nestleder
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00013-33
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-13/22 REFERATER,
SAK G-13/22
REFERATER, ORIENTERINGER
ORIENTERINGER OG
OG DISKUSJONER
DISKUSJONER
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
tar referatene
referatene og
og informasjonen
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget tar
informasjonen til

Vedlegg:
l. Kontrollutvalgets
tiltaksplan for
for 2022.
1.
Kontrollutvalgets tiltaksplan
2022.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Orienteringer/diskusjoner
Orienteringer/diskusjoner
orientering fra
(hvert enkelt
enkelt medlem
medlem
▪ Gjensidig
Gjensidig orientering
fra kontrollutvalgsmedlemmene
kontrollutvalgsmedlemmene (hvert
forbereder
en orientering
orientering til
de øvrige).
øvrige).
forbereder en
til de
fra formannskapet
formannskapet -– Stein
Langeland
o Saker
Saker fra
Stein Bruno
Bruno Langeland
fra administrasjonsutvalget
administrasjonsutvalget og
og AMU
Martin Skoglund
o Saker
Saker fra
AMU -– Øistein
Øistein Martin
Skoglund
fra samfunn
Inger Marie
Marie Hvithammer
Hvithammer
o Saker
Saker fra
samfunn og
og næring
næring -– Inger
fra helse
og velferd
Kristiansen
o Saker
Saker fra
helse og
velferd -– Inger
Inger Kristiansen
Magnhild Moe
Moe
o Oppvekst
Oppvekst -– Magnhild
saker og
og vedtak.
▪ Kommunestyrets
Kommunestyrets saker
vedtak.
medlem ii KS
KS ev.
ev. kontrollutvalgets
▪ Referat
Referat fra
fra kommunestyremøte.
kommunestyremøte. Kontrollutvalgets
Kontrollutvalgets medlem
kontrollutvalgets
leder oppfordres
oppfordres til
til åå orientere
orientere om
om sakene
kontrollutvalgets saker.
leder
sakene ii møtet,
møtet, spesielt
spesielt kontrollutvalgets
saker.
En
oppdatert
oversikt
over
oppfølging
av
KU-saker
er
en
del
av
tiltaksplanen
▪ En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker er en del av tiltaksplanen ii hvert
hvert
kontrollutvalgsmøte.
oppfølgingsliste er
er vedlagt
kontrollutvalgsmøte. Endelig
Endelig oppfølgingsliste
vedlagt kontrollutvalgets
kontrollutvalgets årsrapport
årsrapport
som
legges ut
ut på
på www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue
www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue under
«Sentrale
som legges
under «Sentrale
dokumenter».
dokumenter».
▪ Eventuelle
Eventuelle mediesaker.
mediesaker.
fra kontrollutvalgsmedlemmene,
kontrollutvalgsmedlemmene, jf.
jf tiltaksplanen
tiltaksplanen og
temaer.
▪ Innspill
Innspill fra
og temaer.
tilsynsrapporter til
til medlemmene,
▪ Tilsynssaker.
Tilsynssaker. Sekretariatet
Sekretariatet sender
sender fortløpende
fortløpende tilsynsrapporter
medlemmene, hvert
hvert
halvår
får kontrollutvalget
kontrollutvalget et
et sammendrag
tilsynene som
har vært
halvår får
sammendrag av
av tilsynene
som har
vært ii kommunen.
kommunen.
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KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

Tiltaksplan og oppfølging av saker
Grue kommune 2022
Utgangspunktet for oppgaver knyttet til:
 regnskapsrevisjon er bl.a. relatert til § 3 i forskrift om kontrollutvalget og revisjon og koml. § 24-9.
 forvaltningsrevisjon er bl.a. relatert til koml. § 23-3, samt plan for forvaltningsrevisjon.
 eierskapskontroll er bl.a. relatert til koml. § 23-4, samt plan for eierskapskontroll.
 kontrollutvalgets påseansvar er bl.a. relatert til koml. § 23-2.
 budsjettbehandlingen er bl.a. bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.(Kontrollutvalget
følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement
for kontrollutvalget § 4).)
 kontrollutvalgets rapportering er bl.a. relatert til koml. § 23-5.

Møte
Fortløpende rapportering

Kontrollutvalgets saker 2022





I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det







Tirsdag 08.02.22













Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.
Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.
Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging):
o Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland
o Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Øistein M. Skoglund
o Saker fra utvalg for samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer
o Saker fra oppvekst – Magnhild Moe
o Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen
Stein Bruno Langeland er kontrollutvalgets representant i kommunestyret.
Samtale med ordfører og kommunedirektør.
Orienteringer fra kommunedirektøren:
o Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter.
o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling).
o Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår)
o Sykefravær.
o Tilsynssaker.
Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt
møte).
Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen
av disse.
Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging
Enhetsledere i pleie og omsorg inviteres til første møtet i 2022
Mulig bestilling av forvaltningsrevisjon
Rapport – Overordnet eierskapskontroll
Rapport FR/EK Ny Vekst og Kompetanse (februar)
Orientering fra pleie og omsorg
Oppfølging av politiske vedtak og orientering om rutiner/systemer som sikrer denne
oppfølgingen (Liste over vedtak FM og KST sendt på epost fra pol.sek i november
2021)
Kontrollutvalgets årsrapport (oversendes KS til behandling)
Statusrapport oppdragsavtalen 2021, 2. halvår (31.12.21)
Interimrapport regnskapsrevisjon, revisjonsåret 2021
Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for 2022

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

Møte
Tirsdag 15.03.22

Kontrollutvalgets saker 2022






Nytt møte med Tove Aurland, lag en liste med spørsmål på forhånd. Minst 45
minutter.
Brannberedskapen på sykehjemmet (utsatt sak)
Orientering om flom – og brannberedskapen (utsatt sak)
Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet (februar 2022)
Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for
2021

Tirsdag 24.05.22







Rektor inviteres til ny orientering, jf. sak G-30/21
Oversikt over statlige tilsynsrapporter (under referater og orienteringer)
Årsregnskap og årsberetning – KUs uttalelse
Vaksinekoordinator inviteres, jf. sak 45/21 (tida fremover – øvrige vaksiner)
Orientering om omstillingsrammene og konsekvenser av omorganiseringen (utsatt
sak)

Tirsdag 06.09.22



Rapportering til kontrollutvalget om FELK for 2021

Tirsdag 18.10.22




Orientering om revisjonsstrategien (45 min)
Oppfølging av FR/EK Ny Vekst og kompetanse (innen 31.10)

Tirsdag 29.11.22




Ytterligere oppfølging av FR – Varslingsrutiner, jf. sak G-63/21
Oversikt over statlige tilsynsrapporter (under referater, orienteringer)

2023

___________________________________________________________________________
Tiltaksplan 2021
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KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

Oppfølgingsliste

Møte
08.02.22

Saknr.

Sak

Vedtak

Sendes/
behandles

Behandlet

Oppfølging

Ferdig

01/22 Referater, orienteringer og diskusjoner Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.



02/22 Samtale med ordfører

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.



03/22 Oppdragsansvarlige revisorers
habilitetserklæring for 2022

Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorenes og
regnskapsrevisorers egenvurdering av uavhengighet for Grue
kommune for 2022 til orientering.
Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.21 til
orientering.
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.



04/22 Statusrapport oppdragsavtalen 2021,
2. halvår
05/22 Interimrapport regnskapsrevisjon,
revisjonsåret 2021
06/22 Kontrollutvalgets årsrapport 2021

1.
2.

07/22 FR Rapport – Ny vekst og kompetanse 1.

2.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 vedtas.
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:
o Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2021
til orientering.
Kontrollutvalget tar rapporten Forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll for: Ny vekst og kompetanse AS til
orientering.
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til
vedtak:
a. Kommunestyret tar rapporten Forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll for: Ny vekst og kompetanse AS til
orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens
anbefalinger.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp,
innen 31.10.22.

Konsek Øst IKS
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes, Åmot,
Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal og Elverum



KS

KS den 21.2.22
sak 015/22
Tatt til
orientering

KS

KS den 21.2.22
Sak 03/22
KUs forslag
enstemmig
vedtatt



Innen 31.10.22
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Kontrollutvalget i Grue kommune

08/22 Orientering fra administrasjonen –
Pleie og omsorg
09/22 Samtale med kommunedirektør
10/22 Oppfølging av politiske vedtak og
orientering om rutiner/systemer som
sikrer denne oppfølgingen
11/22 Vurdering av forvaltningsrevisjon i
tråd med vedtatt plan

12/22 Eventuelt

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.



Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra
kommunedirektøren til orientering.
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar den til orientering.



Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon
for Grue kommune for 2021-2024 og kommunestyret slutter
seg til kontrollutvalgets prioritering om å bestille en
prosjektplan med utgangspunkt i rus/psykiatri.
2. Prosjektplanen legges frem til godkjenning i
kontrollutvalgets møte i mai.
Ingen vedtak.



KS

KS 21.21.22
Sak 018/22
KUs forslag
enstemmig
vedtatt



Prosjektplan
legges frem i
mai – e-post
sendt Revisjon
Øst


1 rest.

15.03.22

13/22
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22
20/22

21/22
22/22
24.05.22

Referater, orienteringer og diskusjoner
Samtale med ordfører
Samtale med kommunedirektør
Orientering om brannberedskapen på
sykehjemmet
Ytterligere oppfølging FR
sykehjemmet
Orientering om flomberedskapen
Orientering fra psykisk helseteam og
rus
Vurdering av KU’s påseansvar for
regnskaps- og forvaltningsrevisjon for
2021
Oppfølging-Fellesmøte med Visit
Kongsvingerregionen
Eventuelt
Referater, orienteringer og diskusjoner

Orientering fra Helse og omsorg –
fremdriften i iverksatte tiltak

___________________________________________________________________________
Tiltaksplan 2021
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Kontrollutvalget i Grue kommune

Eventuelt
06.09.22

Referater, orienteringer og diskusjoner

Orientering fra Helse og omsorg –
fremdriften i iverksatte tiltak
Eventuelt
18.10.22

Referater, orienteringer og diskusjoner

Orientering fra Helse og omsorg –
fremdriften i iverksatte tiltak
Eventuelt
29.11.22

Referater, orienteringer og diskusjoner

Orientering fra Helse og omsorg –
fremdriften i iverksatte tiltak
Eventuelt

___________________________________________________________________________
Tiltaksplan 2021
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Kontrollutvalget i Grue kommune

Forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller Frist

Notater

Kommunens varslingsrutiner
Forvaltningsrevisjon sykehjemmet
Ny vekst og kompetanse

Mars 2021
2019
Høsten 2021

Ytterligere oppfølging høsten 2022
Oppfølging mars 2021-Følges opp 2022

Generell eierskapskontroll

Høsten 2021

Behandles i mars

 Behandlet 08.02.2022-Følges opp
innen 31.10.2022

___________________________________________________________________________
Tiltaksplan 2021
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2/23 Sak G-14/22 Samtale med ordfører - 18/00100-49 Sak G-14/22 Samtale med ordfører : Sak G-14/22 Samtale med ordfører

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00100-49
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-14/22 SAMTALE
MED ORDFØRER
SAK G-14/22
SAMTALE MED
ORDFØRER
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
tar samtalen
ordføreren til
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget tar
samtalen med
med ordføreren

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kontrollutvalget
ordfører Rune
Rune Grenberg
Grenberg til
til en
en samtale
det kan
kan diskuteres
diskuteres
Kontrollutvalget inviterer
inviterer ordfører
samtale hvor
hvor det
generelle problemstillinger
problemstillinger ii Grue
generelle
Grue kommune.
kommune.
Som
et fast
fast punkt
punkt tar
tar vi
vi med
spørsmålet om
om det
det er
er noe
ønsker åå bringe
til
Som et
med spørsmålet
noe som
som ordfører
ordfører ønsker
bringe videre
videre til
kontrollutvalget
om det
det er
er andre
andre forhold
forhold som
bør
kontrollutvalget fra
fra kommunestyret,
kommunestyret, eller
eller om
som kontrollutvalget
kontrollutvalget bør
gjøres oppmerksom
oppmerksom på?
på?
gjøres

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00062-168
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-15/22 SAMTALE
MED KOMMUNEDIREKTØR
KOMMUNEDIREKTØR
SAK G-15/22
SAMTALE MED
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
tar samtalen
og redegjørelsene
fra kommunedirektøren
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget tar
samtalen med
med og
redegjørelsene fra
kommunedirektøren til

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kontrollutvalget
Ole Frode
Frode Mikkelsgård
Mikkelsgård til
til en
Kontrollutvalget inviterer
inviterer kommunedirektør
kommunedirektør Ole
en samtale
samtale hvor
hvor vi
vi kan
kan
diskutere
generelle problemstillinger
problemstillinger ii Grue
kommune. Kontrollutvalget
Kontrollutvalget ber
ber om
om at
at
diskutere generelle
Grue kommune.
kommunedirektøren
om saker
saker som
som han
anser som
for kontrollutvalgets
kommunedirektøren orienterer
orienterer om
han anser
som relevante
relevante for
kontrollutvalgets
arbeid.
arbeid.
Det
er visse
temaer som
være naturlig
gjennomgå ii samtalen
Det er
visse temaer
som vil
vil være
naturlig åå gjennomgå
samtalen med
med kommunedirektøren:
kommunedirektøren:
Kontrollutvalget ønsker
en orientering
orientering fra
o Kontrollutvalget
ønsker en
fra kommunedirektøren
kommunedirektøren om
om den
den
økonomiske
inkludert viktige
viktige forhold
økonomiske situasjonen
situasjonen ii kommunen,
kommunen, inkludert
forhold ii
investeringsregnskapet.
Naturlig åå bruke
tertialrapportene til
til slik
slik
investeringsregnskapet. Naturlig
bruke tertialrapportene
orientering.
orientering.
Orientering om
om anmeldelser
og varslinger
er alvorlige,
alvorlige,
o Orientering
anmeldelser og
varslinger dersom
dersom de
de er
gjentakende
(avtegner
et
mønster)
eller
dersom
de
må
anses
av
gjentakende (avtegner et mønster) eller dersom de må anses åå være
være av
spesiell interesse
spesiell
interesse for
for kontrollutvalget.
kontrollutvalget.
Orientering om
om åpnede
tilsynssaker (ikke
ordinære varslede
varslede tilsyn)
o Orientering
åpnede tilsynssaker
(ikke ordinære
tilsyn) siden
siden
forrige
sak/tema (ikke
navn)).
forrige møte
møte (enhet,
(enhet, sak/tema
(ikke navn)).
Oppfølging av
særskilte KS-saker.
KS-saker.
o Oppfølging
av særskilte
Orientering om
om sykefraværet
sykefraværet ii kommunen
har en
en generell
generell
o Orientering
kommunen dersom
dersom dette
dette har
stigende tendens
tendens og/eller
og/eller man
har en
en tydelig
negativ utvikling
enkelte
stigende
man har
tydelig negativ
utvikling på
på enkelte
enheter
enheter
Dersom
det er
er spesielle
temaer kontrollutvalget
ønsker en
en nærmere
orientering om,
om, får
får
Dersom det
spesielle temaer
kontrollutvalget ønsker
nærmere orientering
kommunedirektøren
god tid
tid før
før møtet.
møtet. Bestillingen
Bestillingen etterstrebes
etterstrebes åå være
være så
kommunedirektøren en
en bestilling
bestilling ii god
så
spesifikk
ber om
om spesiell
en sak.
spesifikk som
som mulig
mulig når
når kontrollutvalget
kontrollutvalget ber
spesiell informasjon
informasjon ii en
sak. Informasjonen
Informasjonen
som
etterspørres må
anses som
for kontrollutvalgets
kontrollutvalgets oppgave,
oppgave, ansvar
ansvar og
og myndighet.
myndighet.
som etterspørres
må anses
som relevant
relevant for

1
1

4/23 Sak G-16/22 Orientering om brannberedskapen på sykehjemmet - 18/00062-169 Sak G-16/22 Orientering om brannberedskapen på sykehjemmet : Sak G-16/22 Orientering om brannberedskapen på sykehjemmet

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00062-169
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-16/22 ORIENTERING
SAK G-16/22
ORIENTERING OM
OM BRANNBEREDSKAPEN
BRANNBEREDSKAPEN PÅ
PÅ
SYKEHJEMMET
SYKEHJEMMET
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
takker for
for informasjonen
informasjonen og
og tar
den til
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget takker
tar den

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kommunenes
kontrollutvalg skal
på vegne
av kommunestyret
kommunestyret ha
tilsyn med
med hele
den
Kommunenes kontrollutvalg
skal på
vegne av
ha tilsyn
hele den
kommunale
forvaltningen. For
utøve sitt
tilsyn, er
er det
at kontrollutvalget
kontrollutvalget har
har
kommunale forvaltningen.
For åå kunne
kunne utøve
sitt tilsyn,
det viktig
viktig at
god kjennskap
til kommunens
den forbindelsen
forbindelsen ønsker
ønsker de
de bl.a.
bl.a. en
orientering
god
kjennskap til
kommunens virksomhet,
virksomhet, og
og ii den
en orientering
om
de forskjellige
forskjellige enhetene
enhetene og
og de
oppgavene ii kommunen.
om de
de ulike
ulike oppgavene
kommunen.
Kontrollutvalget
tiltaksplan at
at de
ønsker en
en orientering
orientering om
brannberedskapen på
på
Kontrollutvalget har
har sagt
sagt ii sin
sin tiltaksplan
de ønsker
om brannberedskapen
sykehjemmet.
sykehjemmet.
Vi
Ole Frode
Frode Mikkelsgård
Mikkelsgård til
til åå gi
gi en
orientering ii saken.
Vi har
har invitert
invitert kommunedirektør
kommunedirektør Ole
en orientering
saken.

1
1

5/23 Sak G-17/22 Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet - 19/00001-25 Sak G-17/22 Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet : Sak G-17/22 Ytterligere oppfølging FR sykehjemmet

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00001-25
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-17/22 YTTERLIGERE
YTTERLIGERE OPPFØLGING
SAK G-17/22
OPPFØLGING FR
FR SYKEHJEMMET
SYKEHJEMMET
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
takker for
for informasjonen
informasjonen og
og tar
redegjørelsene til
til kommunedirektøren
til
Kontrollutvalget takker
tar redegjørelsene
kommunedirektøren til
orientering.
orientering.

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Revisjon
IKS knyttet
til««Verdighet
Verdighet og
sykehjemstjenestene ved
ved Grue
Grue sykehjem».
sykehjem».
Revisjon IKS
knyttet til
og kvalitet
kvalitet ii sykehjemstjenestene
Saken
deretter behandlet
behandlet ii Kontrollutvalget
17.6.19 (sak
en
Saken ble
ble deretter
Kontrollutvalget behandlet
behandlet ii møtet
møtet 17.6.19
(sak 36/19)
36/19) en
forvaltningsrevisjonsrapport
24.6.19, sak
sak 047/19,
047/19, med
med følgende
følgende
forvaltningsrevisjonsrapport fra
fra Hedmark
Hedmark kommunestyret
kommunestyret 24.6.19,
vedtak,
tråd med
vedtak, ii tråd
med kontrollutvalgets
kontrollutvalgets innstilling:
innstilling:
a.
tar forvaltningsrevisjonsrapport
«Verdighet og
og kvalitet
a. Kommunestyret
Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport «Verdighet
kvalitet ii
sykehjemstjenesten
til orientering.»
orientering.»
sykehjemstjenesten ved
ved Grue
Grue sykehjem
sykehjem til
b.
følge opp
opp rapportens
anbefalinger.
b. Kommunestyret
Kommunestyret ber
ber administrasjonen
administrasjonen følge
rapportens anbefalinger.
c.
en tilsvarende
gjennomgang også
også på
på
c. Kommunestyret
Kommunestyret ber
ber administrasjonen
administrasjonen vurdere
vurdere en
tilsvarende gjennomgang
andre
områder innen
kommunen.
andre områder
innen kommunen.
d.
tilstrekkelig og
opplæring av
av de
de
d. Kommunestyret
Kommunestyret ber
ber administrasjonen
administrasjonen sørge
sørge for
for tilstrekkelig
og riktig
riktig opplæring
ansatte
og omsorg.
omsorg.
ansatte innen
innen helse
helse og
e.
tilbakemelding fra
administrasjonen om
hvordan
e. Kontrollutvalget
Kontrollutvalget innhenter
innhenter tilbakemelding
fra administrasjonen
om hvordan
anbefalingene
og pkt.
pkt. c)
c) og
og d)
d) ovenfor,
ovenfor, er
er fulgt
fulgt opp,
1.11.19.
anbefalingene og
opp, innen
innen 1.11.19.
Rapporten
ligger her:
https:! /www .konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/ under
under
Rapporten ligger
her:https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/
«Revisjonsrapporter».
«Revisjonsrapporter».
Revisjonen
konkluderer bl.a.
bl.a. med
med følgende:
følgende:
Revisjonen konkluderer
Vi ser
ser en
en rød
rød tråd
tråd gjennom
gjennom vårt
manglende helhetlige
rutiner og
Vi
vårt arbeid
arbeid der
der manglende
helhetlige rutiner
og
styringssystemer går
går igjen.
se ut
om sykehjemmet
sykehjemmet er
er drevet
til dag,
styringssystemer
igjen. Det
Det kan
kan se
ut som
som om
drevet fra
fra dag
dag til
dag,
der
er tid
eller ressurser
ressurser til
løfte blikket
blikket for
se helheten.
helheten. Dette
har ført
til at
at en
en
der det
det ikke
ikke er
tid eller
til åå løfte
for åå se
Dette har
ført til

1
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ukultur har
har fått
grobunn og
og at
ikke alltid
alltid har
har vært
vært av
tilfredsstillende
ukultur
fått grobunn
at tjenesteytingen
tjenesteytingen ikke
av tilfredsstillende
kvalitet.
kvalitet.

Revisjonen
gir følgende
følgende anbefalinger
jf pkt
14:
Revisjonen gir
anbefalinger ii rapporten,
rapporten, jf.
pkt 14:
•• Kommunen
bør vurdere
et helhetlig
med rutiner
og arbeidsbeskrivelser
Kommunen bør
vurdere åå utarbeide
utarbeide et
helhetlig sett
sett med
rutiner og
arbeidsbeskrivelser
for
blant annet
annet sikrer:
for sykehjemmet
sykehjemmet som
som blant
sikrer:
av kvalitetsforskriften
kvalitetsforskriften
o Etterlevelse
Etterlevelse av
informasjon til
til pårørende
pårørende
o Tilgang
Tilgang på
på relevant
relevant informasjon
føring av
av avvik
avvik
o Riktig
Riktig føring
•• Det
gjennomføres systematiske
på sykehjemmet
Det bør
bør gjennomføres
systematiske internkontroller
internkontroller på
sykehjemmet
•• Det
legge mer
arbeid ii utarbeidelsen
av risikovurderinger
risikovurderinger
Det kan
kan vurderes
vurderes åå legge
mer arbeid
utarbeidelsen av
•• Det
gjennomføres jevnlige
der man
drar lærdom
lærdom av
av
Det bør
bør gjennomføres
jevnlige brukerundersøkelser
brukerundersøkelser der
man drar
resultatene
resultatene
•• Den
planlagte gjennomgangen
gjennomgangen av
av turnusen
turnusen bør
gjennomføres
Den planlagte
bør gjennomføres
Møtebehandling
19.11.19
Møtebehandling 19.11.19
Kontrollutvalget
opp saken
møte 19.11.19.
19 .11.19. Kommunedirektøren
gitt en
en
Kontrollutvalget fulgte
fulgte opp
saken ii møte
Kommunedirektøren hadde
hadde gitt
skriftlige
tilbakemelding om
om hvordan
anbefalingene var
fulgt opp.
opp. II sin
tilbakemelding
skriftlige tilbakemelding
hvordan anbefalingene
var fulgt
sin tilbakemelding
orienterte
om:
orienterte kommunedirektøren
kommunedirektøren om:
••
••
••
••
••
••
••

Det
er avdekket
avdekket ii forvaltningsrevisjon
forvaltningsrevisjon er
er ikke
løst, men
det jobbes
dette.
Det som
som er
ikke løst,
men det
jobbes med
med dette.
Det
også med
en organisasjonsgjennomgang
organisasjonsgjennomgang samtidig.
Det jobbes
jobbes også
med en
samtidig.
Det er
fokus på
på lederutvikling.
Det
er fokus
lederutvikling.
De
etiske retningslinjene
og følges
opp.
De etiske
retningslinjene skal
skal revideres
revideres og
følges opp.
En
av en
organisasjonskultur vil
ta lang
lang tid.
tid.
En endring
endring av
en organisasjonskultur
vil kunne
kunne ta
A
vvikshåndtering. Opplæringen
Opplæringen er
er foreløpig
foreløpig ikke
gang, men
men det
det kommer.
kommer.
Avvikshåndtering.
ikke ii gang,
Det
er ansatt
kvalitetssikrere. De
De gjennomfører
gjennomfører opplæring
og veiledning.
Det er
ansatt kvalitetssikrere.
opplæring og
veiledning.

Kontrollutvalget
at de
de ønsket
ønsket en
en ytterligere
oppfølging av
av saken
Kontrollutvalget vedtok
vedtok at
ytterligere oppfølging
saken ii siste
siste møte
møte før
før
sommerferien
2020.
sommerferien 2020.
Møtebehandling
23.06.20
Møtebehandling 23.06.20
Kontrollutvalget
opp saken
23.06.20, og
og sekretariatet
en
Kontrollutvalget fulgte
fulgte opp
saken igjen
igjen ii møte
møte 23.06.20,
sekretariatet hadde
hadde mottatt
mottatt nok
nok en
skriftlig
tilbakemelding om
om hvordan
fulgt opp.
opp. Ut
tilbakemeldingen
skriftlig tilbakemelding
hvordan anbefalingene
anbefalingene var
var fulgt
Ut ii fra
fra tilbakemeldingen
gjensto det
det ennå
ennå litt
litt arbeid
arbeid før
før sykehjemmet
følge opp
opp alle
anbefalingene fra
fra
gjensto
sykehjemmet var
var ii mål
mål med
med åå følge
alle anbefalingene
rapporten.
Kontrollutvalget vedtok
følge opp
opp saken
det første
første møtet
2021.
rapporten. Kontrollutvalget
vedtok åå følge
saken igjen
igjen ii det
møtet ii 2021.
Møtebehandling
16.03.21
Møtebehandling 16.03.21
Kontrollutvalget
opp saken
møte 16.03.21,
16.03.21,jf.
G-20/21.
Kontrollutvalget fulgte
fulgte opp
saken ytterligere
ytterligere ii møte
jf. sak
sak G-20/21.
Kommunedirektøren
og redegjorde
for hvordan
anbefalingene var
fulgt opp
opp av
Kommunedirektøren møtte
møtte og
redegjorde for
hvordan anbefalingene
var fulgt
av
administrasjonen.
Kommunen var
helt ii mål
på åå følge
anbefalingene fra
fra rapporten.
administrasjonen. Kommunen
var ikke
ikke helt
mål på
følge opp
opp anbefalingene
rapporten.
Kontrollutvalget
oppfølging ii starten
av 2022.
2022.
Kontrollutvalget vedtok
vedtok åå ha
ha en
en ytterligere
ytterligere oppfølging
starten av
Vi
kommunedirektør Ole
Ole Frode
om åå komme
for åå gi
gi en
en orientering
orientering ii
Vi har
har bedt
bedt kommunedirektør
Frode Mikkelsgård
Mikkelsgård om
komme for
saken.
saken.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00062-170
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-18/22 ORIENTERING
SAK G-18/22
ORIENTERING OM
OM FLOMBEREDSKAPEN
FLOMBEREDSKAPEN
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
takker for
for informasjonen
informasjonen og
og tar
den til
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget takker
tar den

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kommunenes
kontrollutvalg skal
på vegne
av kommunestyret
kommunestyret ha
tilsyn med
med hele
den
Kommunenes kontrollutvalg
skal på
vegne av
ha tilsyn
hele den
kommunale
forvaltningen. For
utøve sitt
tilsyn, er
er det
at kontrollutvalget
kontrollutvalget har
har
kommunale forvaltningen.
For åå kunne
kunne utøve
sitt tilsyn,
det viktig
viktig at
god kjennskap
til kommunens
den forbindelsen
forbindelsen ønsker
ønsker de
de bl.a.
bl.a. en
orientering
god
kjennskap til
kommunens virksomhet,
virksomhet, og
og ii den
en orientering
om
de forskjellige
forskjellige enhetene
enhetene og
og de
oppgavene ii kommunen.
om de
de ulike
ulike oppgavene
kommunen.
Kontrollutvalget
tiltaksplan at
at de
ønsker en
en orientering
orientering om
flomberedskapen ii
Kontrollutvalget har
har sagt
sagt ii sin
sin tiltaksplan
de ønsker
om flomberedskapen
kommunen.
kommunen.
Vi
Ole Frode
Frode Mikkelsgård
Mikkelsgård til
til åå gi
gi en
orientering ii saken.
Vi har
har invitert
invitert kommunedirektør
kommunedirektør Ole
en orientering
saken.

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00062-171
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-19/22 ORIENTERING
SAK G-19/22
ORIENTERING FRA
FRA PSYKISK
PSYKISK HELSETEAM
HELSETEAM OG
OG RUS
RUS
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
takker for
for informasjonen
informasjonen og
og tar
til orientering.
orientering.
Kontrollutvalget takker
tar saken
saken til

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kommunenes
kontrollutvalg skal
på vegne
av kommunestyret
kommunestyret ha
tilsyn med
med hele
den
Kommunenes kontrollutvalg
skal på
vegne av
ha tilsyn
hele den
kommunale
forvaltningen. For
utøve sitt
tilsyn, er
er det
at kontrollutvalget
kontrollutvalget har
har
kommunale forvaltningen.
For åå kunne
kunne utøve
sitt tilsyn,
det viktig
viktig at
god kjennskap
til kommunens
den forbindelsen
forbindelsen ønsker
ønsker de
de bl.a.
bl.a. en
orientering
god
kjennskap til
kommunens virksomhet,
virksomhet, og
og ii den
en orientering
om
de forskjellige
forskjellige enhetene
enhetene og
og de
oppgavene ii kommunen.
om de
de ulike
ulike oppgavene
kommunen.
Kontrollutvalget
tiltaksplan at
at de
ønsker en
en orientering
orientering om
Psykisk helseteam
Kontrollutvalget har
har sagt
sagt ii sin
sin tiltaksplan
de ønsker
om Psykisk
helseteam og
og
rus.
Kontrollutvalget er
er særlig
interessert ii informasjon
om fremdriften
det arbeidet
arbeidet og
og de
de
rus. Kontrollutvalget
særlig interessert
informasjon om
fremdriften ii det
tiltakene som
er satt
gang innen
tiltakene
som er
satt ii gang
innen helsesektoren
helsesektoren ii kommunen.
kommunen.
Vi
avdelingsleder Tove
for åå gi
gi en
en orientering
saken.
Vi har
har invitert
invitert avdelingsleder
Tove Aurland
Aurland for
orientering ii saken.

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00004-124
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-20/22 VURDERING
VURDERING AV
PÅSEANSVAR FOR
FOR
SAK G-20/22
AV KU'S
KU'S PÅSEANSVAR
REGNSKAPSFORVALTNINGSREVISJON FOR
2021
REGNSKAPS- OG
OG FORVALTNINGSREVISJON
FOR 2021
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
til de
de vurderingene
går fram
av vedlegg
l.
Kontrollutvalget slutter
slutter seg
seg til
vurderingene som
som går
fram av
vedlegg 1.

Vedlegg:
l. Vurdering
(RR) og
og
1.
Vurdering av
av kontrollutvalgets
kontrollutvalgets påseansvar
påseansvar ved
ved regnskapsrevisjon
regnskapsrevisjon (RR)
forvaltningsrevisjon
(FR).
forvaltningsrevisjon (FR).

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Som
det går
går fram
fram av
kontrollutvalget påse
at kommunens
Som det
av koml.
koml. §§ 23-2
23-2 skal
skal kontrollutvalget
påse at
kommunens regnskaper
regnskaper blir
blir
revidert
en betryggende
betryggende måte
og skal
skal påse
påse at
at det
det utføres
av
revidert på
på en
måte og
utføres forvaltningsrevisjon
forvaltningsrevisjon av
kommunens
og av
av kommunens
For åå hjelpe
hjelpe kontrollutvalget
dette
kommunens virksomhet
virksomhet og
kommunens selskaper.
selskaper. For
kontrollutvalget med
med dette
påseansvaret
ovenfor revisor,
ga NKRF
ut en
en veileder
anbefalinger om
hvordan dette
dette kan
kan
påseansvaret ovenfor
revisor, ga
NKRF ut
veileder med
med anbefalinger
om hvordan
gjennomføres. Veilederen
er imidlertid
imidlertid ennå
ennå ikke
oppdatert etter
etter den
kommuneloven og
og
gjennomføres.
Veilederen er
ikke oppdatert
den nye
nye kommuneloven
FOR-2019-06-17-904.
av anbefalingene
anbefalingene følges,
følges, men
det legges
legges ii likhet
likhet med
med fjoråret,
FOR-2019-06-17-904. Mange
Mange av
men det
fjoråret,
frem
et skjema
gjennomgang med
det påseansvaret
påseansvaret som
av loven
loven og
og forskriften.
forskriften.
frem et
skjema for
for gjennomgang
med det
som følger
følger av
Kontrollutvalgets
påseansvar anses
anses på
på denne
denne måten
dokumentert.
Kontrollutvalgets påseansvar
måten som
som dokumentert.
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Kontrollutvalgets påseansvar
for forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjon i
Revisjon Øst IKS
utarbeidet av Konsek Øst IKS
Anbefalingene følger av ny kommunelov – Lov 2018-06-22-83 og forskrift om kontrollutvalg og
revisjon, FOR 2019-06-17-904. NKRF har ikke kommet med noen oppdatert versjon av
anbefalingene, og vurderingene er derfor gjort i medhold av kommuneloven kap. 24 og
forskriftens bestemmelser kap. 2 og 3.
Krav i henhold til lov og forskrift

Vurdering pr. 31.12.21 – kontrollutvalget i Grue

1.

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon,
jf. forskriften § 3
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om
revisjonsarbeidet og påse at
Kommunens årsregnskaper blir revidert på
betryggende måte
Regnskapsrevisjonen utfører i samsvar med lov,
forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor
Regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som
oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.
2. Revisors ansvar og myndighet – loven § 24-2
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i
medhold av lov og skal planlegge, gjennomføre, dokumentere
og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god
kommunal revisjonsskikk.
3. Krav til kompetanse for oppdragsansvarlig revisor
– forskriften § 9
Forskriften stiller krav om at oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor skal ha en bachelor- eller mastergrad i
regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til
registrert og statsautorisert revisor gitt med hjemmel i
revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra
regnskapsrevisjon.
4. Krav til uavhengighet og vandel – loven § 24-4 og
forskriften § 16
Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha
god vandel. Nærmere krav til revisors uavhengighet og vandel
følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som
utfører revisjon for kommunen, herunder regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både
oppdragsansvarlig revisor, medarbeidere på oppdraget og
eventuelt andre som er engasjert på oppdraget. Revisor kan
ikke utføre revisjon eller annen kontroll for kommunen hvis det
foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisorens uavhengighet og objektivitet, jf. forskriften § 16.
5. Krav til egenvurdering av uavhengighet –
forskriften § 19
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen
uavhengighet.
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov,
avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til

-

-

Det er to oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer
knyttet til Grue kommune. Disse tilfredsstiller
kravene gitt i forskriften.
Det er tre oppdragsanvarlige
forvaltningsrevisorer knyttet til Grue kommune.

- De oppdragsansvarlige revisorene knyttet til Grue
kommune tilfredsstiller kravene

- De utøvende revisorene leverer sin egenvurdering til
daglig leder i Revisjon Øst IKS. De
oppdragsansvarlige revisorene leverer også sin
vurdering til daglig leder, i tillegg til kontrollutvalget

Kontrollutvalgets påseansvar ovenfor forvaltnings- og regnskapsrevisjon
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Krav i henhold til lov og forskrift
kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for
hver kommune.
Ved tilbud om revisjon skal det alltid følge en skriftlig
egenvurdering om revisjonens uavhengighet.
6. Grenser for revisors tilknytning til den reviderte
virksomheten hvilke stillinger, verv og tjenester
revisor kan ha – forskriften §§ 17 og 18
Revisor kan ikke utføre revisjon eller annen kontroll for
kommunen hvis revisoren eller revisorens nærstående har en
slik tilknytning til den reviderte eller kontrollerte virksomheten
eller virksomhetens ansatte eller tillitsmenn at den er egent til å
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en
kommune i forhold til andre ansettelsesforhold, styreverv,
interessekonflikter og rådgivningstjenester.
Revisor er ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene
slik at utførelse av revisjonen og bemanning er i henhold til
krav i lov og forskrift.
7. Grunnlaget for gjennomføringen av et
forvaltningsrevisjonsprosjekt og revisjonskriterier–
forskriften §15
Kontrollutvalget bør få seg forelagt og drøfte et utkast til
prosjektplan.
Vedtatt prosjektplan danner grunnlaget for videre
gjennomføring av prosjektet. Prosjektplanen utarbeides etter
faste maler. Revisor skal etablere revisjonskriterier for det
enkelte revisjonsprosjektet.
Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i
prosjektplanen, skal endringene legges frem for
kontrollutvalget for godkjenning.

Vurdering pr. 31.12.21 – kontrollutvalget i Grue
- uavhengighetserklæringer for Grue kommunes
revisorer 2021 er mottatt og behandlet i
kontrollutvalget

8. Kvalitetskontroll ved forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at
forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres i samsvar med
kravene i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (Fastsatt
av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner med
oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020). Forvaltningsrevisjon skal
kvalitetssikres og kontrollutvalget bør få en orientering fra
revisor om det kvalitetskontrollsystemet som er iverksatt.

-

9.

Uttalelsesrett ved forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll – forskriften § 14
Revisor skal sende et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport
eller rapport om eierskapskontroll til uttalelse til
kommunedirektøren, til det kommunale foretaket eller selskapet
som er gjenstand for forvaltningsrevisjon eller er omfattet av
eierskapskontrollen og til den som utøver kommunens
eierfunksjon. Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten.
10. Framlegging av ferdig forvaltningsrevisjonsrapport
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for
kontrollutvalget og svare på spørsmål i et møte.
Kontrollutvalget må kontrollere at rapporten er i henhold til
bestillingen, og at alle problemstillingene er besvart. Men
rapportens utforming, herunder dens innhold, vurderinger og
konklusjoner faller inn under revisors selvstendige, faglige
ansvar. Kontrollutvalget kan ikke selv endre en

-

Det er ikke satt noen krav om at disse
vurderingene dokumenteres overfor
kontrollutvalget, men utvalget er kjent med de
formelle begrensningene for utførelse av
revisjonen og at slike vurderinger foretas.

- All forvaltningsrevisjon gjennomføres på bakgrunn
av bestilling fra kontrollutvalget.
- På bakgrunn av bestillingen, lager revisjonen en
prosjektplan.

-Kontrollutvalget har delegert til sekretariatet å avtale
endringer i prosjektplanen som ikke anses som
«vesentlige». Kontrollutvalget holdes uansett
orientert om endringer og også om prosjektet
underveis, dersom nødvendig.

-

Kontrollutvalget fikk informasjon om Revisjon
Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1) i
2020 (kan være tilstrekkelig én gang i
valgperioden)
Revisjon Øst IKS ble underlagt ekstern
kvalitetskontroll innen forvaltnings- eller
regnskapsrevisjon i 2021. Godkjent for begge

-

Uttalelsesretten ved revisjonsrapporter er
ivaretatt

-

Sekretariatet dokumenterer i saksframstillingen,
vurdering av om en rapport er iht. bestillingen og
om problemstillingene er besvart, når rapporten
legges fram i møtet.
Oppdragsansvarlig revisor eller utførende revisor
har vært til stede i kontrollutvalgets møter og
presentert rapportene og svart på spørsmål.

-

Kontrollutvalgets påseansvar ovenfor forvaltnings- og regnskapsrevisjon
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Krav i henhold til lov og forskrift
forvaltningsrevisjonsrapport. Dersom kontrollutvalget mener at
revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.
11. Misligheter
Kontrollutvalget bør forsikre seg om at revisjonsenheten har
rutiner som sikrer en forsvarlig håndtering av misligheter og
feil som blir avdekket i forbindelse med forvaltnings- eller
regnskapsrevisjon. Hvis revisor avdekker eller på annen måte
blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks melde fra
om det, jf. også punkt 15 nedenfor.
12. Revisors møterett, opplysningsplikt mv. – loven §
24-3
Oppdragsansvarlig revisor eller hans/hennes stedfortreder har
plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som
har tilknytning til revisors oppdrag. For øvrig har
oppdragsansvarlig revisor møterett i kommunestyret. Dette
gjelder også i de tilfeller dørene lukkes.
Oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter.
Revisor har opplysningsplikt overfor medlemmer av
kommunestyret og kontrollutvalget om forhold som revisor har
fått kjennskap til gjennom revisjonen, når dette kreves. Dersom
revisjoner utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et
medlem av kommunestyret eller kontrollutvalget, kan revisor
kreve å gi sitt svar i et møte.
13. Oppdragsavtale
Revisjon Øst IKS utarbeider en oppdragsavtale som signeres av
daglig leder og kontrollutvalgets leder. Det gis informasjon om
regnskapsrevisjonen i vedlegg til oppdragsavtalen.

Vurdering pr. 31.12.21 – kontrollutvalget i Grue

-

-

-

Oppdragsansvarlig revisor eller hans/hennes
stedfortreder er til stede i kommunestyret når
kommuneregnskapet blir behandlet

-

Revisor er til stede i kommunestyrets møte hvis
det er ønskelig, og det er forhold i
revisjonsrapporten som det kan bli spørsmål om.
Hvis det ikke er nødvendig, er
forvaltningsrevisor tilgjengelig på telefon under
kommunestyrets møte.
Kontrollutvalget har fått de opplysningene fra
revisor som de har bedt om.

-

-

14. Revisjonsstrategi

-

15. Krav til dokumentasjon av revisors virksomhet –
forskriften § 21
Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført
og resultatet av revisjonen. Dokumentasjonen skal kunne
underbygge og gi grunnlag for å etterprøve revisors
konklusjoner. Ved rådgivning og andre tjenester for den
reviderte virksomheten skal revisor dokumentere oppdragets
art, omfang og en eventuell anbefaling.
16. Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor,
nummererte brev – loven § 24-8
Revisor skal gi skriftlige meldinger om vesentlige feil,
vesentlige mangler, manglende eller mangelfull redegjørelse
ved vesentlige budsjettavvik, enhver mislighet m.m. Meldinger
sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren.
Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til
kontrollutvalget om slike forhold som er tatt opp, men som ikke
er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.

KU mener Revisjon Øst IKS følger
bestemmelsene som er gitt når det gjelder
misligheter.
Det er ikke behandlet noen saker knyttet til
misligheter i 2021.

Kontrollutvalget vedtok oppdragsavtale for 2021
i februar
Revisjon Øst IKS rapporterer om
oppdragsavtalen hvert halvår
Oppdragsavtale for 2022 ble vedtatt høsten 2021
under forutsetning av kommunestyrets
budsjettvedtak
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens
årsregnskap rapporter sitt arbeid årlig til
kontrollutvalget ved:
Plan/revisjonsstrategi (høst)
Interimrapport (vinter)
Årsavslutning (vår), revisjonsberetning og
årsavslutningsbrev
Se også punkt 8 ovenfor

-

Kontrollutvalget har mottatt nødvendig
dokumentasjon for revisjon i 2021.

-

Kontrollutvalget får nummererte brev der det er
påkrevet.
Kontrollutvalget har ikke mottatt noen nummerte
brev i 2021

-

Kontrollutvalgets påseansvar ovenfor forvaltnings- og regnskapsrevisjon

Side 3

8/23 Sak G-20/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021 - 18/00004-124 Sak G-20/22 Vurdering av KU's påseansvar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon for 2021 : Vurdering av KUs påseansvar Revisjon - Grue

Krav i henhold til lov og forskrift
17. Revisjonsberetningen – loven § 24-8
Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til
kommunestyret senest 15. april. Det sendes kopi til
kontrollutvalget.
Hvis revisor konkluderer med forbehold, konkluderer negativt
eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal
årsaken beskrives. Beretningen skal også omfatte andre forhold
som revisor mener det er nødvendig å opplyse om etter god
kommunal revisjonsskikk, jf. også kontrollutvalgets ansvar i
punkt 1 ovenfor.

Vurdering pr. 31.12.21 – kontrollutvalget i Grue
- Kontrollutvalget mottar kopi av
revisjonsberetningen, slik bestemmelsene sier.
Dersom det er alvorlige mangler, sendes
nummerert brev i forkant, jf. punkt 15 ovenfor.
- Årsregnskapet og årsberetning var svært
forsinket i Grue i 2021, men det skyldes ikke
revisjons arbeid

Kontrollutvalgets påseansvar ovenfor forvaltnings- og regnskapsrevisjon

Side 4

9/23 Sak G-21/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen - 21/00144-5 Sak G-21/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen : Sak G-21/22 Oppfølging - Fellesmøte med Visit Kongsvingerregionen

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00144-5
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-21/22 OPPFØLGING
FELLESMØTE MED
MED VISIT
VISIT
SAK G-21/22
OPPFØLGING -- FELLESMØTE
KONGSVINGERREGIONEN
KONGSVINGERREGIONEN
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget
tar saken
til orientering.
Kontrollutvalget tar
saken til
orientering.

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:
Kontrollutvalget
Kongsvinger kommune
kommune behandlet
26.10.21, jf
/21, en
en
Kontrollutvalget ii Kongsvinger
behandlet ii møte
møte 26.10.21,
jf. sak
sak K-67
K-67/21,
forundersøkelse
forvaltning av
Kongsvingerregionen.
forundersøkelse vedrørende
vedrørende forvaltning
av midler
midler ii selskapet
selskapet Visit
Visit Kongsvingerregionen.
Kontrollutvalget
Kongsvinger vedtok
få en
en rapportering
fra selskapet
om hva
Kontrollutvalget ii Kongsvinger
vedtok åå få
rapportering fra
selskapet om
hva selskapet
selskapet har
har
oppnådd
sett
i
henhold
til
de
mål
og
strategier
selskapet
selv
har
vedtatt.
Kontrollutvalgene
oppnådd sett i henhold til de mål og strategier selskapet selv har vedtatt. Kontrollutvalgene ii
de
øvrige eierkommunene
eierkommunene ble
ble informert
informert og
og oppfordret
oppfordret til
til åå fatte
fatte likelydende
likelydende vedtak.
ble
de øvrige
vedtak. Det
Det ble
vedtatt
arrangere et
et fellesmøte
alle kontrollutvalgene
hvor en
en slik
slik rapportering
vedtatt åå arrangere
fellesmøte med
med alle
kontrollutvalgene hvor
rapportering kunne
kunne
presenteres.
presenteres.
Kontrollutvalget
Grue vedtok
følgende ii sak
G- 72/21 den
den 23.11.21:
23 .11.21:
Kontrollutvalget ii Grue
vedtok følgende
sak G-72/21
J. Kontrollutvalget
en rapportering
rapportering på
hva selskapet
selskapet har
har oppnådd
oppnådd sett
sett ii henhold
1.
Kontrollutvalget ønsker
ønsker en
på hva
henhold
til
og strategier
strategier selskapet
selskapet selv
selv har
har vedtatt.
til de
de mål
mål og
vedtatt.
2. Sekretariatsleder
Sekretariatsleder tar
med daglig
leder ii Visit
og ber
2.
tar kontakt
kontakt med
daglig leder
Visit Kongsvingerregionen
Kongsvingerregionen og
ber om
om
et felles
møte hvor
en slik
rapport kan
et
felles møte
hvor en
slik rapport
kan presenteres
presenteres med
med de
de øvrige
øvrige kontrollutvalgene
kontrollutvalgene ii
eierkommunene.
eierkommunene.

Fellesmøtet
ble holdt
den 24.
24. februar
februar 2022,
2022, og
og alle
alle
Fellesmøtet ble
holdt ii kommunestyresalen
kommunestyresalen ii Kongsvinger
Kongsvinger den
kontrollutvalgene
eierkommunene var
var representert
leder og
og nestleder.
ble avtalt
avtalt at
at
kontrollutvalgene ii eierkommunene
representert av
av leder
nestleder. Det
Det ble
kontrollutvalgslederne
og nestlederne
utvalg om
om
kontrollutvalgslederne og
nestlederne orienterer
orienterer resten
resten av
av sine
sine respektive
respektive utvalg
orienteringen/rapporteringen
ble gitt.
gitt. Kontrollutvalget
Kontrollutvalget tar
tar en
en diskusjon
diskusjon om
om dette
dette eventuelt
eventuelt
orienteringen/rapporteringen som
som ble
skal
opp med
med en
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av
av selskapet.
skal følges
følges opp
en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
selskapet.

1
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00102-51
Eskil Kristiansen

Saksgang

Møtedato

Grue kontrollutvalg 2019-2023

15.03.2023

SAK
G-22/22 EVENTUEL
T
SAK G-22/22
EVENTUELT
Forslag
vedtak/innstilling:
Forslag til
til vedtak/innstilling:
Ingen
forslag til
til vedtak.
Ingen forslag
vedtak.

Vedlegg:
Ingen.
Ingen.

Saksframstilling:
Saksframstilling:

1
1

