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MØTEINNKALLING
Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023
Dato:
Sted:
Arkivsak:

15.03.2021 kl. 13:00
Besøkssenteret, møterom 2. etg.
21/00006

Kontrollutvalgets
medlemmer:

Forfall:
Ordfører:
Revisor:
Kopi av innkallingen
sendes:
Kopi av sakslistens
framside sendes på epost til:
Sekretær:
Invitert til sak:

Hele sakslisten med
vedlegg legges på

Egil Rønning (AP) – leder
Jan Erik H. Lindgjerde (AP) - nestleder
Kjell Øverby (SV)
Gry Falck (SP)
Synnøve S. Hjermstad (AP)
Forfall må meldes så snart som mulig til telefon 95 13 31 87 eller
Kristin.moe@gs-iks.no
Ordfører Even Moen
Revisjon Øst IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/Rolf Berg
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Magnus Michaelsen/Jo Erik
Skjeggestad
Rådmann Leif H. Walle
Ordfører Even Moen
Daglig leder i Revisjon Øst IKS, Morten Alm Birkelid
Varamedlemmene (til orientering).
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling.
Kristin Moe
Rådmann, Sektorleder samfunnsutvikling, varaordfører til sak 1/21

https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/stor-elvdal-kommune/ og på
kommunens hjemmeside.

Egil Rønning
Kontrollutvalgsleder

Kristin Moe
utvalgssekretær
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Møtedato
15.03.2021

SAK SE-1/21 ORIENTERING
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Det ble bestemt i kontrollutvalgets forrige møte 1. februar at de på dagens møte
ønsker følgende redegjørelse av rådmann, sektorleder samfunnsutvikling og
varaordfører:
• Fremdrift av kommunens hjemmeside og informasjon som kan hentes ut på
postlisten.
• Om fremdrift på omsorgsboliger og barnehageprosjekt.
• Hvordan kommunen ivaretar sin eierinteresse. i selskaper kommunen er eiere
i, (4-års økonomi plan for MHBR IKS).
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SAK SE-2/21 REGLEMENT - KONTROLLUTVALGET
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget vedtar det vedlagte reglementet og oversender det til
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret godkjenner det vedlagte reglement for kontrollutvalget i
Stor-Elvdal kommune.
Vedlegg:
Reglement

Saksframstilling:
Det foreligger ikke noe eget reglement for kontrollutvalget i Stor-Elvdal kommune iht.
ny kommunelov.
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
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
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•
•

•
•

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.
I reglementet er det hele og fulle navnet oppgitt som kontrollutvalget i Stor-Elvdal
kommune, vanlig benevnt som kontrollutvalget.
Det er nå laget et utkast til reglement. 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.
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KONTROLLUTVALGET I STOR-ELVDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I STOR-ELVDAL KOMMUNE

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 Stor-Elvdal 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 Stor-Elvdal 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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KONTROLLUTVALGET I STOR-ELVDAL KOMMUNE

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
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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KONTROLLUTVALGET I STOR-ELVDAL KOMMUNE

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.
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Saksbehandler
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SAK SE-3/21 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2020
Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kontrollutvalget årsrapport for 2020 vedtas.
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering.

Vedlegg:
1. Årsrapport
2. Regnskap

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
Egil Rønning – leder AP
Jan Erik H. Lingjerde – nestleder AP
Synnøve Solbakken Hjermstad – AP
Kjell Øverby – SV
Gry Falck – SP

Varamedlem
Per O. Modal - AP
Anne Herud – AP
Sigbjørn Mobekk – AP
Olav Follstad – V
Einy Synniva Brænd

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 5 møter og behandlet 60 saker. Tilsvarende tall i
2019 viser 5 møter og 30 saker.
Innkalling av administrative ledere, evt. andre til kontrollutvalgsmøter
Kontrollutvalget har i 2020 innkalt til sine møter:
•
•
•
•
•
•

Revisjon Øst IKS
Kommunedirektør
Økonomisjef
Ordfører
Stabsleder – stab og støtte
Sektorutvikling samfunnsutvikling
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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 Stor-Elvdal kommunes
årsregnskap for 2019 i møte 2. juni (sak 2020/34).
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.
Stor-Elvdal behandlet i møte 23.11.20 forvaltningsrevisjonsrapport «SÅTE IKT», sak
2020/56. Dette var et samarbeid med kommunene Engerdal og Trysil. Åmot
kommune hadde også mulighet til å delta, men takket nei. Kontrollutvalgets innstilling
til kommunestyret var følgende:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport SÅTE IKS til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren, i samarbeid med de andre
samarbeidskommunene, og vertskommunen Trysil, følge opp anbefalinger i
rapporten:
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•

•
•

Vurderer om kommunestyrevedtakene om opprettelse av SÅTE
samarbeidet tilfredsstiller lovmessige krav om delegasjon av fullmakter i
kommunale samarbeider.
Om det bør fastsettes tydeligere retningslinjer for hvilke saker som anses å
være av prinsipiell betydning i samarbeidsavtalen for SÅTE samarbeidet.
Hvordan samarbeidskommunene i større grad kan:
o Gi føringer for sin IKT satsing i kommunens handlings- og
økonomiplaner, som igjen kan danne grunnlaget for skriftlige
langtidsplaner for SÅTE IKT som omfatter økonomi.
o Knytte faggrupper og brukere av ulike systemer tettere sammen
o Legge bedre til rette for at IKT bestiller kan støtte seg på
systemansvarlige og superbrukere i sin funksjon.

•

•
•

Vurderer om kommunestyrevedtakene om opprettelse av SÅTE samarbeidet
tilfredsstiller lovmessige krav om delegasjon av fullmakter i kommunale
samarbeider.
Om det bør fastsettes tydeligere retningslinjer for hvilke saker som anses å
være av prinsipiell betydning i samarbeidsavtalen for SÅTE samarbeidet.
Hvordan samarbeidskommunene i større grad kan:
o Gi føringer for sin IKT satsing i kommunens handlings- og
økonomiplaner, som igjen kan danne grunnlaget for skriftlige
langtidsplaner for SÅTE IKT som omfatter økonomi.
o Knytte faggrupper og brukere av ulike systemer tettere sammen.
o Legge bedre til rette for at IKT bestiller kan støtte seg på
systemansvarlige og superbrukere i sin funksjon.

•

•

•

Vurdere en presisering når det gjelder punkt 6. om økonomi i
samarbeidsavtalen for SÅTE samarbeidet. Dette når det gjelder hva som
regnes som en vesentlig kostnad, og hvem i kommunen som skal ha
myndighet til å godkjenne ekstrautgifter for SÅTE samarbeidet.
Vurdere å innføre skriftlig økonomirapportering for SÅTE samarbeidet som
kan koordineres med samarbeidskommunenes egen økonomirapportering.
Dette innebærer både økonomiplanlegging og rapportering.
I forbindelse med gjennomføring av prosjekter bør det vurderes om det er
behov for å:
o Benytte mer til i planleggingsfasen på å kartlegge risikoforhold, og
synliggjøre hva slags konsekvens risikoforholdene kan gi, for blant
annet leveringsfrister.
o Beskrive krav til kvalitet i forbindelse med planlegging av prosjekter og
prosjektgjennomføring

•

Om det bør gjennomføres brukerundersøkelser med jevne mellomrom, som
kan bidra til læring og utvikling. Blant annet når det gjelder kommunikasjon og
informasjon mellom SÅTE IKT og samarbeidskommunene.
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•

Om en i større grad bør følge opp punktene i tjenestenivåavtalen vedrørende
responstid og oppetid for fagsystemene i rapportering til
samarbeidskommunene.

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 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 risiko- og 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 Stor-Elvdal kommune 2019 – sak 2020/20
Kontrollutvalgets uttalelse til Stor-Elvdal kommuneskogers regnskap 2019 –
sak 2020/33
Kontrollutvalgets uttalelse til Stor-Elvdal kommunes regnskap 2019 – sak
2020/34
Plan for forvaltningsrevisjon – sak 2020/35
Kontrollutvalgets årsmelding og regnskap for 2019 - sak 2020/36
Sekretariatets årsmelding og regnskap for 2019 – sak 2020/372020 – 2023,
sak 014/20
Plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 - sak 2020/55
Forvaltningsrevisjon SÅTE IKS – sak – 2020/56

Sekretariat (K)§ 23-7
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.
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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.
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 915 831 mot budsjettert 1 001 000.
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Ansvar
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1042
1042
1042

Konto

Regskap 31.12.2020

105026
108001
108003
108003
109901
109901
110004
111503
111504
111505
115004
115005
115006
116001
117001
119501
120004
135005
142903
172903

Skattepl. kjøregodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste politikere
Godtgjørelse til folkevalgte i politiske råd og utvalg
Godtgjørelse til folkevalgte i politiske råd og utvalg
Arbeidsgiveravgift av lønnsarter (010-090)
Arbeidsgiveravgift av lønnsarter (010-090)
Abonnement til aviser og fagtidsskrifter
Bevertning i kom.regi (internt)
Beverting ved møter/utvalg/organisasjoner/råd
Beverting ved kurs/opplæring
Kursavgifter
Seminar/konferanser
Hotell- og oppholdsutgifter
Kjøregodtgjørelse
Ikke oppg.pl. reiseutgifter (buss, tog, fly etc.)
Kontingenter
PC og utstyr til PC - inkl. programvare
Andre interkommunale tiltak
Merverdiavg. (lav sats) på anskaffelser - Drift
Komp. for mva (lav sats) på anskaffelser - Drift
Kontrollutvalget
137501 Regnskapsrevisjon av IKS
137502 Forvaltningsrevisjon av IKS

SUM

Regnskap

Just. budsjett (1) Til disposisjon (1)

419,44
0,00
675,00
12960,00
43,20
784,28
2125,00
1219,00
0,00
0,00
15227,75
3771,00
4944,00
2769,90
0,00
0,00
0,00
203893,00
593,28
-593,28
248831,57
667000,00
0,00
667000,00

1000,00
10000,00
0,00
20000,00
0,00
2000,00
2000,00
0,00
5000,00
2000,00
22000,00
0,00
0,00
5000,00
5000,00
1000,00
10000,00
206000,00
0,00
0,00
291000,00
510000,00
200000,00
710000,00

581,00
10000,00
-675,00
7040,00
-43,00
1216,00
-125,00
-1219,00
5000,00
2000,00
6772,00
-3771,00
-4944,00
2230,00
5000,00
1000,00
10000,00
2107,00
-593,00
593,00
42169,00
-157000,00
200000,00
43000,00

915831,57

1001000,00

85168,00
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Saksgang
Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023
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Møtedato
15.03.2021

SAK SE-4/21 ENGASJEMENTSBREV STOR-ELVDAL KOMMUNE OG
STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar Engasjementsbrev Stor-Elvdal kommune og Stor-Elvdal
kommuneskoger KF til orientering.
Vedlegg:
1. Engasjementsbrev kommunen
2. Engasjementsbrev kommuneskogen

Saksframstilling:
Hensikten med et engasjementsbrev er å nedtegne vilkårene for oppdraget og
kommunisere dette med oppdragsgiver, slik at det er en felles forståelse for
arbeidsoppgaver og ansvarsdeling mellom revidert part og revisor på ulike områder.
Det er anbefalt at engasjementsbrevet utarbeides hvert 4. år i starten av en ny
valgperiode, eller ved endringer i kommunen eller hos revisor.
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Postboks 84, 2341 Løten
Telefon:
62 43 58 00
www.revisjon-ost.no
post@rev-ost.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Til
kontrollutvalget i Stor-Elvdal kommune

Saksbeh.:
Hanne Mette Rusten

Direkte tlf.:
406 32 793

Deres ref.:

Vår ref.:
700/2020

Dato:
21.01.2021

ENGASJEMENTSBREV – STOR-ELVDAL KOMMUNE
1. Innledning
Revisjon Øst IKS er valgt til revisor for Stor-Elvdal kommune. Revisjonen består av
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i
lov eller i medhold av lov og andre uttalelser og kontrollhandlinger, og omfatter revisjonen av
kommuneregnskapet og konsolidert årsregnskap.
Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner herunder
standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av
revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan
forventes av oss.
De økonomiske forhold mellom revisjonen og kontrollutvalget som oppdragsgiver avtales i en
egen årlig oppdragsavtale.
2. Revisjonen – formål og innhold
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen
kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov, jf. kommuneloven § 24-2. Revisjon av
kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente
standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi
underlagt jevnlige eksterne kvalitetskontroller.
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i
samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19.
Ledelsenes ansvar
I henhold til kommuneloven er det kommunedirektøren som er ansvarlig for at kommunens
interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14

Besøksadresse
kontor Kongsvinger:
Fjellgata 4
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gjenstand for betryggende kontroll. Det er også kommunedirektørens ansvar å utarbeide og
fremme kommunens årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i
kommuneloven, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
kommuner og fylkeskommuner mv. og god kommunal regnskapsskikk.
Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til
registrerte opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å
kunne utføre vårt arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette
inkluderer også tilgang til systembeskrivelser og nødvendig veiledning. Frister framgår av
vedlegg til den årlige oppdragsavtalen med kontrollutvalget.
Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for å kontrollere
den kommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå løpende
kontroll med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at
kommunens regnskap blir forsvarlig revidert. Videre skal kontrollutvalget påse at det utføres
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser
i. Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser i selskaper (eierskapskontroll).
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak, jf. kommuneloven § 23-3.
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.
Betingelsene blir ikke utdypet nærmere i dette brevet, men blir avtalt særskilt i egne avtaler
med kontrollutvalget.
Revisjonen rapporterer forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller til kontrollutvalget i
egne rapporter.
Regnskapsrevisjon
Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave å kontrollere om årsregnskapet inneholder
vesentlig feilinformasjon og å avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om at revisor
har betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon og at
det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi om den
revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Vi kontrollerer om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever,
og om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Vi
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ser også etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige
avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av
bevilgningene er dekkende beskrevet i årsberetningen.
Årsregnskapet, herunder konsolidert årsregnskap, skal iht. kommuneloven § 14-6 være avlagt
av kommunedirektøren senest 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis
senest 31. mars. Kommunedirektørens ansvar omfatter også ansvar for at registrering,
dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og
oversiktlig måte.
Videre er det vår oppgave å se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen
på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.
Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av
materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og
andre revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.
På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens
iboende begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet
avdekkes, selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår
risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er relevant for kommunens eller
enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for effektiviteten av
enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne avtales.
Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter
og feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget
av vårt revisjonsarbeid påvirkes av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens interne
kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som vi har identifisert under revisjonen, se
nærmere om dette under avsnittet rapportering.
Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset
revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske
krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke
er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for
å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors
skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.
Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å
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vurdere samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
I samsvar med kommuneloven § 24-9 og god kommunal revisjonsskikk er det vår oppgave å
se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser
og vedtak. Denne kontrollen skal gjennomføres med begrensede ressurser og baseres på en
risiko- og vesentlighetsvurdering som legges fram for kontrollutvalget. Resultatet av
kontrollen rapporteres i en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget som avgis senest 30. juni.
Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og avgis etter RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll
med økonomiforvaltningen». Standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og
gjennomfører vårt arbeid for å oppnå moderat sikkerhet i uttalelsen om etterlevelse på det
området som velges for kontroll.
Misligheter
Revisor bidrar gjennom revisjonen til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Hvis
revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra
om det til kontrollutvalget i nummerert brev, dette fremkommer i kommuneloven § 24-7.
Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende nytt brev til kontrollutvalget.
Revisor skal sende kopi av brevet til kommunedirektøren.
Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere
kontrolloppstillingen for lønns- og pensjonskostnader (RF-1022) og de terminvise krav etter
den kommunale ordningen for momskompensasjon (RF-0009). Vi utfører også kontroll av
tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav om
revisors attestasjon, herunder antall psykisk utviklingshemmede og tilskudd ressurskrevende
tjenester. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard
for attestasjonsoppdrag.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Oppdragsansvarlig revisor er statsautorisert revisor Tommy Pettersen. Statsautorisert revisor
Rolf Berg er oppdragsansvarlig revisor primært for revisjonsuttalelser/revisjonsberetninger til
tilskuddsgivere. Den løpende revisjonen bli ivaretatt av utøvende revisor(er) på teamet.
3. Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og
foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 24-2 femte ledd.
Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.
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Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.
4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom
det er forhold som tilsier det.
Regnskapsrevisjonen rapporteres slik til kontrollutvalget:
1. Presentasjon av revisjonsstrategi ved inngangen til nytt revisjonsår
2. Oppsummering av årets interimsrevisjon, revisjon og revisjonsresultater ved
avslutning av revisjonen
3. Revisjonsberetning
4. Nummererte brev (se nedenfor)
5. Skriftlig uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll
Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget.
Nummererte brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i
revisjonsberetningen, men vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike
nummererte brev vil bli sendt til kontrollutvalget med kopi til rådmannen
(kommunedirektøren). Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at forhold som er påpekt av
revisor blir fulgt opp.
I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som skal sende til offentlige
myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte
g. hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.
Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp
i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.
Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til
administrasjonen.
Uttalelser fra kommunens ledelse
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente
en skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som
gis i årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra
administrasjonen.
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I forbindelse med avslutningen av forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen
innhenter revisor en skriftlig uttalelse fra ledelsen for den aktuelle kontrollen.
5. Personvern
For å gjennomføre revisjonen og andre oppdrag under dette engasjementsbrevet, vil vi
behandle personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring.
Personvernerklæringen kan fremlegges på forespørsel. Vi er behandlingsansvarlig etter
personvernreglene for de personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi
inngår derfor ikke en databehandleravtale.
6. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av
NKRF kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning
innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så
langt det lar seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.
Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle
og ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart
eller utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.
Med hilsen

Morten Alm Birkelid
daglig leder
Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/
statsautorisert revisor
Kopi: rådmann
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Postboks 84, 2341 Løten
Telefon:
62 43 58 00
www.revisjon-ost.no
post@rev-ost.no
Org.nr.:
974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Til
kontrollutvalget i Stor-Elvdal kommune

Saksbeh.:
Hanne Mette Rusten

Direkte tlf.:
406 32 793

Deres ref.:

Vår ref.:
705/2020

Dato:
22.01.2021

ENGASJEMENTSBREV – STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER KF
1. Innledning
Revisjon Øst IKS er valgt til revisor for Stor-Elvdal Kommuneskoger KF. Revisjonen består
av regnskapsrevisjon, som er bestemt i lov eller i medhold av lov, og andre uttalelser og
kontrollhandlinger, og omfatter revisjonen av foretaket sitt regnskap.
Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for revisjon av kommunale
foretak herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive
vår forståelse av revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og
hva som kan forventes av oss.
2. Revisjonen – formål og innhold
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon jf. kommuneloven § 24-2. Revisjon av kommunal
virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente
standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi
underlagt jevnlige eksterne kvalitetskontroller.
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig
revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i
samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19.
Ledelsenes ansvar
I henhold til kommuneloven er det daglig leder som er ansvarlig for at foretakets interne
administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er
gjenstand for betryggende kontroll. Det er styrets ansvar å avlegge årsberetning og
årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om økonomiplan,
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. og god
kommunal regnskapsskikk.

Besøksadresse
hovedkontor Løten:
Kildevegen 14

Besøksadresse
kontor Kongsvinger:
Fjellgata 4
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Foretakets ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre
vårt arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller mv. Dette inkluderer også
tilgang til systembeskrivelser og nødvendig veiledning.
Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar
Kommunestyret er foretakets øverste organ, og har det øverste ansvaret for å kontrollere den
kommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå løpende
kontroll med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at
foretakets regnskap blir forsvarlig revidert. Videre skal kontrollutvalget påse at det utføres
forvaltningsrevisjon av foretakets virksomhet.
Regnskapsrevisjon
Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave å kontrollere om årsregnskapet inneholder
vesentlig feilinformasjon og å avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om at revisor
har betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon og at
det er avgitt i samsvar med lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi om den
revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Vi kontrollerer om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever,
og om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Vi
ser også etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige
avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av
bevilgningene er dekkende beskrevet i årsberetningen.
Årsregnskapet avlegges av styret iht. kommuneloven § 9-8, og skal iht. kommuneloven § 14-6
være avlagt senest 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis senest
31. mars. Ledelsens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.
Videre er det vår oppgave å se etter at foretaket har ordnet den økonomiske internkontrollen
på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.
Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av
materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og
andre revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.
På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens
iboende begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet
avdekkes, selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår
risikovurdering vurderer vi de interne kontrollene som er relevant for foretakets utarbeidelse
av årsregnskapet med det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra
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omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll.
Slike revisjoner eller gjennomganger vil eventuelt kunne avtales.
Generelt vil en effektiv intern kontroll (foretakets egen) redusere risikoen for at misligheter og
feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av
vårt revisjonsarbeid påvirkes av kvaliteten på, og effektiviteten av foretakets interne kontroll,
samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle vesentlige
mangler i den interne kontrollen som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette
under avsnittet rapportering.
Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset
revisjon av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske
krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke
er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for
å innhente bevis om disse forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors
skjønn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler.
Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om foretakets interne rutiner for å
vurdere samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll.
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
I samsvar med kommuneloven § 24-9 og god kommunal revisjonsskikk er det vår oppgave å
se etter om foretakets økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og
vedtak. Denne kontrollen skal gjennomføres med begrensede ressurser og baseres på en
risiko- og vesentlighetsvurdering som legges fram for kontrollutvalget. Resultatet av
kontrollen rapporteres i en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget som avgis senest 30. juni.
Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og avgis etter RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll
med økonomiforvaltningen». Standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og
gjennomfører vårt arbeid for å oppnå moderat sikkerhet i uttalelsen om etterlevelse på det
området som velges for kontroll.
Forenklet etterlevelseskontroll i foretaket sees i sammenheng med forenklet
etterlevelseskontroll i kommunen, og vi rapporter resultatet av vårt arbeid samlet til
kontrollutvalget
Misligheter
Revisor bidrar gjennom revisjonen til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Hvis
revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra
om det til kontrollutvalget i nummerert brev, dette fremkommer i kommuneloven § 24-7.
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Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende nytt brev til kontrollutvalget.
Revisor skal sende kopi av brevet til styret.
Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nødvendige for å attestere
kontrolloppstillingen for lønns- og pensjonskostnader (RF-1022). Vi utfører også kontroll av
tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte oppgaver (særattestasjoner), der det er krav om
revisors attestasjon. Våre kontroller utføres i tråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell
standard for attestasjonsoppdrag.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Oppdragsansvarlig revisor er statsautorisert revisor Tommy Pettersen. Statsautorisert revisor
Rolf Berg er oppdragsansvarlig revisor primært for revisjonsuttalelser/revisjonsberetninger til
tilskuddsgivere. Den løpende revisjonen bli ivaretatt av utøvende revisor(er) på teamet.
3. Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos foretaket og
foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter
forvaltningsloven §§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 24-2 femte ledd.
Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.
Taushetsplikten er ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.
4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom
det er forhold som tilsier det.
Regnskapsrevisjonen rapporteres slik til kontrollutvalget:
1. Presentasjon av revisjonsstrategi ved inngangen til nytt revisjonsår (etter avtale)
2. Oppsummering av årets revisjon og revisjonsresultater ved avslutning av revisjonen
3. Revisjonsberetning
4. Nummererte brev (se nedenfor)
5. Skriftlig uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll
Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget.
Nummererte brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i
revisjonsberetningen, men vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike
nummererte brev vil bli sendt til kontrollutvalget med kopi til styret og daglig leder.
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.
I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller
fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller
forskrift skal bekrefte
g. hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.
Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp
i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.
Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til daglig
leder.
Uttalelser fra foretakets ledelse
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente
en skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som
gis i årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv.
I forbindelse med avslutningen av forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen
innhenter revisor en skriftlig uttalelse fra ledelsen for den aktuelle kontrollen.
5. Personvern
For å gjennomføre revisjonen og andre oppdrag under dette engasjementsbrevet, vil vi
behandle personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring.
Personvernerklæringen kan fremlegges på forespørsel. Vi er behandlingsansvarlig etter
personvernreglene for de personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi
inngår derfor ikke en databehandleravtale.
6. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere, og som medlem av
NKRF kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi bistår gjerne med veiledning
innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv., så
langt det lar seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.
7. Honorar for revisjon og bistand/veiledning
Vårt honorar beregnes etter medgått tid, med tillegg for påløpte utgifter. Honorarets størrelse
vil være påvirket av regnskapets kvalitet. Godtgjørelsen er beregnet etter prinsippet om
selvkost.
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Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle
og ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart
eller utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.
Med hilsen
Tommy Pettersen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/
statsautorisert revisor

Kopi: Styreleder
Daglig leder
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00109-2
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023
Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

Møtedato
15.03.2021

SAK SE-5/21 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor egenvurdering av uavhengighet i
revisjonsoppdraget for revisjonsåret 2021 til orientering.
Vedlegg:
Uavhengighetserklæring

Saksframstilling:
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert
år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til
revisors uavhengighet og objektivitet finner vi i Kommuneloven § 24-4 og forskrift om
revisjon (kap. 3).
Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det
er kun oppdragsansvarlig revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for
kontrollutvalget.
I Revisjon Øst IKS sine revisjonsplaner vil vurdering av uavhengigheten til hver
enkelt revisor i kommunens revisjonsteam inngå som et eget punkt i revisjonsplanen.
Oppdragsansvarlig revisors skriftlige egenvurdering skal ligge som et vedlegg til
dette punktet.
Av vedlagte egenvurdering framkommer ingen forhold som svekker revisors
uavhengighet eller objektivitet i forhold til oppdraget i Stor-Elvdal kommune.

1

5/21 Sak Se-5/21 Revisors uavhengighetserklæring - 21/00109-2 Sak Se-5/21 Revisors uavhengighetserklæring : Stor-Elvdal uavhengighetserklæring FR

Postboks 84, 2341 Løten
Telefon:
62 43 58 00
www.revisjon-ost.no

Kontrollutvalget i Stor-Elvdal kommune
v/Konsek Øst IKS
Torget 1
2450 Åmot

Saksbeh.:
Jo Erik Skjeggestad

Direkte tlf.:
902 82 725

post@rev-ost.no
Org.nr.: 974 644 576 MVA
Bankgiro: 1822.46.49505

Deres ref.:

Vår ref.:
700/2021

Dato:
14. januar 2021

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Stor-Elvdal
kommune 2021
Innledning
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og
ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav
til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun
oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for
kontrollutvalget. De øvrige revisorer som har arbeidsoppgaver tilknyttet Stor-Elvdal kommune
fyller ut egne skjemaer som arkiveres for det enkelte oppdrag.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet
Følgende fremgår av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 17:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående
har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes
a)
b)

Ektefelle eller samboer og deres søsken
Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og deres ektefeller eller
samboere
Søsken og deres ektefeller eller samboere
Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje til revisorens ektefelle eller
samboer

c)
d)

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor
i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører
ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 18 pkt.
a-d:


Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller i
virksomhet som kommunen deltar i eller er eier i, ved siden av revisoroppdraget.
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Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen
deltar i eller er eier i. Unntaket er virksomhet som utfører revisjon i kommunen.



Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet hvis det kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 18 pkt. e-g:




Revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen hvis dette er
egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.
Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne
ledelses- og kontrolloppgaver.
Revisor kan ikke opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved
bistand i skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Punkt 1:
Ansettelsesforhold

Vi har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Revisjon Øst IKS.

Punkt 2: Medlem i
styrende organer

Vi er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som
Stor-Elvdal kommune deltar i.

Punkt 3: Delta eller
Vi deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til
inneha funksjoner i
interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
annen virksomhet,
som kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Punkt 4: Nærstående

Vi har ikke nærstående som har tilknytning til Stor-Elvdal kommune som har
betydning for uavhengighet og objektivitet.

Punkt 5:
Rådgivnings- eller
andre tjenester som er
egnet til å påvirke
revisors habilitet

Før slike tjenester utføres vil det bli foretatt en vurdering av rådgivningens
eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med
bestemmelsen i forskriften § 18 pkt. e, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert
enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som
veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike
veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.
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Vi har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor
Stor-Elvdal kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Punkt 6: Tjenester
under kommunens
egne ledelses- og
kontrolloppgaver

Vi har ikke ytet tjenester overfor Stor-Elvdal kommune som hører inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Punkt 7: Opptre som
fullmektig for den
revisjonspliktige

Vi opptrer ikke som fullmektig for Stor-Elvdal kommune.

Punkt 8: Andre
særegne forhold

Vi kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
uavhengighet og objektivitet.

Med hilsen

Magnus Michaelsen
oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor

Jo Erik Skjeggestad
oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor

Lina Kristin Høgås-Olsen
oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00016-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang
Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023
Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

Møtedato
15.03.2021

SAK SE-6/21 EVENTUELT
Forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/00060-1
Gunvor Kristin Moe

Saksgang

Møtedato

Stor-Elvdal kontrollutvalget 2019 - 2023

15.03.2021

SE-7/21 REFERATER OG ORIENTERINGER
Forslag til vedtak/innstilling:
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering.
Vedlegg:
Tiltaksplan og oppfølgingsliste

Saksframstilling:
Orienteringer/diskusjoner
▪ Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem
forbereder en orientering til de øvrige).
o Saker fra formannskapet/planutvalg – Kjell Øverby og Gry Falck
o Saker fra SKO utvalget – Jan Erik Hageler Lingjerde og Synnøve
Solbakken Hjermstad
o Gry Falck er kommunestyrets representant i kontrollutvalget.
▪
▪
▪
▪
▪

Kommunestyrets saker og vedtak.
Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev.
kontrollutvalgets leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt
kontrollutvalgets saker.
Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene?
En oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på
https://www.konsek-ost.no/kontrollutvalgene/stor-elvdal-kommune/
Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer

1
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KONTROLLUTVALGET I STOR-ELVDAL KOMMUNE

Tiltaksplan og oppfølging av saker
Stor-Elvdal kommune
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 2021
•
•
•

•
I hvert møte eller når
kontrollutvalget
bestemmer det

•
•

•
•
Mandag 1.2.21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandag 15.3.21
Møtestart kl 13.00

•

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/planutvalg – Kjell Øverby og Gry Falck
o Saker fra SKO utvalget – Jan Erik Hageler Lingjerde og Synnøve
Solbakken Hjermstad
Gry Falck er kommunestyrets representant i kontrollutvalget.
Samtale med ordfører og kommunedirektør.
Rapporteringer 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
Orientering
Interimrapport 2020
Statusrapport revisjon for 2020, 2. halvår (31.12.20)
Informasjon om Revisjon Øst IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1)
(benchmarking)
Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet
Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for 2020, jf. NKRFs veiledere.
Kontrollutvalgets årsplan2021
Eventuelt
Referatsaker
Orientering. Ordfører (varaordfører): Hvordan kommunen ivaretar eierinteresser i
selskaper vi er eiere i (4-årsplan for MHBR IKS. Rådmann: framdrift av
kommunens hjemmeside og informasjon som kan hentes ut på postlisten.
Sektorleder samfunnsutvikling: Fremdrift på omsorgsboliger og barnehageprosjekt

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 Stor-Elvdal kommune

Møte

Kontrollutvalgets saker 2021
•
•
•
•
•
•
•

Mandag 10.5.21

Mandag 20.9.21

Mandag 22.11.21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollutvalgets årsrapport og regnskap for 2020 behandles og oversendes deretter
kommunestyret for orientering.
Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet
Engasjementsbrev Stor-Elvdal kommune
Engasjementsbrev Stor-Elvdal kommuneskoger KF
Reglement for kontrollutvalget
Eventuelt (Morten deltar digitalt)
Referater og orienteringer (tiltaksplan)
Orientering
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2020 (+revisjonsberetning og
årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2020)
Kontrollutvalgets uttalelse til KF Stor-Elvdal kommuneskoger sitt regnskap 2020
Forvaltningsrevisjonsrapport – Kompetanse i kommunens organisasjon
Eventuelt
Referater og orienteringer
Orientering
Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen".
Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2021 (30.6.21)
Forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet for 2022
Eventuelt
Referater og orienteringer
Orientering
Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2021
Risiko- og vesentlighetsvurderingen for forenklet etterlevelseskontroll
Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret
til orientering
Eventuelt
Referater og orienteringer

2022

___________________________________________________________________________
Tiltaksplan 2021
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KONTROLLUTVALGET I STOR-ELVDAL KOMMUNE

Oppfølgingsliste

Møte

Saknr.

5.1.21 2021/2
2021/3
2021/4
2021/5
2021/6
2021/7
2021/8
2021/9

Sak

Vedtak

Orientering ordfører og kom.dir.
Revisjonsrapport interim 2020
Statusrapport revisjon 30.12.20
Benchmarking – Revisjon Øst IKS
Vurdering av RR uavhengighet
Kontrollutvalgets påseansvar for RR og
FR
Årsplan 2021

KU tar rådmannens og ordførerens redegjørelse til orientering
KU tar revisjonsrapport interim til orientering
KU tar statusrapporten 30.12.20 til orientering
KU tar Revisjon Øst IKS sin presentasjon til orientering
KU tar oppdragsansvarlig RR sin uavhengighet til orientering
KU slutter seg til vurderingene som går fram av vedlegg «KU’s
påseansvar for RR og FR pr 31.12.20».
KU vedta den foreslåtte planen, med endringer gjort i møtet, og sender
saken til KS med forslag for vedtak:
• KS tar KU’s årsplan til orientering
KU takker nei til invitasjon i deltakelse i eierskapskontroll med
forvaltningsrevisjon i Abakus AS, fra Kontrollutvalg Fjell IKS

Eventuelt: Sekretær har mottatt
invitasjon til deltakelse i
eierskapskontroll med
forvaltningsrevisjon i Abakus AS, fra
Kontrollutvalg Fjell IKS
2021/10 Referatsaker

Referatsaker tas til orientering. KU ønsker å invitere ordfører til sitt
neste møte 15. mars for å få en redegjørelse om økonomien i MHBR
IKS, 4-årsplanen

15.3.21

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

Sendes/
behandles

KS

Behandlet

Oppfølging

Ferdig

KU
KU
KU
KU
KU
KU

x
x
x
x
x
x

KU

x

KU

x

KU

Se vedtak
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Kontrollutvalget i Stor-Elvdal kommune

Forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller Frist

Notater

Kompetanse i kommunens organisasjon
Takket nei til invitasjon om deltakelse i
eierskapskontroll i Abakus AS fra Kontrollutvalg
Fjell IKS i møte 1.2.21.

Behandles i mai 2021

2021

___________________________________________________________________________
Tiltaksplan 2021
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