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Arkivsak-dok. 18/00126-5 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

Klikk her for å skrive inn tekst.            
Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

 

1. Oversikt over KS-saker. 

2. Oversikt over FSK-saker, 30.1.18 og 27.2.18. 

3. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2018. 

 

Fagstoff  

A. KS 30.10.17 – Årsaker til økt sosialhjelp. 

B. Anbud 365 22.1.18 – Strammer grepet om kontraktsoppfølging for å motvirke 

arbeidslivskriminalitet. 

C. Kommunal Rapport 25.1.18 – Gjeldsslaven har mest å frykte. 

D. Morgenbladet 26.1.18–Birthe Eriksen – Hva er varsling? 

E. Kommunal Rapport 1.2.18 – Krever store summer tilbakebetalt (tema private 

barnehager) 

F. Kommunal Rapport 1.2.18 – Mye dyrere skolelokaler (tema Forskjells-Norge) 

G. Kommunal Rapport 1.2.18 – Mener innkjøpsrot må straffes strengere. 

H. Kommunal Rapport 1.2.18 – Kaldgufs i kommunestyret (om trusler og trakasseringer) 

I. Kommunal Rapport 1.2.18 – Vi må øve på varslingssaker. 

J. Kommunal Rapport 8.2.18 – Sliter med krav til barnehager (tema private barnehager) 

K. Kommunal Rapport 8.2.18 – Nesten ingen konkurranseutsatt drift. 

L. Kommunal Rapport 8.2.18 – Like alvorlig å snoke uansett arbeidsgiver. 

M. Kommunal Rapport 8.2.18 – Bruk sunn fornuft – ta grep! 

N. Kommunal Rapport 8.2.18 – Kommunene kaster ikke tiden bort på tull (tema private 

barnehager) 

O. Kommunal Rapport 15.2.18 – Vil ha BPA ut av helselov. 

P. Kommunal Rapport 15.2.18 – Så store er skatteforskjellene (tema Forskjells-Norge). 

Q. Kommunal Rapport 15.2.18 – En av ti lukket budsjettmøter. 

R. Kommunal Rapport 15.2.18 – Hun kan bli åpenhetsminister (Kommentar fra Ole 

Petter Pedersen om ny kommunelov). 
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S. Handelshøgskole BI Samfunn 16.2.18– Kommentar fra Petter Gottschalk om 

økonomisk kriminalitet. 

T. KS 26.2.18 – Antikorrupsjon og etikkarbeid. 

U. Kommunal Rapport 1.3.18 – Skjerper tilsynet med varslingsrutiner (Arbeidstilsynet). 

 

 
Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

forbereder en orientering til de øvrige). 
o Saker fra formannskapet – Anne Mette Øvrum 

o Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth 

o Saker fra næring, utvikling og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og Vidar 

Braaten 

o Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth 

 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 www.gs-iks.no. 

 Eventuelle mediesaker. 

 Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for 

FR). 
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Kommunestyremøter i Sør-Odal kommune 2018 

Dato Sak Sakstittel Vedtak 

8.2.18 001/18 Godkjenning av møteprotokoll Protokoll godkjennes 

 002/18 Framtidig regiontilhørighet for Sør-

Odal kommune 

Sør-Odal kommune skal være en del av region Viken fra 1 januar 2020. 

 003/18 Plan for Kåre Tveter Galleri Lysthuset 

og kulturtunet 

 1. Plan for Kåre Tveter Galleri Lyshuset og Kulturtunet vedtas 

2. Tiltakene kostnadsberegnes for videre behandling i forbindelse med neste års budsjett 
og økonomiplan 

 

 004/18 Regional barnevernberedskap o Skissert modell for barnevernsordning igangsettes i løpet av mars 2018  
o Samarbeidet formaliseres ved langsiktig samarbeidsavtaler mellom alle kommunene.  
o Ordningen skal evalueres etter første driftsår  
o Oppstart krever vedtak i samtlige kommuner  
o Dette vedtaket erstatter alle tidligere vedtak om barnevernsvakt.  
o De involverte barneverntjenestene har fullt ansvar i «sine» uker.  

7. Kongsvinger har ansvar for 3 av 8 uker og vaktas pc.  
8. Eidskog har ansvar for 1 av 8 uker, turnusen og samarbeidsmøtene.  
9. Solør har ansvar for 2 av 8 uker og vaktas telefon.  
10. Odal har ansvar for 2 av 8 uker og opplæringsprogrammet for beredskapsvakt  

  

 005/18 Samarbeid med Hedmark IKT-avtale 

og vedtekter 

1. Sør-Odal kommunestyre godkjenner vedtektene slik det fremgår av vedlegg 1. 
2. Sør-Odal kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen slik det fremgår av vedlegg 2.  
3. Utvidelsen trer i kraft fra 25.02.2018.  
4. Vedtaket er fattet under forutsetning av likelydende vedtak i alle deltakerkommunene.  

 

 006/18 Kontrollutvalgets årsplan 2018 Tas til orientering 

 007/18 Detaljregulering Schøyenstranda-

2,gangsbehandling 

  
Forslag til detaljregulering for Schøyenstranda med plan Id 0419201502 vedtas i 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-12. Vedtak av reguleringsplan. 

Vedtatt planforslag kunngjøres etter kommunestyrets behandling. Planens 
dokumenter gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

Følgende dokumenter omfattes av vedtaket: 

Vedlegg 1: Plankart, datert 10.12.2015, revidert 15.07.2017* 
Vedlegg 2: Planbestemmelser, datert 11.4.2016, revidert 22.01.2018 
Vedlegg 3: Planbeskrivelse, datert 25.4.2016 
Vedlegg 4: Støyrapport Rev B Mjøsplan 
Vedlegg 5: Geoteknisk rapport ORP 
Vedlegg 6: Rapport Kartlegging av terreng og bunntopografi Hydrateam 
 
*Høydegrunnlag plankartendres til NN2000 

  

 008/18 Delegert myndighet til å fastsette 

forskrift om ekstraorinær båndtvang. 

Kommunestyret delegerer sin myndighet til å fastsette forskrift om ekstraordinær 
båndtvang for hunderi lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven)§ 6 annet ledd 
bokstav f til Rådmannen. 

.18 009/18   

 010/18   

 011/18   

 1   

 012/18   

 013/18   

 014/18    

 015/18    

 016/18   

 018/18    

 018/18    

 019/18    
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

 020/18    

.18 021/18    

 022/18    

 023/18   

 024/18   

 025/18    

 026/18    
 027/18   
 028/18   
.18 029/18   
 030/18   
 031/18   
 032/18   
 033/18   
 034/18   
 035/18   
 036/18   
 037/18   
 038/18   
 039/18   
 040/18   
.18 041/18   
 042/18   
 043/18   
 044/18   
 045/18   
 046/18   
 047/18   
 048/18   
 049/18   
 050/18   
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 
 051/18   
 052/18   
 053/18   
 054/18   
 055/18   
 056/18   
 057/18   
 058/18   
 059/18   
 060/18   
 061/18   
 062/18   
 063/18   
 064/18   
 065/18   
 066/18   
 067/18   
 068/18   
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 
    
    
    
    
    
    
    
18    
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   KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

TILTAKSPLAN  

2018 
 

KONTROLLUTVALGET I  

SØR-ODAL KOMMUNE 
 

 
 
 

 
 

 

 

Revidert 19.2.18  
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Fortløpende rapportering  

 
 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 – Anne Mette Øvrum 

o Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth 

o Saker fra næring, miljø og klimautvalget – Elisabeth Hoff Aarstad og 

Vidar Braaten 

o Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth 

 Anne Mette Øvrum er kontrollutvalgets representant i kommunestyret. 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon – inkludert byggeprosjekter. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

o Oppfølging av kommunestyrevedtak. 

o Sykefravær. 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte). 

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen 

av disse (en oppdatert oversikt ligger på www@gs-iks.no) 

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet 

utarbeider oversikt). 

Aktuell informasjon I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Mandag 29.1.18  Kvalitetslosen, avvikssystemet og varsling innen helse og omsorg (utsettes, jf. FR) 

 Informasjon om overgangen fra barnehage til skole, og fra den ene skolen til den 

andre (skolefaglig) (utsatt sak) (utsettes). 

 Informasjon fra NAV. 

Mandag 19.3.18  Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten. 

 Kontrollutvalget vurderer eventuell gjennomgang av opplæringsloven § 9A, etter 

FM tilsyn. 

 Folkehelse og frivillighet (Hanne Aandstad). 

Mandag 7.5.18  Informasjon om overgangen fra barnehage til skole, og fra den ene skolen til den 

andre (skolefaglig) (utsatt sak). 

 Utsatt oppfølging tilsyn og FR skole i samtalen med rådmannen, jf. KU-sak 3/18. 

Mandag 27.8.18  Oppfølging revisjonsrapport egenbetaling SOAS, jf. KU-sak 40/17 (første møte 

etter sommerferien). 

Mandag 8.10.18   

Mandag 26.11.18  Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. 

2019   

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 

5 i forskrift om kontrollutvalg. 

Mandag 29.1.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2016. 

Mandag 19.3.18   

Mandag 7.5.18  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. 

Mandag 27.8.18   
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Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
Mandag 8.10.18  Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. 

Mandag 26.11.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (eventuelt i det første møtet i 2019). 

2019  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017. 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 

5 i forskrift om kontrollutvalg. 

Mandag 29.1.18  Oppfølging av FDV-kostnader (legges inn i samtalen med rådmannen). 

Mandag 19.3.18   

Mandag 7.5.18  Rapport forvaltningsrevisjon Intern kontroll (1.4.18)  

Mandag 27.8.18  Revisjonsrapport Miljøarbeidertjenesten. 

 Det vurderes en oppfølgingskontroll på innkjøp i 2017/18 (jf. KU-sak 37/15) 

(avventer rapport om intern kontroll). 

 Oppfølging FR Samhandlingsreformen. 

 Ytterligere oppføring av forvaltningsrevisjon Spesialundervisning (og 

Fylkesmannens tilsynsrapport) 

Mandag 8.10.18   

Mandag 26.11.18  Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. 

2019  Rapport FR Miljøarbeidertjenesten (ferdigstilles i desember 2018). 

  

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i 

forskrift om kontrollutvalg. 

Mandag 29.1.18   

Mandag 19.3.18  Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (utsettes til 

neste møte) 

Mandag 7.5.18  Eventuell bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (samordnes 

med de øvrige eierne). 

Mandag 27.8.18  Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019. 

Mandag 8.10.18   

Mandag 26.11.18   

2019   

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. 

Revisjonens plan for Sør-Odal kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4. 

Mandag 29.1.18  Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Sør-Odal kommune 

for 2018. 

 Oppdragsavtale for Sør-Odal kommune 2018. 

 Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17). 

Mandag 19.3.18   
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Mandag 7.5.18   

Mandag 27.8.18  Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2017 (30.6.18) 

 Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Sør-Odal kommune for 

revisjonsåret 2018. 

Mandag 8.10.18   

Mandag 26.11.18  Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om 

kontrollutvalg § 18. 

Mandag 29.1.18   

Mandag 19.3.18   

Mandag 7.5.18   

Mandag 27.8.18  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles 

kontrollutvalget. 

Mandag 8.10.18   

Mandag 26.11.18  Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til 

kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4). 

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6. 

Mandag 29.1.18  Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til behandling. 

 Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle 

anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. 

 Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.  

Mandag 19.3.18   

Mandag 7.5.18   

Mandag 27.8.18   

Mandag 8.10.18   

Mandag 26.11.18  Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret 

til orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/00066-3 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED ORDFØREREN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 

 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Knut Hvithammer til en samtale hvor det kan diskuteres 

generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune.  

 

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til 

kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør 

gjøres oppmerksom på? 
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Arkivsak-dok. 18/00038-10 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED RÅDMANNEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller rådmann Frank Hauge til en samtale hvor vi kan diskutere 

generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen 

orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid.  

 

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen:  

o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den 

økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i 

investeringsregnskapet. 

o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.  

o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden 

forrige møte (enhet, sak/tema (ikke navn)). 

o Oppfølging av KS-saker.  

o Sykefraværet i kommunen. 
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Arkivsak-dok. 18/00111-6 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 
 
 
 

   
 
 

SKATTEOPPKREVERS ÅRSRAPPORT 2017 OG 
KONTROLLRAPPORT 2017 SKATTEETATEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og foreslår for Sør-Odal kommunestyre å fatte slikt 

vedtak: 

 Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap for 2017 og Skatteetatens kontrollrapport, 

datert 15.2.18 tas til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Skatteoppkrevers årsrapport for 2017. 

2. Kontrollrapport for 2017, fra Skatteetaten (Skatt Øst), datert 15.2.18. 

 
 
Saksframstilling: 
Skatteoppkrevers årsrapport for 2017 ligger som vedlegg 1 til denne saken. I tillegg følger 

”Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sør-Odal” fra Skatteetaten, 

som vedlegg 2.  

 

Kontrollutvalget har bedt skatteoppkrever Jeanette Østvold om å være tilstede for å orientere 

om sin årsrapport. 
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Postadresse Besøksadresse Sentralbord 
Postboks 9200 Grønland 
0134 Oslo 

Se www.skatteetaten.no eller 
ring gratis 800 80 000 

800 80 000 

 Org. nr: 991733043 Telefaks 

 

  

skattost@skatteetaten.no 22 17 01 21 
   
   
   
  

Vår dato Din dato Saksbehandler   
15. februar 2018  Arild Bang Lønnvkvist 

     Charlotte Frostvin 
   800 80 000 Din referanse Telefon 

 skattost@skattetetaten.no
en.no 

 996 27 565 

 
 

  23 17 92 07 
Org. nr: Vår referanse Postadresse   
991733043 2017/203139 Postboks 9200, Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Sør-Odal kommune 

 

postmottak@sor-odal.kommune.no  

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Sør-Odal 
kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 

gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Sør-Odal og Nord-Odal. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 
2,5 2,5 2,5 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Sør-Odal kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling 
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 722 607 668 og utestående restanser2 på  
kr 28 837 538, herav berostilte krav på kr 1 760.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Sør-Odal kommune:  

 Resultatkrav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 94,00 95,66 93,91 95,48 

Forskuddstrekk 2016  99,90 99,91 99,89 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 98,70 97,76 97,86 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 99,90 99,78 99,29 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,00 99,23 89,70 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,17 99,05 99,87 
 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for kontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

446 22 0 0,0 0,0 4,6 
 
Det er ikke gjennomført arbeidsgiverkontroll i Sør-Odal kommune i 2017. Kontoret skal fra 2018 delta i en felles 
kontrollenhet i Glåmdalsregionen. 
 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 
 

 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Rapport er sendt skatteoppkreveren 8. mai 2017 og 28. september 2017. Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding 
på rapportene henholdsvis 30. mai 2017 og 25. oktober 2017.  
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2017.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
 
På grunnlag av kontroller som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Pålegg om godskrivingsnekt av forskuddstrekk. Skatteoppkreveren har i etterkant innrettet seg etter 
pålegget og rapportert om tilegnet fagkunnskap og utsending av varsler om godskrivingsnekt.  

 Pålegg om avstemming av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Skatteoppkreveren har i etterkant 
innrettet seg etter pålegget ved å kjøre avstemmingsbatcher og behandle avstemmingsrapporter. 

 
Utover gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det 
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                    underdirektør 
Skatt øst 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
 
 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Sør-Odal kommune 
 Rådmann/administrasjonssjef for Sør-Odal kommune 
 Skatteoppkreveren for Sør-Odal kommune 
 Riksrevisjonen 
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INFORMASJON OM FOLKEHELSE OG FRIVILLIGHET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den 

kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering 

om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.  

 
Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker kontrollutvalget en informasjon om 

Folkehelse og bruk av frivillighet. Til møtet 19.3.18 har kontrollutvalget bedt fritids- og 

folkehelsekoordinator Hanne Aandstad om komme og orientere om hvordan det jobbes med 

disse områdene i Sør-Odal. 
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VURDERING AV EVENTUELL GJENNOMGANG AV 
OPPLÆRINGSLOVEN § 9A, ETTER FM TILSYN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

1. Utskrift av Opplæringsloven § 9A. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har sagt i sin tiltaksplan at de vil vurdere en eventuell gjennomgang av 

opplæringsloven § 9A, etter FM tilsyn. Fylkesmannen hadde tilsyn med Sør-Odal 

ungdomsskole i 2016, og temaene var forvaltningskompetanse og utbytte av læringen (to 

rapporter). Temaet for rapporten om utbytte av læringen er beskrevet slik i rapporten: 

 

Temaet for tilsynet er rettet mot skolens kjernevirksomhet: skolens arbeid med elevenes 

utbytte av opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får 

et godt utbytte av opplæringen.  

Hovedpunkter i tilsynet har vært:  

 Skolens arbeid med opplæringen i fag  

 Underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte  

 Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning  

 Vurdering av behov for særskilt språkopplæring  

 
Tilsynet skal bidra til at skoleeier som ansvarlig sørger for at elevene:  

 får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen  

 får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 

opplæringen  

 får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen  

 blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbytte av opplæringen ikke er 

tilfredsstillende  
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I tilsynet vurderer vi om elevene får dette på Sør-Odal ungdomsskole. 

 
I tillegg har kontrollutvalget også behandlet en rapport fra Hedmark Revisjon IKS om 

spesialundervisning i Sør-Odal kommune. Både forvaltningsrevisjonsrapporten og 

tilsynsrapportene skal følges opp igjen høsten 2018, i tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 

59/17.  

 

Opplæringsloven § 9A har ikke vært noe direkte tema i disse gjennomgangene, men det har 

vært noen avisoppslag om mobbing i skolen. Vi har lagt ved en utskrift av opplæringsloven § 

9A, slik at kontrollutvalget kan ta en diskusjon i møtet om de ønsker å undersøke noe mer, 

knyttet til dette.  
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Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø 

0 
Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 
iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711, heile kap endra). 

 

§ 9 A-1.Verkeområde for kapitlet 

Kapitlet her gjeld for elevar i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Kapitlet gjeld òg for 

elevar som deltek i leksehjelpordningar og i skolefritidsordningar, med unntak av §§ 9 A-10 og 9 

A-11. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. 
res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. 

res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid 

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 

elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette 

blir gjort. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. 
res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og 

gripe inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er 

mogleg. 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får mistanke om eller kjennskap til at 

ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeigaren i alvorlege tilfelle. 

Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen 

snarast undersøkje saka. 

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak 

sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. Det same gjeld når ei undersøking viser at 

ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø. 

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit 

grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid. 

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. I planen skal det stå 
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a) kva problem tiltaka skal løyse 

b) kva tiltak skolen har planlagt 

c) når tiltaka skal gjennomførast 

d) kven som er ansvarleg for gjennomføringa av tiltaka 

e) når tiltaka skal evaluerast. 

Skolen skal dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikta etter første til femte 

ledd. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. 
res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-5.Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

Dersom ein som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at ein annan som 

arbeider på skolen, utset ein elev for krenking som mobbing, vald, diskriminering og 

trakassering, skal vedkommande straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeigaren. Dersom 

det er ein i leiinga ved skolen som står bak krenkinga, skal skoleeigaren varslast direkte av den 

som fekk mistanke om eller kjennskap til krenkinga. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje 

og fjerde ledd skal setjast i verk straks. 

0 

Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005 

iflg. res. 17 juni 2005 nr. 660), 17 juni 2005 nr. 62 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609), 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 

juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-6.Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

Dersom ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldra melde saka til 

Fylkesmannen etter at saka er teken opp med rektor. 

Fylkesmannen skal avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 er oppfylt. Dersom saka 

ikkje er teken opp med rektor, eller om det er under ei veke sidan ho vart teken opp, skal 

Fylkesmannen avvise saka, med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg. Det same gjeld 

dersom saka ikkje gjeld skolemiljøet på skolen der eleven går når saka blir meldt til 

Fylkesmannen. 

Skolen og skoleeigaren skal utan hinder av lovfesta teieplikt leggje fram alle opplysningar som 

Fylkesmannen meiner må til for å greie ut saka. Fylkesmannen skal sørgje for at involverte 

elevar blir høyrde. Kva som er best for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i 

Fylkesmannen si saksbehandling. 

Kjem Fylkesmannen til at skolen ikkje har oppfylt aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5, kan 

Fylkesmannen vedta kva skolen skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt 

skolemiljø. Det skal setjast ein frist for gjennomføringa av vedtaket, og Fylkesmannen skal 

følgje opp saka. Fylkesmannen kan vedta reaksjonar etter skolen sitt ordensreglement, jf. § 9 A-

10, eller at ein elev skal byte skole, jf. § 8-1 fjerde ledd. 

Avgjerda til Fylkesmannen er eit enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i forvaltningsloven. 

Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 17 juni 2005 nr. 105 (ikr. 17 juni 2005 

iflg. res. 17 juni 2005 nr. 660), 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 
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§ 9 A-7.Det fysiske miljøet 

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene 

til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne 

dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til 

elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at 

det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er representerte, 

ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter 

reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling 

til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningsloven som om det var gjort 

enkeltvedtak. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. 

res. 21 juni 2013 nr. 685), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015), 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt 

skolemiljø. 

Elevrådet kan oppnemne representantar til å vareta elevane sine interesser overfor skolen og 

styresmaktene i skolemiljøsaker. Dersom det finst eit arbeidsmiljøutval eller liknande organ ved 

skolen, kan elevane møte med opp til to representantar når utvalet behandlar saker som gjeld 

skolemiljøet. Representantane skal bli kalla inn til møta med talerett og rett til å få meininga si 

protokollert. Dei skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som inneheld opplysningar 

som er omfatta av lovfesta teieplikt. 

Representantane skal få den informasjonen dei treng, men ikkje opplysningar som er omfatta av 

lovfesta teieplikt. I den mon det trengst, har dei rett til opplæring for å skjøtte oppgåvene og 

fritak frå undervisninga. 

0 
Føyd til med lov 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 685), tidlegare § 9a-8 endra paragrafnummer til § 9a-9, endra 
med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg informere 

om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen etter § 

9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og 

foreldra snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte 

om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med 
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skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet 

for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker 

som er viktige for skolemiljøet. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. 
res. 21 juni 2013 nr. 685), endra paragrafnummer frå § 9a-8, 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-10.Ordensreglement 

Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole, og 

fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skole. 

Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov 

eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om orden og oppførsel, om kva tiltak som 

kan nyttast mot elevar som bryt reglementet, og om korleis slike saker skal behandlast. 

Skolen kan berre nytte tiltak som er fastsette i ordensreglementet. Tiltaka skal ikkje innebere 

fysisk refsing eller anna krenkjande behandling. Før det blir teke avgjerd om tiltak, har eleven 

rett til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda. 

Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Kravet i forvaltningsloven § 38 

første ledd bokstav c om kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

0 
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr. 1735), endra med lover 21 juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013 iflg. 
res. 21 juni 2013 nr. 685), endra paragrafnummer frå § 9a-9, 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-11.Bortvising 

Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at grunnskoleelevar kan visast bort frå 

undervisninga dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller fleire gonger. Elevar på 1. til 7. 

årstrinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar på 8. til 10. årstrinn kan 

visast bort for opp til tre dagar. 

Fylkeskommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar i vidaregåande skole kan visast bort 

frå undervisninga i opp til fem dagar dersom dei bryt reglementet i alvorleg grad eller fleire 

gonger. Det kan like eins fastsetjast at elevar kan visast bort for resten av skoleåret dersom brota 

er særleg alvorlege. 

Rektor kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Fylkeskommunen kan 

vedta at ein elev i vidaregåande skole skal visast bort for resten av skoleåret. Om ikkje 

kommunen eller fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi lærarar høve til å vise bort 

elevar frå si eiga undervisning for ei opplæringsøkt, men ikkje meir enn to klokketimar. 

Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal ein ha vurdert andre tiltak. Foreldra skal varslast før 

ein elev på 1. til 7. årstrinn blir bortvist for resten av dagen. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-12.Tvangsmulkt 

For å sikre gjennomføringa av vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd kan Fylkesmannen og 

klageinstansen fastsetje tvangsmulkt for skoleeigaren. Avgjerd om tvangsmulkt kan gjerast 

samtidig med vedtak etter § 9 A-6 fjerde ledd eller seinare. 
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Ei avgjerd om tvangsmulkt får verknad når skoleeigaren ikkje held fristen for gjennomføring av 

vedtaket etter § 9 A-6 fjerde ledd, og mulkta går inntil vedtaket er oppfylt. Ei avgjerd om 

tvangsmulkt får ikkje verknad dersom det blir uråd å rette seg etter vedtaket og den ansvarlege 

ikkje kan noko for dette. 

Avgjerda om tvangsmulkt skal behandlast i samsvar med reglane i forvaltningsloven kapittel IV 

og V. Skoleeigaren har ikkje klagerett. 

Mulkta går til statskassa. I særlege tilfelle kan tvangsmulkta reduserast eller falle bort. 

Departementet kan gi forskrift om kva slags tvangsmulkt som kan nyttast, og om kor stor mulkta 

skal vere. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-13.Straffansvar 

Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg eller 

aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 første og andre ledd og § 9 

A-5. Med bøter, fengsel i opp til 3 månader eller begge delar blir rektoren straffa som forsettleg 

eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger, bryt plikta etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd. 

Dersom § 9 A-4 første til fjerde ledd eller § 9 A-5 er brotne av nokon som handlar på vegner av 

skolen, kan skoleeigaren straffast, jf. straffeloven § 27. 

Fristen for forelding av straffansvaret er 5 år. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-14.Erstatningsansvar og bevisbyrde 

Reglane i lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning kapittel 2 gjeld for saker om psykososialt 

skolemiljø etter reglane i dette kapitlet. 

Dersom det i saker etter første ledd ligg føre tilhøve som gir grunn til å tru at skoleeigaren ikkje 

har følgt reglane i eller i medhald av kapittel 9 A om psykososialt skolemiljø, skal dette leggjast 

til grunn med mindre skoleeigaren gjer noko anna truleg. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 

 

§ 9 A-15.Forskrift om skolemiljøet 

Departementet kan gi forskrift om krav til skolemiljøet. 

0 Føyd til med lov 9 juni 2017 nr. 38 (ikr. 1 aug 2017 iflg. res. 9 juni 2017 nr. 711). 
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OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS VURDERING AV 
UAVHENGIGHET. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering for Sør-Odal 

kommune for revisjonsåret 2018, til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Sør-Odal 

kommune 2018.  

 
Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år legge fram en 

skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. I Hedmark Revisjon IKS 

innehar Tommy Pettersen oppdragsansvaret for regnskapsrevisjonen i Sør-Odal i 2018. 

Tilsvarende erklæring for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet 

29.1.18.  

 

Det er en endring i år, ved at Hedmark Revisjon IKS legger fram sin egenvurdering for 

regnskapsrevisjon i førsten av året, dette har sammenheng med at de har endret sin 

virksomhetsplan. 

 

I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir involvert i revidering av Sør-Odal 

kommune, legges det i så fall fram uavhengighetserklæringer for dem. Utøvende 

regnskapsrevisor for Sør-Odal kommune er i hovedsak Ellen Karlsson. 

 

 

 



18/18 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet. - 18/00010-8 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet. : Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig RR 2018 - Sør-Odal kommune.pdf

 

 
Besøksadresse  Besøksadresse 
hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 

Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

  

Kontrollutvalget i Sør-Odal kommune 

Postboks 84, 2341 Løten 
Telefon: 62 43 58 00 

www.hedmark-revisjon.no 

post@hedmark-revisjon.no 

Org.nr.: 974 644 576 MVA 

Bankgiro: 1822.46.49505 

 

     

     

 

Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  
 

Innledning 

Ifølge Forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en skriftlig 

egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vedlagte egenvurdering omfatter kommunen 

og kommunale foretak. 

 

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. I 

Hedmark Revisjon 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.  

 

Både Kommuneloven (§ 79) og Forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors uavhengighet. 

Kravene er nærmere beskrevet nedenfor. 

 

Lovens og forskriftens krav til uavhengighet 

I flg. Kommuneloven § 79 og § 13 i Forskrift om revisjon kan den som foretar revisjon ikke: 

1. være ansatt i andre stillinger i (fylkes)kommunen eller i virksomhet som (fylkes)kommunen 

deltar i 

2. være medlem av styrende organer i virksomhet som (fylkes)kommunen deltar i 

3. delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet, når dette kan føre til at vedkommendes 

interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiver, eller på annen måte er egnet til 

å svekke tilliten til den som foretar revisjon 

4. ha nærstående (ektefelle, samboer, nære slektninger), som har slik tilknytning til revidert at 

det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. 

 

I tillegg stiller loven § 79 og forskriften § 14 følgende begrensninger: 

5. revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller 

reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

6. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. 

(fylkes)kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

7. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 

skattesaker etter domstolloven 

8. det må ikke foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors 

uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av revisjonsoppgavene. 
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Revisors egenvurdering av punktene på forrige side 

 
Pkt. 1: Ansettelsesforhold Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet 

Hedmark Revisjon IKS. 

 

Pkt. 2: Medlem i styrende 

organer 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen 

deltar i.  

 

Pkt. 3: Delta eller inneha 

funksjoner i annen 

virksomhet, som kan føre 

til interessekonflikt eller 

svekket tillit 

 

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre 

til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

 

 

 

Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til kommunen som har 

betydning for min uavhengighet og objektivitet. 

 

Pkt. 5: Rådgivnings- eller 

andre tjenester som er 

egnet til å påvirke 

revisors habilitet 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester overfor 

kommunen som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

 

Før slike tjenester eventuelt utføres foretas 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 §14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes 

særskilt.  

 

Revisor besvarer daglig 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.   

 

Pkt. 6: Tjenester under 

(fylkes) kommunens egne 

ledelses- og 

kontrolloppgaver 

 

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor kommunen som hører inn 

under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

 

Pkt. 7: Opptre som 

fullmektig for den 

revisjonspliktige 

 

Undertegnede bekrefter at Hedmark Revisjon IKS ikke opptrer som fullmektig for 

kommunen. 

 

Pkt. 8: Andre særegne 

forhold 

 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten 

til min uavhengighet og objektivitet. 

 

 

 

Løten, den 28. februar 2018   

 

 

Tommy Pettersen 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
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HØRING SAMMENSLÅING AV SEKRETARIATER. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

1. Saksutredning til representantskapets møte 15.3.18. 

 

 
Saksframstilling: 
Som sekretariatet tidligere har orientert kontrollutvalget om, har representantskapet i Glåmdal 

sekretariat IKS mottatt en søknad fra Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, hvor 

de anmoder om å slå sammen de to sekretariatene, dvs. kommunene i Sør-Østerdal (Elverum, 

Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot) ønsker å gå inn som eiere i Glåmdal sekretariat IKS.  

 

Kommunestyrene i Sør-Østerdal har gått inn for en slik ordning, etter innstilling fra 

kontrollutvalgenes side, og nå skal kommunestyrene i Kongsvingerregionen + Våler ta stilling 

til om de ønsker flere eiere inn i selskapet. Kontrollutvalgene i vår region er ingen formell 

høringsinstans, ettersom kontrollutvalgene fortsatt skal ha Glåmdal sekretariat IKS som 

sekretær (men med et annet navn i så fall), men styret og daglig leder mener at det er helt 

naturlig at kontrollutvalgene blir en høringsinstans. Ettersom representantskapet ikke har 

behandlet denne saken før innkallingen sendes kontrollutvalget, må vi ta forbehold om 

representantskapets vedtak. Styrets innstilling til representantskapet er som følger: 
 

1. Glåmdal sekretariat IKS og Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal slås 
sammen til ett selskap, dvs. at kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og 
Åmot tas opp som eiere i Glåmdal sekretariat IKS. Sammenslåingen forutsetter at alle 
nåværende kommuner i Glåmdal sekretariat IKS slutter seg til dette. Dersom noen av 
eierne i Glåmdal sekretariat IKS ikke ønsker å delta i det nye selskapet, slås ikke 
selskapene sammen, men videreføres som i dag hver for seg. 

2. Styrene i de to selskapene nedsetter en arbeidsgruppe som lager utkast til 
selskapsavtale, som behandles i alle 12 eierkommunene, etter innstilling fra styret for 
Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal og representantskapet i Glåmdal 
sekretariat IKS. 

3. Saken sendes kontrollutvalgene på høring før behandlingen i kommunestyrene. 
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4. Glåmdal sekretariat IKS får nytt navn, som blir bestemt ved behandling av 
selskapsavtalen. 

5. Selskapet har sitt hovedkontor på Kongsvinger og et avdelingskontor i Sør-Østerdal. 
6. Tidspunktet for sammenslåingen blir bestemt ved behandling av selskapsavtalen. 
7. Den nåværende ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal blir overført 

til selskapet iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse. 
 

I tillegg vil styret diskutere med representantskapet i møtet 15.3.18 om det skal være flere 

høringsinstanser (kommunene) før saken sendes kommunestyrene til endelig vedtak. I tillegg 

bør representantskapet ta stilling til om de ønsker å behandle høringsuttalelsene før saken 

oversendes kommunestyrene, noe som antakeligvis vil være en fordel, for å samordne 

innspillene. 

 

Det faglige miljøet blir større når det er 3 ansatte i stedet for 2 ansatte. Det er heller ingen tvil 

om at den totale sårbarheten reduseres ved at en blir 3 ansatte i stedet for 2 ansatte. 

Sårbarheten for Sekretariatet i Sør-Østerdal er selvsagt større enn for vår region, ettersom de 

kun er 1 ansatt. Det vil jo også være slik, at ved et eventuelt sykefravær i Sør-Østerdal må de 

ansatte i Glåmdal sekretariat IKS ivareta 12 kontrollutvalg i stedet for 7. Men for en kortere 

periode er dette overkommelig, spesielt når vi tenker oss at det blir et felles 

saksbehandlingssystem og en felles måte å gjøre ting på, så vil ikke dette være noe stort 

problem. Det er også mulig å ha en «backup-avtale» med et annet sekretariat.  

 

Sekretariatsleder har også vært inne på en mulighet om å utvide sekretariatet ytterligere, slik 

at sårbarheten blir enda mindre. I tillegg vil det faglige miljøet forsterkes ytterligere. I den 

forbindelsen kan vi nevne at vi har vært i kontakt med Sekretariatet for kontrollutvalgene i 

Innlandet, som har kontorsted på Lillehammer. De har to ansatte. Styret i dette sekretariatet 

har stilt seg positive til å starte noen drøftinger om dette i 2019, og dette kan eventuelt legges 

inn i representantskapets innstilling ovenfor kommunestyrene.  
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Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, 

Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes  

Organisasjonsnr. 989 541 471 

www.gs-iks.no  

Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger 

Besøksadresse: Fjellgata 4, Kongsvinger 

Telefon: 977 36 379 

E-mail: TorgunM.Bakken@gs-iks.no  

 

________________________________________________________________________________ 
 

Sammenslåing av Sekretariatet for kontrollutvalgene i 
Sør-Østerdal med Glåmdal sekretariat IKS  
 
 

Innledning 

Alle kommuner i landet skal ha et kontrollutvalg, dette er et obligatorisk organ. Det er videre 
lovbestemt i kommuneloven (koml.) at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til 
kontrollutvalget (koml. § 77 nr. 9). Det er gitt egen forskrift om kontrollutvalg, hvor det i § 20 er 
utdypet noe i forhold til kontrollutvalgets sekretariat. Det er ikke gitt konkrete krav til organisering 
av sekretariatet, men sekretariatets ansatte kan ikke være tilsatt i kommunens revisjon eller i 
kommunens administrasjon. Det er kontrollutvalget som skal innstille ovenfor kommunestyret på 
hvilken sekretariatordning som de anbefaler ovenfor kommunestyret. Dette går ikke direkte fram 
av lovteksten i dag, men må tolkes analogt med innstilling av revisjonsordning, og som en naturlig 
følge av forskrift om kontrollutvalg § 20 1. ledd, som sier at det kontrollutvalgets behov for 
sekretariatbistand som er utgangspunktet. I forslag til ny kommunelov, NOU 2016:4 kap. 25.3.4.1 
(side 321) går kontrollutvalgets innstillingsrett for sekretariatordningen klart fram, og er også lagt 
inn som eget avsnitt i forslag til ny § 23-7 siste ledd. 
 
NIBR har nylig lagt fram en rapport om «Kommunal organisering 2016»1 og de omtaler bl.a. 
utviklingen av aktiviteten for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg (side 58). Dette viser 
at den gjennomsnittlige aktiviteten i kommunenes kontrollutvalg har økt en god del fra 2003 til 
2015, både i antall møter og saker. Gjennomsnittlig antall møter i året i kontrollutvalgene økte fra 
4,2 møter i 2003 til 5,3 i 2015. Gjennomsnittlig antall behandlede saker økte fra 19,4 saker i 2003 ti 
33,2 i 2015.  Dette tilsier at kontrollutvalgets virksomhet med stor sannsynlighet ikke vil bli noe 
mindre i tiden framover, og tilstrekkelige ressurser og god kompetanse i sekretariatet er en 
forutsetning for at kontrollutvalget får utført sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.  
 
 

Bakgrunn 

Styret for Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal (som består av lederne i 
kontrollutvalgene i kommunene i Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot) tok i mai 2017 
kontakt med Glåmdal sekretariat IKS for å etablere en «back-up» løsning for sitt sekretariat, som 
kun hadde en ansatt person. En slik avtale ble inngått. Sekretariatsleder vikarierte også i et 
kontrollutvalgsmøte i Elverum i mai 2017.  
 

                                                 
1
 NIBR-rapport 2016:20 
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I en forlengelse av dette kom det fram et ønske om å få til et fastere samarbeid og da gjennom en 
sammenslåing av de to sekretariatene. Styreleder og daglig leder for Glåmdal sekretariat IKS ble 
invitert til å være tilstede på et styremøte i Sør-Østerdal i 18.8.17, hvor de orienterte om Glåmdal 
sekretariat IKS og hvilke tanker en kunne gjøre seg med en mulig sammenslåing.  
 
Styret vedtok følgende i samme møte: 
 

 «Styret ber om at det snarest legges fram en sak for kontrollutvalgene i samarbeidskommunene 
om et mulig samarbeid med Glåmdal sekretariat IKS.» 

Kontrollutvalgene i Sør-Østerdal behandlet høsten 2017 spørsmålet om å igangsette en prosess for 
mulig sammenslåing og de fattet følgende likelydende vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget ser behovet for en endring av sekretariatsløsningen for Sekretariatet for 

kontrollutvalgene i Sør-Østerdal og ber om at det igangsettes en prosess med det formålet å slå 

sammen Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal med Glåmdal sekretariat IKS. 

2. Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag om å starte en prosess med det 

formålet å slå sammen Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal med Glåmdal 

sekretariat IKS.  

Saken ble deretter sendt eierkommunene, og kommunestyrene fattet følgende likelydende 
vedtak: 

 Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag om å starte en prosess med det 

formålet å slå sammen Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal med Glåmdal 

sekretariat IKS.  

På bakgrunn av dette fattet styret for Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal følgende 
vedtak i sitt møte 6.12.17: 
 

1. Styret for sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal viser til sammenfallende vedtak i de 
respektive kommunestyrer. 

2. På denne bakgrunn anmoder styret om at Glåmdal sekretariat IKS behandler saken slik at prosessen 
kan føre fram til en sammenslåing av de to sekretariatene. 

3. Det forutsettes at det fortsatt skal være et kontorsted også i Sør-Østerdal. 

 
Styreleder og daglig leder i Glåmdal sekretariat IKS var til stede på styremøte 6.12.17, hvor de bl.a. 
diskuterte den videre saksgangen. 
 
Representantskapet i Glåmdal sekretariat IKS mottok 17.1.18 en søknad fra Sekretariatet for 
kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, hvor de ber om å få bli innlemmet i Glåmdal sekretariat IKS.  
 
Styreleder og daglig leder i Glåmdal sekretariat IKS har hele tiden holdt styret i Glåmdal sekretariat 
IKS orientert om den prosessen som har pågått. I tillegg fikk representantskapet i Glåmdal 
sekretariat IKS en foreløpig orientering i møtet 22.8.17 og alle kontrollutvalgene fikk en tilsvarende 
orientering i møterunden i september 2017. 
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Dagens ordninger 

Glåmdal sekretariat IKS  
Kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes har et felles 
sekretariat organisert som Glåmdal sekretariat IKS, dvs. et interkommunalt selskap. Selskapet som 
ble etablert i 2005, har sitt kontor på Kongsvinger og har pr. i dag 2 ansatte fordelt på 1,8 stillinger.  
 
Daglig leder er utdannet med en master i offentlig ledelse (MPA) og er diplomert internrevisor 
(Dipl. IR). Hun har vært sekretariatsleder siden 2005 og har tidligere praksis fra kommunal revisjon. 
Konsulenten har tatt flere høyskolefag og har bred erfaring fra kommunal virksomhet. Hun har 
jobbet i sekretariatet siden oktober 2014. De ansatte i selskapet er medlemmer i KLP og selskapet 
er medlem i NKRF2 og i KS-Bedrift. Det er utarbeidet instruks for styret og for daglig leder, og det 
er vedtatt egne etiske retningslinjer for de ansatte og «Vær varsomplakat» for styremedlemmene. 
Glåmdal sekretariat IKS har egen hjemmeside www.gs-iks.no. 
 
Det ble avholdt til sammen 38 møter i kontrollutvalgene i 2016 og det ble behandlet 462 saker. I 
2017 ble det av holdt 46 møter og behandlet 482 saker. 
 
Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal 
Kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot har i dag et felles 
kontrollutvalgssekretariat, organisert som et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Enheten 
er ikke eget rettssubjekt og har litt uklare bestemmelser om hvem som er arbeidsgiver for den 
ansatte. Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har i dag en leder ansatt i 100 % stilling. 
Hun har vært ansatt siden 2010 og er utdannet bachelor i revisjon. Hun er medlem av KLP og 
NKRF. Sekretariatet har pr. i dag kontor i Kulturhuset i Åmot kommune (Rena). 
 
Det ble avholdt til sammen 25 møter i kontrollutvalgene i 2016 og det ble behandlet 178 saker. 
Det er de samme tallene i 2017.  
 
 

Hvorfor ønske om en sammenslåing sett fra Sekretariatet for kontrollutvalgene i 

Sør-Østerdal sin side 

I Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal er det kun en ansatt og dette er en veldig 
sårbar situasjon, noe som spesielt er merkbart ved sykdom, permisjoner eller ved eventuell 
ledighet i stillingen, ettersom verken personer i kommunens administrasjon eller i kommunens 
revisjon har anledning til å være sekretær.  
 
Det sier seg selv også, at når det bare er en ansatt i en virksomhet, blir det faglige miljøet lite, selv 
om denne personen har bred bakgrunn. Det å ha noen å diskutere faglige spørsmål med, er viktig i 
enhver virksomhet. Som nevnt ovenfor, blir sannsynligvis ikke aktiviteten i kontrollutvalgene noe 
mindre i tiden framover og kompleksiteten i kommunens virksomhet blir heller ikke noe mindre. 
Sekretariatet er kontrollutvalgenes operative ledd og behovet for faglig kompetanse i sekretariatet 
vil ikke bli mindre viktig framover.  
 

                                                 
2
 Norges Kommunerevisorforbund 
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I tillegg er det for den ansatte i Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal en uklar 
arbeidsgiversituasjon, noe som er en lite tilfredsstillende. 
 
 

Hvorfor ønske om en sammenslåing sett fra Glåmdal sekretariat IKS sin side 

Styret i et selskap skal tenke selskapsstrategi og styret i Glåmdal sekretariat IKS har i flere år sagt i 
sin strategiplan at de stadig vurderer hvordan selskapet skal kunne være et robust og kompetent 
sekretariat, som kan møte framtidige utfordringer. Det har bl.a. vært drøftet om det kunne være 
aktuelt med en utvidelse av selskapet med flere eiere fra andre regioner, alternativt en 
sammenslåing med andre sekretariater. En sammenslåing av de to virksomhetene vil styrke 
fagmiljøet. 
 
Selv om selskapet har to ansatte, er det likevel sårbart, og tre er bedre enn to. Det viser seg også 
ellers i landet at det pågår flere sammenslåinger av sekretariater, nettopp fordi hvert enkelt 
selskap har så få ansatte. I tillegg har det også blitt gjennomført - og er på gang - flere kommune-
sammenslåinger, som gjør det nødvendig å tenke nytt. Denne situasjonen vil også kunne oppstå i 
vår region, og hvis det blir kommunesammenslåinger, vil det bli færre kommuner å dele 
sekretariatets kostnader på, noe som gir en dyrere løsning for hver enkelt kommune. Ellers må det 
sies opp noen – noe som da gir et enda mer sårbar og uholdbar situasjon. 
 
 

Viken kontra Innlandet  

Styret og daglig leder i Glåmdal sekretariat IKS er klar over at noen av eierkommunene ønsker å bli 
innlemmet i Viken i stedet for Innlandet og at det blir «feil veg» å søke samarbeidsløsninger mot 
Innlandet. For det første finnes det i dag ingen andre selskaper i vår region3 hvor det deltar 
kommuner fra nåværende Akershus. Hedmark Revisjon IKS er det selskapet som også eies andre 
kommuner enn i vår region, og kommunene i Sør-Østerdal er blant disse. 

Sekretariatsleder er også kjent med at det både i sekretariatselskapet og revisjonsselskapet på 
Romerike er gjort forsøk med en sammenslåing med Follo, uten at dette ble en realitet. Årsaken til 
at ikke det ble en sammenslåing mot Follo for sekretariatselskapet (ROKUS IKS) (i 2016), er at 
eierne ikke ønsket flere eiere i selskapet (det er 13 eiere i dag). I tillegg var sekretariatsleder med å 
etablere ROKUS i sin tid (2012/2013) og prøvde allerede den gangen å «framsnakke» en mulig 
sammenslåing med Glåmdal sekretariat IKS , uten at dette nådde fram. Det var ingen interesse for 
det.  

Men selv om det viser seg at vår region blir med i Viken i stedet for Innlandet, så har det lite å si 
for en sammenslåing med Sør-Østerdal. Vi er kjent med flere sekretariatselskaper (og 
revisjonsselskaper) som har eiere på tvers av regioner og fylker. Det kan til og med være fordeler 
ved at en kan høste erfaringer fra hvordan saker praktiseres og løses i andre fylker og regioner. Pr. 
i dag har vi også erfaringer med at Våler kommune tilhører en annen region (Sør-Østerdal). Dette 
skaper ingen problemer for sekretariatet. 

 

  

                                                 
3
 Vår region her er det som tidligere kaltes Glåmdalsregionen. I dag er ikke Våler med i nåværende Kongsvingerregion. 
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Økonomiske konsekvenser 

I dag har, som tidligere nevnt, Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, en ansatt (for 5 
kommuner) og Glåmdal sekretariat IKS to ansatte (1,8 stillinger) (for 7 kommuner).  Sekretariatet 
for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har litt færre oppgaver enn Glåmdal sekretariat IKS, de lager 
eksempelvis ingen overordnede analyser.  

Kostnadene for kommunene i Sør-Østerdal er lavere enn kostnadene for kommunene i Glåmdal. 
For det første har det sammenheng med antallet ansatte å gjøre (1/5 mot 1,8/7). Videre har det 
sammenheng med at administrasjonsutgiftene til Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal 
er en del lavere enn for Glåmdal sekretariat IKS, både fordi Glåmdal sekretariat IKS har to ansatte 
(eks utgifter til kurs osv.) og fordi Glåmdal sekretariat IKS har høyere utgifter til eksempelvis 
regnskapsføring, revisjon, husleie, IKT, medlemskap i KS Bedrift osv. Lønnsmessig ligger også 
sekretariatets leder i Sør-Østerdal lavere enn det som er vanlig for sekretariatsledere.  

Kommunene i Glåmdal betalte kr 1 813 000 (gj.snitt 259’ pr. kommune) for sekretariattjenesten i 
2016, kommunene i Sør-Østerdal betalte kr 750 000 (gj.snitt kr 150’ pr. kommune). Hvis en slår 
sammen disse tallene og deler på 12 kommuner, så blir det gjennomsnittlig kr 214’ pr. kommune. 
Dette er 2016-tall og før eventuelle lønnsvurderinger. Alt i alt, vil sannsynligvis betalingen for 
kommunene i Glåmdal gå ned, mens kommunene i Sør-Østerdal vil måtte betale mer.  
 
Det at et nytt sammenslått selskap får 2,8 stillinger på 12 kommuner, anses ikke å være urimelig ut 
fra de vi kan sammenligne oss med (i forhold til aktivitet). Vi kan eksempelvis nevne at det 
tidligere nevnte sekretariatselskapet ROKUS IKS har 3 ansatte på 13 kommuner. 
Kontrollutvalgssekretariatet for Innlandet (som holder til på Lillehammer) har 2 ansatte på 3 
kommuner og 2 fylkeskommuner. 
 
 

Forutsetninger  

Glåmdal sekretariat IKS har sagt at forutsetningen for denne sammenslåingen er at Glåmdal 
sekretariat IKS består som selskap (med sitt organisasjonsnummer) og at Sekretariatet for 
kontrollutvalgene i Sør-Østerdal går inn som en del av selskapet. Det som likevel vil bli aktuelt, er 
at navnet på selskapet endres. Dette vil først skje ved en eventuell behandling av ny 
selskapsavtale.  
 
Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har sagt at de setter som forutsetning at det 
fortsatt skal være et eget kontor i Sør-Østerdal, alt avhengig av hvor den personen som skal 
håndtere kontrollutvalgene i Sør-Østerdal, bor. Dette er rimelig, da det er såpass lange avstander 
fra Kongsvinger til enkelte av kommunene i Sør-Østerdal. Likeledes vil Glåmdal sekretariat IKS 
sette som forutsetning at Kongsvinger beholdes som hovedkontor. 
 
Alle kommunestyrene i Sør-Østerdal har gitt sin tilslutning til en mulig sammenslåing. Hvis ikke alle 
kommunestyrene i Glåmdalsregionen går inn for dette, blir det ingen sammenslåing. 
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Prosessen videre 

Styret i Glåmdal sekretariat IKS legger fram denne saken for representantskapet i selskapet. Hvis 
representantskapet går inn for styrets forslag, sendes saken til eierkommunenes kommunestyrer 
for behandling.  
 
Kontrollutvalgene har ingen formell rolle i denne prosessen, ettersom Glåmdal sekretariat IKS 
består som eget selskap. Kontrollutvalgene i Glåmdal sekretariat IKS får ikke noe nytt sekretariat, 
det er bare selskapet som får flere eiere (eierskapssak). Men når det er sagt, så er det likevel 
naturlig og riktig at saken sendes kontrollutvalgene på høring før den sendes kommunestyrene til 
behandling. 
 
Hvis eierkommunene går inn for denne sammenslåingen, bør det opprettes en arbeidsgruppe som 
lager forslag til selskapsavtale. Denne skal inneholde bestemmelser om styret og 
representantskapet, eierandeler, eventuelle innskudd, lokalisering, navn og fakturering mm. I 
tillegg må arbeidsgruppa avklare arbeidsrettslige forhold. Selskapsavtalen skal deretter behandles 
i alle 12 kommunestyrene.  
 
Slik vi ser det, er det mest sannsynlig at det nye selskapet er operativt fra 1.1.2019. 
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Arkivsak-dok. 18/00089-2 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Vedlegg:   
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
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Arkivsak-dok. 18/00090-2 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Sør-Odal kontrollutvalg 19.03.2018 
 
 
 

   
 
 

EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget tar en kort evaluering av dagens møte. Hva var bra og hva kan eventuelt 

gjøres annerledes?  
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