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MØTEINNKALLING   
 

Grue kontrollutvalg 
 
Dato: 15.05.2018 kl. 08:30  
Sted: Grue sykehjem-møterom Peisestua  
Arkivsak: 18/00086  

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer: 

Ragnar Nyman – leder 
Stein Bruno Langeland – nestleder 
Inger Marie Hvithammer 
Erik Ødegård 
Marit Aastorp Figved 

Ordfører: Ordfører Wenche Huser Sund 

Revisor: Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ 
oppdr.ansv.forv.revisor Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik 
Skjeggestad 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Geir Kvisten 
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid 

Kopi av sakslisten uten 
vedlegg sendes på e-
post til: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

Sekretær: Sekretariatsleder Torgun M. Bakken  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, 
TorgunM.Bakken@gs-iks.no ) 

Invitert til sak: Ordfører Wenche Huser Sund til sak 29/18 

Innkalt til sak: Innkjøpsleder i RIIG Trond Sommer til sak 30/18. 
Kommunalsjef Erik Møller til sak 31/18. 
Rådmann Geir Kvisten til sakene 32/18-34/18. 

 
 
SAKSLISTE 

Sak 
nr. 

Sak Ca tid for 
behandl. 

Hvem 
deltar: 

28/18 Referater, orienteringer og diskusjoner. 08.30  

29/18 Samtale med ordføreren. 09.15 Ordfører 

30/18 Informasjon om innkjøpsordningen i regionen. 10.00 Sommer 

31/18 Informasjon fra kommunalsjef helse og velferd. 10.45 Møller 

 lunsj 11.45  

32/18 Samtale med rådmannen. 12.30 Rådmann 

33/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Grue kommune. 13.15 Rådmann/ 
Revisjon 

34/18 Årsavslutningsbrev 2017 Grue kommune. 13.45 Rådmann/ 
Revisjon 

35/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon «Ombygging av Grue 
rådhus». 

14.15 Revisjon 
(Birkelid) 

36/14 Vurdering av bestilling av selskapskontroll. 14.45  

37/18 Eventuelt. 15.00  

38/18 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 15.15  

 
Ragnar Nyman (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Kongsvinger, 30.4.18 
 
Torgun M. Bakken 
sekretariatsleder  
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SAKSKART  Ca.kl. Hvem 
deltar 

Saker til behandling  

28/18 
18/00142-
4 

Referater, orienteringer og diskusjoner 
(G). 

08.30  

29/18 
18/00100-
3 

Samtale med ordføreren. 
09.15 Ordfører 

30/18 
18/00062-
28 

Informasjon om innkjøpsordningen i 
regionen. 

10.00 Sommer 

31/18 
18/00062-
26 

Informasjon fra kommunalsjef for helse og 
velferd 

10.45 Møller 

32/18 
18/00062-
18 

Samtale med rådmannen. 
12.30 Rådmann 

33/18 
18/00032-
7 

Årsregnskap og årsberetning 2017 - Grue 
kommune. 

13.15 Rådmann/ 
Revisjon 

34/18 
18/00032-
6 

Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017 
- Grue kommune. 

13.45 Rådmann/ 
Revisjon 

35/18 
18/00177-
2 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon - 
Ombygging av Grue rådhus 

14.15 Revisjon 
(Birkelid) 

36/18 
18/00176-
1 

Vurdering av bestilling av selskapskontroll 
14.45  

37/18 
18/00102-
3 

Eventuelt. 
15.00  

38/18 
18/00103-
5 

Evaluering av kontrollutvalgets møte. 
15.15  
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Arkivsak-dok. 18/00142-4 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER (G). 

 

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

 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over KS-saker. 

2. Oversikt over FSK-saker,  

3. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2018. 

 
Fagstoff: 

A. KS 27.2.18 – En av tre endret praksis etter #metoo. 

B. KS 28.2.18 – Dette samarbeidet er viktig (om arbeidslivskriminalitet). 

C. NKRF 1.3.18 – Styrelederen har ordet – Kommune-Norge er i endring. 

D. NKRF 1.3.18 – Kronikk #CorruptToo – åpenhet i kampen mot korrupsjon. 

E. KS 6.3.18 – Lavere inntektsvekst i kommunen. 

F. Kommunal Rapport 15.3.18 – Vil endre spesialundervisningen. 

G. Kommunal Rapport 15.3.18 – Føder alt for få barn. 

H. Kommunal Rapport 15.3.18 – Godt arkiv – et politisk ansvar. 

I. NKRF 19.3.18 – Forslaget til ny kommunelov bidrar til styrket egenkontroll. 

J. Regjeringen 23.3.18 – Forslag til ny personopplysningslov. 

K. Kommunal Rapport 12.4.18 – Kommunebarometeret 2018 – Bedre økonomi – dyrere 

drift. 

L. Kommunal Rapport 12.4.18 – Kommunebarometeret 2018 – Barn i barnevernet. 

M. Kommunal Rapport 12.4.18 – Kommunebarometeret 2018 – Lærernes kompetanse. 

N. Kommunal Rapport 12.4.18 – Kommunebarometeret 2018 – Mottakere av sosialhjelp. 

O. Kommunal Rapport 12.4.18 – Legg til rette for velinformerte valg! 

P. Kommunal Rapport 12.4.18 – Vi må styrke pasientsikkerheten. 

Q. KS 17.4.18 – Riksrevisjonens rapport om akuttplasseringer i barnevernet. 

R. KS 18.4.18 – Resultater fra bedrekommune.no 2017. 

S. Norsk Presseforbund 18.4.18 – Åpenhetsindeksen 2018. 

T. Kommunal Rapport 19.4.18 – Småbarnsforeldre mot kveldsmøter. 
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Saksframstilling: 
 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

forbereder en orientering til de øvrige). 
o Saker fra formannskapet – Ragnar Nyman 

o Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno Langeland 

o Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård 

o Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer 

o Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp 

Figved 

 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, jf. tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan 

for FR). 

 Orientering om spørreundersøkelsen 2018 for kontrollutvalget. 

 Orientering om saken om sammenslåing av sekretariater. 
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Kommunestyremøter i Grue kommune 2018 

Dato Sak Sakstittel Vedtak 

5.2.18 001/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

 002/18 Referatsaker  

 003/18 Forhandlingsutvalg og prosess i forbindelse med 

kommunesammenslåing  

 

Kommunestyret vedtar at Grue kommune nedsetter et 
forhandlingsutvalg for å starte drøftinger med 

nabokommunene med sikte på et interkommunalt 
samarbeid på flere områder. Forhandlingsutvalget er 

formannskapet.  
 

 

 004/18 Grue Industripark fullmakt kjøp og salg av 

eiendom 
1. Kommunestyret vedtar salg / utleie av tomteareal innenfor 
grensene til vedlagt kart av Grue Industripark, PLAN-ID: 2017001, 
med formål om å etablere et datasenter.  

2. Rådmannen gis fullmakt, i samråd med planutvalget/formannskapet 
til å inngå nødvendige avtaler med alle nødvendige parter i denne 

forbindelse.  
3. Kommunestyret ønsker fortrinnsvis å selge.  

 005/18 Rapportering finans- og 

gjeldsforvaltningsreglementet pr. 31.12.2017 
Rapport for finans- og gjeldsforvaltningen pr. 31.12.2017 godkjennes.  
 

 006/18 Rehabilitering kommunale boliger  Pkt. 1  
Sette av investeringsmidler til å oppgradere kommunale boliger.  

Utleieboliger: kr. 1.250.000,-  
Veslekila bofellesskap: kr. 400.000,-  
Pkt. 2  

Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptak på kr. 1.650.000,-  
 007/18 Valg av regiontilhørighet Kommunestyret vedtar at Grue kommune skal være en del av Region 

Innlandet.  
12.3.18 008/18 Godkjenning av møteprotokoll. Protokoll godkjennes 

 009/18 Referatsaker Referatsaker tas til underretning. 

 010/18 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering.  
Kommunestyret ber om en forvaltningsrevisjonsrapport i forhold til 

ombygging av Grue rådhus. Saken sendes kontrollutvalget for 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

oppfølging.  
Kontrollutvalget henstilles om at oppgaveområde - investeringsprosjekter prioriteres i 
2018. Styring, rapportering og evaluering av prosjekter ses i sammenheng med 
overskridelsene på Rådhusprosjektet med det formål å foreslå tiltak for å unngå 
lignende overskridelser i framtida.  

 011/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering  

 
 012/18 Rapport selskapskontroll (forvaltningsrevisjon) i 

SOR IKS 
Kommunestyret tar rapporten om Offentlige anskaffelser i Solør 

renovasjon IKS til orientering. Kommunestyret ber selskapet følge 
opp rapportens anbefalinger. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 

fra selskapet om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen 
01.11.2018.  
 

 013/18 Salg av G.nr.16, b.nr. 151 og 152 Det gis rådmann fullmakt til å forestå salg av eiendommene G.nr. 16, 
b.nr. 151 og 152 på totalt ca. 1,5 mål. Eiendommene legges ut for 

salg på det åpne marked.  
 

 014/18 Ønske om kjøp av nedlagt grustak til etablering 

av plass for conteinere på Svullrya gnr. 113/16 
1. Rådmannen gis fullmakt til inngå avtale om gjennomføre kjøpet på 

gnr. 113/16.  
2. Kjøpet finansieres av avsatte investeringsmidler på hovedprosjektet stedsutvikling på 
Svullrya.  

 015/18 Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for 

helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune 
Dokumentet sendes tilbake til administrasjonen for retting av feil og 

mangler.  
 

 016/18 Detaljreguleringsplan Grue Industripark PlanID 

2017001 2.gangs behandling etter offentlig 

ettersyn 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjenner Grue 

kommunestyre detaljreguleringsplan Grue Industripark, med 
bestemmelser datert 20.12.2017, sist revidert 15.2.2018.  

Det forutsettes at støy, støv og øvrige utslipp fra virksomheter innfor 
planområdet til enhver tid må ligge innenfor forurensningsforskriftens 

bestemmelser og eventuelle grenseverdier fastsatt av 
Miljødirektoratet. Senest ved søknad om byggetillatelse innenfor F1 

skal det dokumenteres at støy fra byggetiltaket/virksomheten det 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

søkes byggetillatelse for, er innenfor grenseverdiene fastsatt i 
støyretningslinjen T-1442/2016 tabell 3.  

9.4.18 017/18   
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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 – Herdis Bragelien 

o Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård 

o Saker fra næring, oppvekst og kultur + ungdomsrådet – Stein Bruno 

Langeland 

o Saker fra omsorg og miljø – Inger Marie Hvithammer 

o Eldreråd og Råd for likestilling av funksjonshemmede – Marit Aasthorp 

Figved 

 Herdis Bragelien og Erik Ødegård er kontrollutvalgets representanter i 

kommunestyret. 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon, inkludert byggeregnskaper. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

o Oppfølging av kommunestyrevedtak. 

o Sykefravær. 

o Forløpende framlagt byggeregnskap for avsluttede investeringsprosjekter. 

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen 

av disse. 

 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.  

Tirsdag 13.2.18  Oppfølging av informasjon fra sykehjemmet, jf. KU-sak 19/17. 

 Sykehjemmet, salg av plasser og eventuelle ventelister. 

 Utsatt sak. Informasjon om personopplysningsloven. 

 Utsatt sak. Informasjon om næringsutvikling. 

 Oversikt over overskridelsene på ombygging av rådhuset. 

 Informasjon om mobbing i skolen. Hvordan fungerer avviks- og 

internkontrollsystemet? (utsettes til neste møte). 

 Utsatt sak om innsparing i skolen, jf. KU-sak 64/17 (utsettes til neste møte). 

Tirsdag 10.4.18  Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten. 

 Informasjon om stillingsbeskrivelser og stillingsutlysninger. Tilsettingsprosesser 

(samtalen med rådmannen). 

 Eiendomsforvaltning, tomme boliger (vedlikehold og låneopptak?) (utsettes). 

 Informasjon om mobbing i skolen. Hvordan fungerer avviks- og 

internkontrollsystemet? 

 Utsatt sak om innsparing i skolen, jf. KU-sak 64/17. 

Tirsdag 15.5.18  Oppfølging NAV – orientering aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre 

mottakere under 30 år. Hva forventer NAV av resultater som følge av 

aktivitetsplikten? (denne utsettes til det først møtet etter sommerferien ev. senere på 

høsten) 

 Oppfølging av sykefravær, jf. KU-sak 27/18. 

Tirsdag 28.8.18  Kommunens delegasjonsreglement, hva er vedtatt i Grue kommune? 

 Oppfølging NAV – orientering aktivitetsplikt for økonomisk sosialhjelp for yngre 

mottakere under 30 år. Hva forventer NAV av resultater som følge av 

aktivitetsplikten? 

Tirsdag 16.10.18  Brannsikring av kommunale eiendommer, jf. KU-sak 60/17. 

Tirsdag 4.12.18  Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. 

2019   
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i 

forskrift om kontrollutvalg.. 

Tirsdag 13.2.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet. 

Tirsdag 10.4.18   

Tirsdag 15.5.18  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. 

Tirsdag 28.8.18   

Tirsdag 16.10.18  Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. 

Tirsdag 4.12.18  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 

Tirsdag 13.2.18  Behandling av prosjektplan FR. 

Tirsdag 10.4.18  Rapport forvaltningsrevisjon NAV (utsettes til neste møte). 

Tirsdag 15.5.18  Rapport forvaltningsrevisjon NAV. (utsettes til neste møte). 

 Prosjektplan oppfølging av byggeprosjekter.  

Tirsdag 28.8.18  Oppfølging forvaltningsrevisjon samhandlingsreformen. 

 Rapport forvaltningsrevisjon NAV. 

Tirsdag 16.10.18   

Tirsdag 4.12.18  Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020. 

2019  Rapport forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet (innen mai 2019). 

 

 

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.  

Tirsdag 13.2.18  Rapport selskapskontroll i SOR IKS. 

Tirsdag 10.4.18  Vurdering av bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (utsettes til 

neste møte). 

Tirsdag 15.5.18  Vurdering av bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019, ikke 

saksframstilling 

Tirsdag 28.8.18  Revidert plan for selskapskontroll 2018-2019. 

Tirsdag 16.10.18   

Tirsdag 4.12.18  Oppfølging av SK/FR i SOR IKS (innen 1.11.18), jf. KS-sak 012/18 

2019   

  

 

Tilsyn med revisjonen 
 

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

Revisjonens plan for Grue kommune og er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget. 

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4. 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Tirsdag 13.2.18  Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for 

2018. 

 Oppdragsavtale for Grue kommune 2018. 

 Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17). 

Tirsdag 10.4.18  Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Grue kommune for 

revisjonsåret 2018. 

Tirsdag 15.5.18   

Tirsdag 28.8.18  Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18) 

Tirsdag 16.10.18   

Tirsdag 4.12.18  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. 

Tirsdag 13.2.18   

Tirsdag 10.4.18   

Tirsdag 15.5.18   

Tirsdag 28.8.18  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles 

kontrollutvalget. 

Tirsdag 16.10.18   

Tirsdag 4.12.18  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. 

Tirsdag 13.2.18  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.  

Tirsdag 10.4.18   

Tirsdag 15.5.18   

Tirsdag 28.8.18   

Tirsdag 16.10.18   

Tirsdag 4.12.18  Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret til 

orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/00100-3 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED ORDFØREREN. 

 

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

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Wenche Huser Sund til en samtale hvor det kan diskuteres 

generelle problemstillinger i Grue 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?  

 
 



30/18 Informasjon om innkjøpsordningen i regionen. - 18/00062-28 Informasjon om innkjøpsordningen i regionen. : Informasjon om innkjøpsordningen i regionen.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00062-28 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

INFORMASJON OM INNKJØPSORDNINGEN I REGIONEN. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har sagt at de ønsker en orientering om innkjøpsordningen i regionen, 

herunder litt om bestemmelser knyttet til utlysing av anbud (kriterier osv.). Kontrollutvalget 

ønsker også en informasjon i hvilken grad Grue kommune benytter seg av den regionale 

innkjøpsordningen gjennom bistand og rammeavtaler. 

 

Vi har derfor bedt leder av Regionalt innkjøp i Glåmdal, Trond Sommer, om å komme og 

orientere.  
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Arkivsak-dok. 18/00062-26 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

Grue kontrollutvalg            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

INFORMASJON FRA KOMMUNALSJEF FOR HELSE OG VELFERD 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjon og tar saken 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.  

 

I møtet 15.5.18 har kontrollutvalget sagt at de ønsker en orientering om to forskjellige temaer: 

 

 Psykisk helse (psykiatri) og beredskap  

o Hvordan er dette bygd opp? 

o Hvem kontaktes? Hvem har ansvar? 

o Hva med kveld, natt og helgeberedskap? (Legevakt?) 

o Er ansatte i kommunen orientert om hvordan dette ev. fungerer? 

 Hjemmehjelp 

o Hvordan fungerer hjemmehjelpstjenesten i Grue? 

o Hva er tidsforskjellen for når en hjemmehjelpsmottaker kan forvente at 

hjemmehjelpen kommer, dvs. er det fastsatt klokkeslett for når hjemmehjelpen 

kommer og hvor store avvik kan det eventuelt være snakk om? 

o Har Grue kommune anskaffet leasingbiler til hjemmehjelperne eller kjører de egne 

biler? Hvilke økonomiske vurderinger er gjort på dette området? 

Vi har bedt kommunalsjef Erik Møller om å komme og orientere. Det er også sagt at hvis han 

ønsker å ta med seg noen andre i tillegg under orienteringen, så er dette selvsagt i orden for 

kontrollutvalget. 
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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: 62 87 40 99/97736379 
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Grue kommune 

Kommunesjef Erik Møller 

2260 Kirkenær 

 

 

 

 

 

 
Deres ref.: Vår. ref.: Saksbeh.: Direkte nr.: Sted: Dato: 
 412-18/00062-26 Torgun M. Bakken  977 36 379 Kongsvinger 23.4.18 

 

Foreløpig innkalling til møte i kontrollutvalget  
 

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 i Grue skal ha møte tirsdag 15.5.18 på Grue sykehjem, møterom Peisestua.  I 

den forbindelsen ønsker kontrollutvalget en på orienteringen om to forskjellige temaer: 

 

 Psykisk helse (psykiatri) og beredskap  

o Hvordan er dette bygd opp? 

o Hvem kontaktes? Hvem har ansvar? 

o Hva med kveld, natt og helgeberedskap? (Legevakt?) 

o Er ansatte i kommunen orientert om hvordan dette ev. fungerer? 

 Hjemmehjelp 

o Hvordan fungerer hjemmehjelpstjenesten i Grue? 

o Hva er tidsforskjellen for når en hjemmehjelpsmottaker kan forvente at hjemmehjelpen 

kommer, dvs. er det fastsatt klokkeslett for når hjemmehjelpen kommer og hvor store avvik 

kan det eventuelt være snakk om? 

o Har Grue kommune anskaffet leasingbiler til hjemmehjelperne eller kjører de egne biler? 

Hvilke økonomiske vurderinger er gjort på dette området? 

Hvis kommunalsjefen ønsker å ta med seg noen andre i tillegg under orienteringen, så er dette 

selvsagt i orden for kontrollutvalget. 

 

Vi tenker å sette av ca. en time til orienteringen, inkludert litt tid til spørsmål. Hvis du ikke kan 

møte denne dagen, er det fint om du gir beskjed så snart som mulig til undertegnede. Det gis 

informasjon om når orienteringen er ønsket å finne sted så snart sakslista er ferdigstilt og da vil vi 

sende deg en henvendelse i kalenderen din, som vi ber om at du besvarer.  
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Det er fint om kontrollutvalget også kan få en skriftlig presentasjon enten utdelt i møtet eller tilsendt 

i ettertid. 

 

 

Med hilsen 

for kontrollutvalget 

Torgun M. Bakken  
sekretariatsleder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: rådmann Geir Kvisten 

 

Dette brevet sendes kun elektronisk.  



32/18 Samtale med rådmannen. - 18/00062-18 Samtale med rådmannen. : Samtale med rådmannen.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00062-18 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED RÅDMANNEN. 

 

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

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller rådmann Geir Kvisten til en samtale hvor vi kan diskutere generelle 

problemstillinger i Grue 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. Kontrollutvalget ønsker en oversikt over 

sykefraværet pr. enhet. 

 
I forhold til kommunens sykefravær, ber kontrollutvalget om en mer spesifisering av disse 

tallene, dvs. en mer detaljert oversikt pr. enhet og om utviklingen de siste tre årene. 

 

I tillegg ber kontrollutvalget om du gir en orientering om den prosjektstillingen som tidligere 

rektor ved GBU skal inn i, om stillingens behov, vedtak, utredning, begrunnelse, mandatet og 

finansieringen. 
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Arkivsak-dok. 18/00032-7 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 - GRUE KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017, 

oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.  

 
 
Vedlegg:  

1. Grue kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017. 

2. Kopi av revisjonsberetning, datert 12.4.18. 

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. 

 

 
Saksframstilling: 
I forskrift om årsregnskap og årsberetning (KMD) heter det i § 10 om Regnskapsfrister og 

behandling av årsregnskap og årsberetning: 

 Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks 

måneder etter regnskapsårets slutt. 

 Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 

 Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og fremmer denne for det 

organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, 

og senest innen 31. mars. Hvis årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til 

kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal foreligge til 

behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at årsregnskapet skal behandles. 

 Der det er vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, 

skal det redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og 

regulert budsjett. 

 Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske 

oppfølgingen gjennom året dersom det oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett. 
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Revisjonsberetningen skal være avlagt senest 15. april. Hedmark Revisjon IKS har utarbeidet 

revisjonsberetningen for 2017 i tråd med mal utarbeidet av NKRF1. 

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noteopplysninger. (Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3, 

første ledd). Det heter videre i § 3, nest siste ledd: Driftsregnskapet og investeringsregnskapet 

skal …….vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget 

har brukt i årsbudsjettet. 

I kommunens driftsregnskap beregnes både brutto og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat 

viser kommunens overskudd eller underskudd på drift før avdrag og netto renteutgifter, mens 

netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd på drift etter avdrag og netto 

renteutgifter, men før avsetninger og bruk av avsetninger. Utgiftsførte avskrivninger føres 

tilbake («motpost avskrivninger») før netto driftsresultat, fordi avskrivninger ikke skal 

resultateffekt i kommuneregnskapet. Etter føring av avsetninger og bruk av avsetninger får vi 

regnskapsmessig mindreforbruk eller merforbruk. 

Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 

skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg § 7 komme med uttalelse til årsregnskapet. 

Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet, som skal ha den i hende, før 

de gir sin innstilling til kommunestyret.  

 

Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetningen. 

I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer fram i 

møtet.  

 

Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2017. For regnskapsavslutningen for 

2017 har revisor lagt fram en ren beretning.  

 

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken. 

 

Kontrollutvalget har bedt rådmann Geir Kvisten om å være tilstede og redegjøre for saken.  

 

 
 

                                            
1 Norges Kommunerevisorforbund 
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hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 
Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

  

Til kommunestyret i Grue 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 

 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2017 
 

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert Grue kommunes årsregnskap som viser kr 299 824 063,39 til fordeling drift og 

et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 706 658,80. Årsregnskapet består av balanse per 

31. desember 2017, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 

av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 

vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Grue kommune per 31. 

desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar 

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 
Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 

innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 

kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 

ikke den øvrige informasjonen.  

 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 

med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 

rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   



33/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 - Grue kommune. - 18/00032-7 Årsregnskap og årsberetning 2017 - Grue kommune. : Revisjonsberetning 2017.pdf

 

                                                                                                                                                   2                                                      
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Rådmannens ansvar for årsregnskapet 

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk i Norge. Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han 

finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er 

en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 

eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 

basert på årsregnskapet.  

 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for 

feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 

kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, 

for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men 

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er 

rimelige. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 

underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende 

fremstilling.  

 

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og rådmannen blant annet om det planlagte omfanget 

av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon 

om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle 

svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner 

som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og 

at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 

forskrifter. 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

 

Kongsvinger, 12. april 2018 

 

 

Tommy Pettersen 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

         Terje Harstad 

         regnskapsrevisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Kontrollutvalget 

 Formannskapet 

 Rådmannen 
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KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE 

 

Glåmdal sekretariat IKS 

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes  

 

 

Til kommunestyret i  
Grue kommune 

 
 

 
 

 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møtet den 15.5.18, sak 33/18, behandlet Grue kommunes årsregnskap for 2016.  
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og 
revisjonsberetningen, datert 12.4.18. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige 
opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte.  
 
Kontrollutvalget vil gi uttrykk for følgende: 
 

 Kontrollutvalget har merket seg at Grue kommunes regnskap for 2017 er avlagt med et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 706 659, noe som er en økning fra 2016, da 
regnskapsmessig mindreforbruk var på kr 199 665. Det er ikke noe udekket merforbruk i 
balansen.  
 

 Det er et positivt netto driftsresultat på kr 15 014 868, noe som også er en økning fra 2016, 
hvor netto driftsresultat var på kr 9 028 617. Brutto driftsresultat, som viser driftsinntekter 
minus driftsutgifter, var i 2017 positivt med kr 15 495 660 mot kr 11 297 544 i 2016.  Sum 
driftsinntekter har økt med kr 18 700 816 (4,6 %) fra 2016 til 2017, mens, mens sum 
driftsutgifter har økt med kr 14 502 700 (3,7 %). Det er en positiv utvikling at driftsinntektene 
øker mer en driftsutgiftene, selv om rammeoverføring og statlige overføringer står for de 
største inntektsøkningene. 

 
 Totalt viser driftsinntektene en merinntekt på kr 20 447 084 (5,1 %) i forhold til justert 

budsjett og 25 467 184 (6,4 %) i forhold til opprinnelig budsjett. Tilsvarende tall for 
driftsutgifter er et merforbruk på kr 9 639 424 (2,4 %) i forhold til justert budsjett og 
17 213 524 (4,4 %) i forhold til opprinnelig budsjett. Det er redegjort for avvikene i 
rådmannens årsberetning. 
 

 Investeringsregnskapet er avlagt i balanse. Det er ingen store avvik mellom justert budsjett og 
regnskap 2017. Det er ingen udekkede beløp knyttet til investeringsregnskapet i balansen. 
 

 Netto lånegjeld er forholdsvis høy i Grue, noe som kan få store konsekvenser ved en eventuell 
renteøkning. 72 % av kommunes lånegjeld knyttet til investeringer, har flytende rente.  

 
 Rådmannen har i sin årsberetning fulgt opp lovens pålegg (koml. § 48 nr. 5) om å si noe om 

kommunens arbeid med intern kontroll og etikk (hhv. pkt. 2.6 og pkt. 3.4). Punktene er godt 
utdypet. Opplysninger knyttet til likestilling er omtalt under pkt. 3.1.  
 

 Rådmannen skal også i følge forskrift om finansforvaltning § 6, legge fram to rapporteringer i 
løpet av året, «som viser status for kommunens eller fylkeskommunens finans- og 
gjeldsforvaltning». I tillegg skal det legges fram en rapportering ved utgangen av hvert år «som 
viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året». Dette blir fulgt opp i Grue.  
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Kontrollutvalget i Grue kommune 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sekretær for kontrollutvalget - Glåmdal sekretariat IKS 

 

2 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og 
revisjonsberetningen av 12.4.18, har ikke kontrollutvalget merknader til Grue kommunes årsregnskap 
for 2017. 
 
 
 
Grue, 15.5.18 
 
 
Ragnar Nyman 
leder av kontrollutvalget 
 
 
 
 
 
 

Torgun M. Bakken  
sekretariatsleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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Arkivsak-dok. 18/00032-6 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSAVSLUTNINGSBREV FOR REVISJONSÅRET 2017 - GRUE 
KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Kopi av årsavslutningsbrev 2017 fra Hedmark Revisjon IKS, datert 12.4.18. 

 
 
Saksframstilling: 
Hedmark Revisjon IKS har i brev av 12.4.18 sendt kommentarer til årsregnskapet for 2017 til 

rådmannen. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.  

 

I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker 

revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at kommunen enten 

bør korrigere i 2017 eller som bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt 

nummerert brev til Grue kommunes regnskap i 2017.  

 
Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom brevet 

er stilet til rådmannen og det ikke er bedt om noen skriftlig tilbakemelding. Kontrollutvalget vil 

likevel følge opp hvordan forholdene blir rettet, ved å be om en orientering fra revisjonen. 

 

Kontrollutvalget ser at et par av de forholdene som er tatt med i årsavslutningsbrevet for 2017 

også var tatt med i årsavslutningsbrevet for 2016 («Gamle fordringer og Avstemming av RF 

1022B). Kontrollutvalget forventer at disse forholdene rettes opp så snart som mulig. 

 

Kontrollutvalget ser gjerne at rådmannen er til stede under behandlingen. 
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Besøksadresse  Besøksadresse 

hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 
Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

  

Grue kommune 

v/rådmann 

Postboks 173 

 

2261  KIRKENÆR 

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 

 

Saksbeh.: Direkte tlf.: Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
Terje Harstad 

 
95 14 28 08  1200/2017 12.04.2018 

 

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2017 – GRUE KOMMUNE  
 

Vi har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2017. I den forbindelse ønsker vi å knytte 

noen kommentarer til det avlagte årsregnskapet. 

 

Opprinnelig budsjett 

Vår revisjon avdekket feil i årsregnskapets kolonne for opprinnelig budsjett. Kommunen 

utarbeidet derfor nye regnskapsskjemaer 1A, 1B, 2A og 2B som vi mottok 05.03.2018.  

 

Ved gjennomgang av disse fremkommer fortsatt noen differanser. Dette skyldes at 

budsjettvedtak i K-sak 108/16 pkt. 1 vedtar rådmannens forslag, men korrigerer dette i 

enkeltpunkter uten at tallgrunnlaget i rådmannens forslag korrigeres tilsvarende. Til fordeling 

drift er presentert med 290 074 000 årsregnskapets skjema 1A og 1B, men vedtatt budsjett 

angir kr 289 424 000. 

 

Investering i anleggsmidler i årsregnskapet skjema 2A (og 2B investering i anleggsmidler) er 

kr 10 573 000 og bruk av lån kr 5 925 000 og mva. kompensasjon kr 1 488 000 inkludert 

kommunestyrets korrigeringer. Vedtatt budsjett er henholdsvis kr 11 073 000, kr 6 352 000 og 

kr 1 561 000 i budsjettvedtakets pkt. 2. 

 

Vi anbefaler at det etableres rutiner som sikrer at opprinnelig budsjett blir korrekt presentert i 

budsjettvedtak, budsjettdokument og kommunens årsregnskap. 

 

Gamle fordringer 

Kommunens dokumentasjon av kundefordring består av aldersfordelt saldoliste som viser 

fordeling av fordringer mellom 0 og 90 dager. Normalt anses kortsiktige fordringer som ikke 

eldre enn ett år som nye og reelle. 

 

Vi har selv tatt ut aldersfordelt saldoliste som viser aldersfordelingen av poster for konti 

21375190 - 21375440. Av saldo kundefordringer pr. 31.12.2017 på kr 6 719 576, synes  

kr 863 355 å være eldre enn ett år.  

 

For tilsvarende forhold meddelte administrasjonen for regnskapsåret 2015 og 2016 at disse 

fordringene følges opp av Lindorff som er kommunens fordringsforvalter. Vi er kjent med at 

eldre kundefordringer vurderes løpende, men vår vurdering er likevel at fordringer som er 
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over 12 måneder gamle er vanskelig å inndrive og innehar derfor en risiko i forhold til korrekt 

verdsettelse.  

 

Vi anbefaler administrasjonen å jobbe videre med dette i løpet av 2018 og foreta en vurdering 

i forhold til om fordringene er erholdelige eller skal avskrives helt eller delvis. 

Avstemming av skjema Lønns- og pensjonskostnader RF 1022B                                       
Kommunens avstemming er godt dokumentert, men det må gjøres mange korrigeringer i 

bokførte tall og det forekommer at lønningsregnskapets tall benyttes i stedet for hovedbokens 

tall. Avvikene mellom hovedbok, lønningsregnskapets tall og RF 1022B er dokumentert og vi 

kan derfor signere RF 1022B da vi ikke har avdekket vesentlige feil i lønnsinnberetningen. 

Lønnsopplysningspliktige ytelser spesifiseres for hver konto i skjema RF 1022B. Tallene i 

kolonne 4 skal inneholde samlede kostnadsførte og lønnoppgavepliktige ytelser fra regnskapet 

for den enkelte hovedbokskonto. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som 

er knyttet mot den aktuelle resultatkontoen. Hvis avsetningen til flere resultatposter er ført 

mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje. Hensikten med skjemaet er 

å avstemme de bokførte utbetalingene mot utbetalinger som er rapportert via A-ordningen. 

Utgangspunktet for avstemmingen er hovedbokens tall. Avstemmingen krever at 

oppgavepliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser føres på «rene» hovedbokskonti og er 

direkte avstembare mot lønnsinnberetningen og rapport A07 fra Altinn.  

Vi anbefaler kommunen å endre rutinene ved avstemming av RF 1022B og tilpasse 

kontoplanen i henhold til dette. 

Ressurskrevende tjenester 

Vi har avgitt egen revisjonsuttalelse vedrørende kommunens krav til Helsedirektoratet 

vedrørende ressurskrevende tjenester for 2017.  

 

Kommunes samlede endelige krav er for 2017 på kr 7 399 000. Som følge av at fristen for å 

sende inn krav om refusjon for ressurskrevende tjenester er etter frist for å avlegge 

regnskapet, inntektsføres refusjon på bakgrunn av beste estimat på det tidspunkt regnskapet 

avlegges. Kommunen har bokført et estimat på kr 6 506 767 iht. regnskapsforskriften § 7 

femte ledd. Vår vurdering er at estimatet for 2017 er godt begrunnet. 

 

Vi ser at kommuner som har beregnet gjennomsnittlig timepris for ressurskrevende tjenester 

med bakgrunn i regnearkmodell utarbeidet via KS, gjennomgående har en høyere timepris enn 

kommuner som benytter andre modeller.  

 

Siden beregnet timepris har stor økonomisk betydning for kommunens krav overfor 

Helsedirektoratet, anbefaler vi at andre beregningsmodeller vurderes.  

 

Formelle forhold 

Vi har vurdert noteopplysningene og årsberetningen i forhold til KRS nr. 6 om noter og 

årsberetning. Det konstateres at noter og årsberetning i det alt vesentlige er avlagt i tråd med 

KRS nr. 6. 

 

Vi gjør oppmerksom på at standarden er endelig standard fra 2018 og at det er enkelte 

endringer i notekravene.  
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Avsluttende kommentar 
Utkast til årsavslutningsbrev er oversendt administrasjonen for verifikasjon 11.04.2018.  

 

Når det gjelder forhold rapportert i vår interimsrevisjon viser vi til vår revisjonsrapport 

interim 2017 av 19.12.2017. 

 

Etter endt revisjon av årsregnskapet for 2017 er vår vurdering at Grue kommune i det alt 

vesentlige har etablert rutiner som sikrer god intern kontroll, og at internkontrollen fungerer 

tilfredsstillende på de fleste områder.  

 

Vi har ved flere anledninger bistått med rådgivning etter forespørsel fra administrasjonen og 

også forsøkt å gi innspill til forbedringer der vi har avdekket svakheter. Dette medfører at en 

rekke problemstillinger avklares i forkant og feil og avvik dermed reduseres.  

 

Samlet sett har vår revisjon ikke avdekket vesentlige forhold som får konsekvenser for vår 

revisjonsberetning. 

 

Vi benytter anledningen til å takke for et godt samarbeid for regnskapsåret 2017. 

 

 

Kongsvinger, 12. april 2018 

 

 

Tommy Pettersen         

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor      Terje Harstad 

regnskapsrevisor 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  

Kontrollutvalget 

Økonomisjef 
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Arkivsak-dok. 18/00177-2 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON - OMBYGGING AV 
GRUE RÅDHUS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrevedtak 01/10 og bestiller en 

forvaltningsrevisjon knyttet til «Ombygging av Grue rådhus».   

2. Bestillingen har følgende problemstillinger: 

1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue 

kommune, herunder: 

- planlegging (roller- og ansvarsfordeling) 

- gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører 

- regnskapsføring 

2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og 

kommunestyre? Herunder; 

- dokumentasjon 

- rutiner for rapportering 

- evt. prosedyrer 

3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet? 

- rutiner for avvikshåndtering 

3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør 

undersøkes nærmere, tas dette opp med kontrollutvalget.  

4. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 225 timer og kontrollutvalget 

ber om at endelig rapport ferdigstilles innen utgangen av 2018. 

5. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av 

utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, 

legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget 

6. Det allerede bestilte IKT-prosjektet utsettes. 
 
 
Vedlegg:  

1. Prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS – Ombygging av Grue rådhus. 
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Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte i forrige møte (sak 25/18) en prosjektplan knyttet til 

forvaltningsrevisjon rettet mot ombyggingen av rådhuset. Dette var i tråd med 

kommunestyrets ønske, vedtatt i sak 010/18. Prosjektplanen ligger som vedlegg 1. 

 

Kontrollutvalget vurderte følgende mulige problemstillinger i sak 25/18: 

 
1. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldtes overskridelsene?  

2. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne?  

3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte byggingen?  

4. Hvem har bestilt tilleggsoppgavene i utbyggingen? (dvs. Hva skjedde underveis, hvem tok 

de ulike beslutningene om ytterligere ombygginger?) 

 

Revisor gir i prosjektplanen en oversikt over behandlinger/vedtak og regnskapstall. Videre 

sier revisor følgende: 

 

Revisor foreslår å ta utgangspunkt i det grunnleggende kravet til god internkontroll, og 

foreslår følgende formål med forvaltningsrevisjonen: 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen har hatt 

tilfredsstillende internkontroll rundt investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset». 

 

Formålet belyses gjennom å besvare følgende problemstillinger: 

4. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue 

kommune, herunder: 

- planlegging (roller- og ansvarsfordeling) 

- gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører 

- regnskapsføring 

5. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og 

kommunestyre? Herunder; 

- dokumentasjon 

- rutiner for rapportering 

- evt. prosedyrer 

6. Er det foretatt en evaluering av prosjektet? 

- rutiner for avvikshåndtering 

 

Kontrollutvalget diskuterer om de foreslåtte problemstillingene dekker kontrollutvalgets 

ønske om avklaringer. 

 

Rapporten er tenkt gjennomført innenfor en ramme på 225 timer og skal leveres i løpet av 

2018. 

 

Det allerede bestilte IKT-prosjektet må utsettes. 
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Prosjektplan 

Ombygging av rådhuset 

i Grue kommune 

 

 

Prosjektplan 2018 

Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS 
på oppdrag fra kontrollutvalget i  
Grue kommune 

Postboks 84, 2341 Løten 
Telefon: 62 43 58 00 
www.hedmark-revisjon.no 
Org.nr: 974 644 576 MVA 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

1.1 Bestillingen fra kontrollutvalget 

I henhold til kommuneloven § 77 fjerde ledd skal kontrollutvalget påse at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon i kommunen.  

Kontrollutvalget i Grue kommune fattet den 10. april 2018, jf. kommunestyresak 010/18 den 12.mars 
2018, vedtak om at Hedmark Revisjon IKS skulle gjennomføre et revisjonsprosjekt i forhold til 
ombygging av Grue rådhus. Styring, rapportering og evaluering av prosjekter ses i sammenheng med 
overskridelsene på Rådhusprosjektet med det formål å foreslå tiltak for å unngå lignende 
overskridelser i framtiden.  

Kontrollutvalget mente opprinnelig at det muligens hadde vært tilstrekkelig med en utvidet 
regnskapsrevisjon/særskilt bestilling.  Kommunestyret valgte å bestille en forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget antar at følgende spørsmål kan være utgangspunkt for gjennomgangen: 

1. Hvilke poster hadde flest overskridelser og hva skyldtes overskridelsene? 
2. Hvordan ble prosjektet rapportert til politikerne? 
3. Hvordan var kommunikasjonen mellom kommunen og den som utførte ombyggingen? 

Kontrollutvalget diskutert saken i møte den 10. april 2018 og kom med et tilleggsforslag til to de 
punktene som er nevnt ovenfor: 

4. Hvem bestilte tilleggsoppgavene i utbyggingen?  
- Hva skjedde underveis, hvem tok de ulike beslutningene om ytterligere ombygginger? 

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Videre, ble Hedmark Revisjon IKS bedt om å utarbeide en 
prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet. Vedtaket var som følger: 

1. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 010/18 og bestiller en prosjektplan 
knyttet til «Ombygging av Grue rådhus». 

2. Det legges fram en prosjektplan knyttet til dette temaet i neste møte. 
 

Om Rådhusprosjektet i Grue kommune 

Vi har i arbeidet med prosjektplanen gjennomgått kommunestyre- og formannskapsaker i 
perioden 2014-2018 knyttet til behandling av økonomiplan/årsbudsjett og årsregnskap mm.  Av 
disse fremgår følgende: 
 
Kommunestyremøte 18.12.2014 
I budsjett og økonomiplanen som ble behandlet i kommunestyret den 18.12.2014 fremgikk 
følgende: 
 
Bibliotek:  
Det foreslås å bevilge 5,6 millioner kroner til flytting av biblioteket 2015-2016. Dette vil gi 
kommunen et viktig løft og skolen vil kunne nyttiggjøre seg dette i mye større grad enn i dag. 



35/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Ombygging av Grue rådhus - 18/00177-2 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Ombygging av Grue rådhus : Prosjektplan - ombygging av rådhus.pdf

Ombygging av Grue rådhus – flytting av biblioteket 

2018 

 

 

H
ED

M
AR

K 
RE

VI
SJ

O
N

 IK
S 

Side 4 

 

Bibliotek i søndre del av rådhuset vil også samle kulturen på en god måte i Grue kommune. Redusert 
husleie vil finansiere investeringen med dagens rente i tillegg til et eventuelt salg av ”gamle teknisk”. 
 
Vedtak i sak 65/14 viser at kommunestyret tiltrådte det som fremkom i budsjett og 
økonomiplanen i denne saken. 
 
Formannskapsmøte 24.08.2015  
Formannskapet behandlet saken i møte den 24.08.2015, jf sak 048/15.  Av saksfremstillingen her 
fremgår det at det tidligere er laget et grovbudsjett som har gitt en kostnadsramme på kr. 
4.480.000,-. eks. mva. 

Videre fremgår det at flytting av bibliotek vil gi en effektiv samdrift mellom servicetorg og bibliotek. 
Nærheten til skole vil være et positivt løft både for skole og bibliotek.  En omgjøring og rehabilitering 
av deler av første etasje i Grue Rådhus er en del av de framtidige planene for bygget, da spesielt med 
tanke på ferdiggjøring av ventilasjonsanlegg og utskifting av vinduer. Ventilasjonsanlegget i rådhuset 
er klargjort og har kapasitet til å ta med de siste områdene som nå blir bibliotek. 

I behandling av saken fremmet Arbeiderpartiet forslag om at saken utsettes. Utsettelsesforslaget falt 
med 4 mot 3 stemmer.  
 
Formannskapet fattet følgende vedtak den 24.08.2015: 
Utbygging av biblioteket gjennomføres som tidligere vedtatt. 
 
Kommunestyremøte 19.10.2015 
I kommunestyrets møte 19.10.2015 i sak 058/15 rår ordfører Rolsdorph kommunestyret til å fatte 
slikt vedtak: 
Formannskapets vedtak fra møte 24.08.2015 opprettholdes. I behandling av saken opprettholdt 
Roman Drazkowski AP’s forslag fra formannskapets behandling.  

Under voteringen ble formannskapets innstilling fra møtet den 24.08.2015 vedtatt med 11 mot 8 
stemmer.  
 
Formannskapsmøte 24.10.2016 
I formannskapsmøte den 24.10.2016 jf. sak 074/16 vedrørende budsjettendringer 2.tertial 2016 ble 
de fattet følgende vedtak: 

1. ….. 
2. I investeringsbudsjettet økes utgiftsrammen til Bibliotek rådhuset med kr. 1 875 000. 

Bevilgningen er øremerket til formål i samsvar med tildeling av spillemidler. Utgiftene 
finansieres med kr. 1,5 mill. i spillemidler og kr. 375 000 fra mva-kompensasjon.  

3. ……. 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Videre i saksopplysninger i avsnittet om Investeringsregnskapet står det at kommunen har fått tilsagn 
om spillemidler kr. 1,5 mill. til å innrede biblioteket som en «aktivitetsarena». Forutsetningen for å få 
spillemidlene er at dette kommer i tillegg til allerede vedtatt investeringsramme. Rammen til 
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prosjektet må derfor økes tilsvarende inntekter fra spillemidler kr. 1,5 mill. pluss mva-kompensasjon 
som er beregnet til kr. 375 000. 
 
Kommunestyremøte 07.11.2016 
Kommunestyremøte vedtok i møte den 07.11.2016 jf. sak 100/16 enstemmig innstillingen fra 
formannskapet. 
 

I årsregnskapene for kommunen har følgende vært rapportert i årene 2015-2017 knyttet til bilbiotek 
i rådhuset: 

Tabell 1: Fra årsregnskap 2015 

 

 

Tabell 2: Fra årsregnskap 20161 

 

Tabell 3: Fra årsregnskap 20172 

 

                                                           
1 Kolonnen for budsjettendringer viser kr 4 370 000. Dette skulle tilsi et totalt budsjett på kr 9 970 000 og ikke kr 7 170 000 
pr 31.12.16. 
2 Akkumulerte utgift i regnskap viser pr 31.12.16 kr 9 773 871 i årsregnskap 2016. 2017-regnskapet viser 8 498 981 tidligere 
år, dvs en reduksjon på kr 1 274 890. 



35/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Ombygging av Grue rådhus - 18/00177-2 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - Ombygging av Grue rådhus : Prosjektplan - ombygging av rådhus.pdf

Ombygging av Grue rådhus – flytting av biblioteket 

2018 

 

 

H
ED

M
AR

K 
RE

VI
SJ

O
N

 IK
S 

Side 6 

 

Revisors kommentar til årsregnskapet 2015, 2016 og 2017 – Investeringsprosjektet 
Bibliotek i rådhuset 
Rådhusprosjektet er igangsatt etter vedtak i kommunestyremøtet den 19.10.2015, jf. sak 058/15. 
Prosjektet er, ifølge årsregnskap for 2017, ferdigstilt vinter/vår 2017. 
 
I 2015 er det vedtatt en totalramme for utbygging av bibliotek i rådhuset på kr. 5 600 000.  
 
Totalt er budsjettrammen, slik det er fremstilt i årsregnskapet for 2016, etter ytterligere bevilgning i 
2016 kr. 7 170 000.  
 
2017-regnskapet viser at den samlede budsjettrammen for utbygging av bibliotek i rådhuset kommet 
opp i kr. 9 091 000.  Ved utgangen av 2017 har de påløpt utgifter med kr. 10 688 038.  Årsregnskapet 
for 2017 viser at det er et akkumulert udekket beløp på kr. 1 597 038  pr 31.12.17. 
 

2 Formål og problemstillinger 
Administrasjonssjefens internkontroll er en viktig del av egenkontrollen og er med på å sikre kvalitet 
og effektivitet i tjenesteproduksjonen, at lover og regler etterleves og at uønskede hendelser unngås. 
I sum betyr dette at kommunene har ansvar for å holde orden i eget hus. God internkontroll er viktig 
for læring, administrativ styring og helhetlig utvikling av forvaltningspraksis. 

Revisor foreslår å ta utgangspunkt i det grunnleggende kravet til god internkontroll, og foreslår 
følgende formål med forvaltningsrevisjonen: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen har hatt tilfredsstillende 

internkontroll rundt investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset».  

Formålet belyses gjennom å besvare følgende problemstillinger: 

 
1. Hvordan ble investeringsprosjektet «bibliotek i rådhuset» organisert og styrt i Grue 

kommune, herunder: 
- planlegging (roller- og ansvarsfordeling) 
- gjennomføring og oppfølging av kontrakter/leverandører 
- regnskapsføring 
 

2. Hvordan ble ombyggingsprosjektet rapportert internt og til formannskapet og 
kommunestyre? Herunder; 
- dokumentasjon 
- rutiner for rapportering 
- evt. prosedyrer 

 
3. Er det foretatt en evaluering av prosjektet? 

- rutiner for avvikshåndtering 
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3 Kilder for revisjonskriterier 

Revisjonskriterier skal begrunnes i/utledes av autoritative kilder innenfor det reviderte området. 
Autoritative kilder kan være lover, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak/mål/føringer, 
administrative retningslinjer/mål/føringer, statlige føringer/veiledere, andre myndigheters praksis, 
teori og reelle hensyn som vurderinger av hva som er rimelig/ formålstjenlig/effektivt. 

Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og danner grunnlaget for hva de 
innsamlede data vurderes opp mot. I og med at revisjonskriteriene er uttrykk for en norm eller et 
ideal for hvordan tilstanden bør være på området, danner kriteriene også utgangspunkt for 
revisjonens anbefalinger. 

Det synes aktuelt å utlede revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
 Kommunesektorens organisasjon. Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i 

eget hus? 

Listen over kilder er ikke uttømmende, og det kan bli endringer. Revisjonskriterier utledes i 
innledende fase av prosjektet 

 

4 Metode for datainnsamling 

Valg av metode vil variere etter formålet med forvaltningsrevisjonen og hvilke problemstillinger man 
ønsker svar på. Vi vurderer dokumentstudier og intervjuer som mest relevant for denne revisjonen.  

Dokumentstudier: 
Undersøkelsen vil blant annet omfatte gjennomgang og vurdering av relevante dokumenter, som i 
denne sammenheng kan være: 

 Ulike plan- og strategidokumenter, utredninger og rapportering i kommunen 
 Kommunens rapportering og dokumentasjon rundt denne 
 Intern informasjon 
 Dokumentasjon i tilknytning til kommunens styringssystemer 
 Delegasjonsreglement 

 

Listen er ikke uttømmende og flere typer dokumenter kan komme til etterhvert i prosjektarbeidet. 

Intervjuer: 
Det gjennomføres et begrenset antall intervjuer med nøkkelpersonell i kommuneadministrasjonen. 
Dette omfatter både sentralledelsen i kommunen og personell knyttet til Rådhusprosjektet i 
kommunen.  
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Verifisering av innhentet data: 
Alle data som innhentes vil bli verifisert. Intervjuer verifiseres av intervjupersonene og 
dokumentstudiene av Grue kommune. Prosjektet gjennomføres i samsvar med Norges 
kommunerevisorforbund sin standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 

5 Vurdering av aktualitet og nytteverdi 

Aktualitet og nytteverdi vurderes i forhold til om forvaltningsrevisjonen er egnet for å avdekke 
risikoområder som kan medføre feil og/eller mangler. Det må antas at prosjektet medfører 
nytteverdi for kommunen, i den grad man kan synliggjøre områder hvor kommunen kan gjøre 
forbedringer.  

Kommuner har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med egen virksomhet. Det er mange 
kommuner som har oppmerksomhet på internkontroll og ønsker mer oversikt og bedre rapportering. 
Samtidig er det utfordrende å få en helhetlig struktur på internkontrollen og godt samspill med 
styringssystemer.  

Rådmannens internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til 
administrasjonssjefen etter kommuneloven. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen 
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll, jf. Kommuneloven § 23 nr. 2. Kommuneloven bruker ikke begrepet 
internkontroll, men har en formulering om «betryggende kontroll».  

Hensikten med internkontroll:  

 Kvalitet og effektivitet i tjenestene  

 Kostnads- og resultateffektivitet 
 Tilfredse brukere og innbyggere  
 Forbedringsarbeid  

 Helhetlig styring og riktig utvikling  

 Utvikling i tråd med vedtatte mål   
 God samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll  

 Etterlevelse av lover og regler  

 Kvalitet og tilgang på tjenester  
 Hindre myndighetsmisbruk  
 Forebygge uønskede hendelser 

 

Det er viktig at ledelsen tar internkontroll på alvor gjennom å være gode forbilder. Tilnærmingen som 
velges bør være utarbeidet av ledelsen i fellesskap, f.eks. administrasjonssjefens ledergruppe, slik at 
man har et omforent ståsted og eierskap til forbedringsarbeidet. Både ledere og medarbeidere må 
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være kjent med og forstå hvilket ansvar de har og hva de skal gjøre. En god egenkontroll i kommunen 
gir mindre behov for statlig tilsyn.3  

En forvaltningsrevisjon på området vil kunne belyse om kommunen har etablert tilfredsstillende 
rutiner for internkontroll, og spesielt rutiner knyttet til gjennomføring og oppfølging av 
investeringsprosjektet «Bibliotek i rådhuset».  
 

6 Organisering og ansvar 

Prosjektet antas gjennomført innenfor en ramme på inntil 225 timer. Prosjektet er planlagt ledet av 
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Jo Erik Skjeggestad. Prosjektgruppen settes sammen med en 
utøvende revisor som besitter den nødvendige fagkompetanse på området og som har ledig 
kapasitet på tidspunkt for oppstart av prosjektet.  Planlagt oppstart etter sommeren 2018. Endelig 
rapport påregnes ferdigstilt innen utgangen av 2018. Tidsramme og ferdigstillingsdato forutsetter at 
kommunen tilrettelegger slik at vi kan skaffe tilveie den informasjon vi trenger til å besvare 
problemstillingen, og at frister for tilbakemeldinger mv. overholdes. 

                                                           
3 http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-
demokrati/etikk/radmannenns_internkontroll_trykk.pdf      
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Arkivsak-dok. 18/00176-1 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

Grue kontrollutvalg            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

VURDERING AV BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avventer nærmere bestilling inntil det foreligger en revidert plan for 

selskapskontroll. 

 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over planlagte prosjekter i regionen 

 
 
Saksframstilling: 
I tråd med plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019, har kontrollutvalget bestilt 

selskapskontroll i SOR IKS. I følge planen gjenstår det to prosjekter som ikke er bestilt, og 

det er forvaltningsrevisjon i Glåmdal Brannvesen IKS og i Hedmark Revisjon IKS.  

 

Som det går fram av vedlegg 1, så er det bare Grue som ønsker selskapskontroll i Glåmdal 

Brannvesen IKS og det er kun Grue og Nord-Odal som har sagt at de ønsker selskapskontroll 

i Hedmark Revisjon IKS. Det er selvsagt en stor fordel at alle eierne er med på en bestilling, 

men det er ikke noe krav om dette. Det er ikke noe i veien for at Grue kan bestille en 

forvaltningsrevisjon, selv om de øvrige eierne ikke blir med. Det handler da kun om 

pris/ressurser. Det er selvsagt veldig ressursbesparende om det er flere som deltar i samme 

bestilling. Det er også en mulighet at sekretariatet kan legge fram en sak for de andre 

kontrollutvalgene og foreslå et samarbeidsprosjekt, hvis kontrollutvalget i Grue ønsker det. 

 

Glåmdal sekretariat IKS har planlagt en revidering av plan for selskapskontroll i år, denne 

skal etter planen, legges fram for kontrollutvalget i det første møtet etter sommerferien. Et 

alternativ er da å avvente nærmere bestillinger til denne planen foreligger, så sant ikke 

kontrollutvalget mener at det er noen kontroller som bør gjennomføres nå i ett av de 

gjenværende selskapene – eller i noen av de øvrige selskapene. Kontrollutvalget har anledning 

til å vurdere andre selskapskontroller, hvis det er behov for det. 

 

Så sant det ikke foreligger tungtveiende grunner for å bestille selskapskontroll på nåværende 

tidspunkt, vil sekretariatsleder foreslå å avvente bestillinger til den reviderte planen foreligger. 
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       24.04.2018 10:44 

 

Oversikt over plan for selskapskontroll 2016-2019       
 

Selskap Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler  Åsnes 
Andre 
komm. 

«Mangler»
1
 

Interkommunale selskaper                  

Glåmdal Brannvesen IKS  FR -      1 

GIVAS IKS - - - FR     3 

Glåmdal interkom. renovasj.selsk. IKS (GIR) FR  FR FR -    1 

Glåmdal interkom voksenoppl. IKS (GIV) FR - FR - FR -   3 

Hedmark Revisjon IKS   - EK - EK - - -  5 

Glåmdal sekretariat IKS           

Midt-Hedmark Brann og redningsvesen IKS      EK/FR  XX  

Solør Renovasjon IKS (SOR)  FR    FR FR  Alle OK 

          

Heleide komm. aksjeselskaper          

Atico AS       FR   

Bramiljø AS          

Bruksgården AS          

Eidsiva Energi AS          

Elverumregionens Næringsutvikling AS          

Eskoleia AS FR  FR       

Grue Service AS          

AS Nipro Nord-Odal          

Promenaden AS   FR       

Vekstbedriften Vilja AS          

Våler Vekst AS      FR    

Deleide aksjeselskaper          

Eidskog-Stangeskovene AS EK         

 

Skrift med rødt: Gjennomført eller bestilt. 

 

                                                 
1
 Dette vil si, antall eiere som IKKE har dette selskapet på sin plan for selskapskontroll. 
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Arkivsak-dok. 18/00102-3 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
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Arkivsak-dok. 18/00103-5 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

Grue kontrollutvalg 15.05.2018 
 
 
 

   
 
 

EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Evalueringen tas til etterretning. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget tok en evaluering. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres annerledes. 

 

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de 

som skal orientere i neste møte. 
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