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MØTEINNKALLING   
 

Åsnes kontrollutvalg 
 
Dato: 23.05.2018 kl. 08:30  
Sted: Åsnes kommune-Formannskapssalen  
Arkivsak: 18/00070  

 
Kontrollutvalgets 
medlemmer: 

Arne Granvoll – leder 
Lars Petter Heggelund – nestleder 
Margareta F. Venberget 
Ole K. Sjulstad  
Håkan Karlsson 

Ordfører: Ordfører Ørjan Bue 

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

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Stein Halvorsen 
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 

Invitert til sak: Ordfører Ørjan Bue til sak 26/18. 

Innkalt til sak: Styreleder Åsnes kommuneskog KF, Knut Aandstad, til sakene 27/18-28/18. 
Rådmann Stein Halvorsen til sakene 29/18-31/18. 

 
Hele sakslisten med 
vedlegg legges på 

www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside. 

 
 
 
 
Arne Granvoll (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Kongsvinger, 9.5.18 
 
Torgun M. Bakken 

    sekretariatsleder 
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SAKSKART  Ca.kl. Hvem 
deltar 

Saker til behandling  

25/18 
18/00117-
4 

Referater, orienteringer og diskusjoner 
(Å) 

08.30  

26/18 
18/00055-
5 

Samtale med ordføreren. 
09.15 Ordfører 

27/18 
18/00036-
7 

Årsregnskap og årsberetning 2017-Åsnes 
kommuneskoger KF. 

10.00 Aandstad/ 
Revisjon 

28/18 
18/00073-
4 

Årsavslutningsbrev 2017 - Åsnes 
kommuneskoger KF 

10.30 Aandstad/ 
Revisjon 

29/18 
18/00036-
6 

Årsregnskap og årsberetning 2017- 
Åsnes kommune. 

11.45 Rådmann/ 
Revisjon 

30/18 
18/00036-
4 

Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 
2017-Åsnes kommune. 

12.15 Rådmann/ 
Revisjon 

31/18 
18/00056-
20 

Samtale med rådmannen 
12.45 Rådmann 

32/18 
18/00179-
1 

Vurdering av bestilling av selskapskontroll 
13.45  

33/18 
18/00058-
4 

Eventuelt. 
14.00  

34/18 
18/00059-
4 

Evaluering av kontrollutvalgets møte. 
14.15  
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Arkivsak-dok. 18/00117-4 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER (Å) 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over KS-saker. 

2. Oversikt over FSK-saker, 16.4.18. 

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 – Arne Granvoll 

o Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget 

o Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund 

o Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson. 

o Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad 

 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). 

 Orientering om spørreundersøkelsen 2018 for kontrollutvalgene. 

 Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatene. 
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Kommunestyremøter i Åsnes kommune 2018 

Dato Sak Sakstittel Vedtak 
29.1.18 001/18 Protokollunderskrivere  

 

 Kommunestyret vedtok enstemmig følgende:Solfrid Storholt og Rune Sørlie 

 002/18 Delegerte saker  Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning slik de foreligger. 

 

 003/18 Modell for identifikasjon og 
oppfølging av barn av 
psykisk syke og barn av 
foreldre som misbruker 
rusmidler 

 Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets vedtak: 

1. Åsnes modellen «Sammen om trygg base- trygge barn» vedtas som foreslått. 
2. Implementeringsplan vedtas for arbeidet med en tverrsektoriell modell for 
tidligintervensjon med formål å yte helhetlige tjenester og dokumentert oppfølging 
av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler. 
3. Åsnes kommune søker implementeringsmidler til prosjektet. 

 004/18 Årsplan for kontrollutvalget 
for 2018 

 Kommunestyret vedtok enstemmig Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 til orientering. 

 

 005/18 Søknad om landingstillatelse 
for helikopter og bruk av 
snøscooter i forbindelse med 
VM-runden Rally Sweden, 
16. februar 2018. 

 Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 

1. Åsnes kommune gir, med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6, tillatelse til start og landing med helikopter inenfor en avstand 
av 200 meter til traseen for Rally Sweden, den 16. februar 2018. 

2. Åsnes kommune gir, med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6, tillatelse som omsøkt, til bruk av snøscootere innenfor en 
avstand av 200 meter til traseen for Rally Sweden, for å opparbeide sikre gangveger og områder for publikum. 

3. Grunneiers tillatelse skal innhentes før kjøring. 

4. Skriftlige tillatelser skal medbringes under kjøring, og framvises på forlangende av politi eller oppsyn. 

 006/18 Holmen maskinutleie og thr. 
teknikk - ambulerende 
skjenkebevilling 16.02.1- 
Rally Sweden  

 Kommunestyret vedtok enstemmig følgende: 

Kommunestyret gir Holmen maskinutleie og Thr. Teknikk ambulerende skjenkebevilling på gnr. 204 bnr. 8 for øl og vin – under 22 vol.prosent i 
forbindelse med Rally Sweden 16.02.18 fra kl. 12.00 til kl. 18.00. 
Skjenkeansvarlig: Bård Holmen 
Stedfortreder: Thomas Holmen 

 007/18 Destinasjonsstrategi og 
finansiering av Visit 
Kongsvingerregionen 

 Kommunestyret vedtok repr. Frank Bjørneseth sitt forslag med 21 mot 2 stemmer:Saken utsettes. 
Tas opp i Utvalg for næring og miljø. 
Lokale reiselivsaktører inviteres på deres møte. 

26.2.18 008/18 Protokollunderskrivere  

 009/18 Delegerte saker  

 010/18 Referatsaker  

 011/18 Åsnes kommuneskoger KF, 
Årsrapport 2017 

 Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 

Årsrapport 2017 for Åsnes kommuneskoger KF, godkjent styret av 01.02.2018 godkjennes som framlagt. 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 
 012/18 Åsnes Kommuneskoger KF - 

Planlegging av fremtidig 
volum 2018-2020  
 

 Kommunestyret vedtok enstemmig rådmannens innstilling: 

1. Det framlagte forslag, fra Åsnes kommuneskoger KF, vedr. planlagt avvirkning og volumendring godkjennes for 2018, og legges til grunn for 
planlegging av 2019 og 2010, jf styresak 6/2018. 

2. Revidert budsjett for 2018 utarbeides i tråd med planlagt avvirkning og volumendring og fremlegges for behandling i Åsnes kommunestyret i 
sept. 2018. 

 

 013/18 Destinasjonsstrategi og 
finansiering av Visit 
Kongsvingerregionen 

 
 
 
 

 

 014/18 Årsrapport kultur og 
oppvekst- 2.halvår 2017 

Årsrapporten tas til orientering  
 

 015/18  Revidering av plan for et 
trygt og godt skolemiljø etter 
nytt kap.9A i 
opplæringsloven 

Saken tas til orientering  
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 
 016/18 Rehabilitering av Åsnes kirke 

- tilleggsbevilgning 

Saken utsettes og tas opp igjen ved budsjettbehandlingen for året 2019.  
 

 017/18 Trafikksikkerhetsutvalget - 
Årsrapport 2015 - 2017 

Rapport fra trafikksikkerhetsutvalget for årene 2015 – 2017 tas til orientering.  
 

 018/18  Revisjon av distriktsindeksen 

 
 019/18  Samarbeidsavtale om 

interkommunale 
døgnopphold øyeblikkelig 
hjelp - somatikk 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 
 020/18  Solør barneverntjeneste: 

Endring organisatorisk 
plassering i Åsnes kommune 

 

 021/18  Solør Renovasjon IKS - 
Utvidelse av låneramme 

 
 022/18  Utvalg for helse, pleie og 

omsorg - halvårsrapport siste 
del av 2017  

 023/18 Veivalg: Viken eller innlandet  Kommunestyret vedtok enstemmig pkt. 1 og pkt. 2 i rådmannens innstilling. 
Kommunestyret vedtok videre enstemmig repr. Frank Bjørneseth sitt tilleggsforslag til nytt pkt. 3: 

1. Rapporten «Kongsvingerregionen – Veivalget: Viken eller Innlandet» tas til orientering.  

2. Kongsvingerregionen bør forbli i Region innlandet. 

3. Åsnes kommune forblir i Region innlandet. 

 

30.4.18     
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   KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE 

 

______________________________________________________________________________ 

Glåmdal sekretariat IKS 

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

___________________________________________________________________________ 

 

 

TILTAKSPLAN 

2018 
 

KONTROLLUTVALGET I  

ÅSNES KOMMUNE 
 
 

  

 
 

 
 

 

 

Oppdatert 8.5.18 
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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 – Arne Granvoll 

o Saker knyttet til helse, pleie og omsorg – Margareta F. Venberget 

o Saker knyttet til kultur og oppvekst – Lars Petter Heggelund 

o Saker knyttet til næring og miljø – Håkan Karlsson 

o Saker fra Kommuneskogen – Ole Sjulstad 

 Arne Granvoll og Lars Petter Heggelund er kontrollutvalgets representanter i 

kommunestyret. 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon + byggeprosjekter. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

o Oppfølging av kommunestyrevedtak. 

o Sykefravær. 

o Eventuelle KOFA-klager 

 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.  

Onsdag 14.2.18  Informasjon om Compilo ved prosjektleder Lena Henriksen (alt. Nils Lindeberg) i 

det første møtet i 2018. 

 Oppvekstmiljøet i barnehagene og i skolene, inkludert Jara skole. 

Onsdag 21.3.18  Informasjon om vold i nære relasjoner (mars) (utsettes til neste møte). 

 Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten. 

 Bruk av næringsfond, orientering om bruken. 

 Orientering om investeringsprosjektene (teknisk/byggeleder). KOFA-orientering, 

anbud og klager, innkjøp.  

Onsdag 23.5.18  Informasjon om vold i nære relasjoner. 

Onsdag 30.8.18   

Onsdag 17.10.18   

Onsdag 5.12.18  Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. 

2019   

 

 

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.. 

Onsdag 14.2.18   

Onsdag 21.3.18   

Onsdag 23.5.18  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapene for 2017, Åsnes kommune og Åsnes 

kommuneskoger KF. 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. 

Onsdag 30.8.18   

Onsdag 17.10.18  Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. 

Onsdag 5.12.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om 
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Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (ev. i det første møte 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. 

Onsdag 14.2.18  Prosjektplan forvaltningsrevisjon, IKT. 

 Rapport forvaltningsrevisjon Næringsutvikling. 

Onsdag 21.3.18   

Onsdag 23.5.18   

Onsdag 30.8.18  Ytterligere oppfølging av FR Intern kontroll i det første møtet etter sommerferien. 

Onsdag 17.10.18  Eventuell ytterligere oppfølging psykiatri/rus i løpet av året. 

Onsdag 5.12.18  Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. 

2019  Rapport forvaltningsrevisjon IKT-sikkerhet (i mars 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 

Onsdag 14.2.18  Rapport selskapskontroll i SOR IKS. 

Onsdag 21.3.18   

Onsdag 23.5.18  Vurdering bestilling av selskapskontroll. 

Onsdag 30.8.18  Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019. 

Onsdag 17.10.18   

Onsdag 5.12.18   

2019   

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

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

Revisjonens plan for Åsnes kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

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

Onsdag 14.2.18  Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune og 

Åsnes kommuneskoger KF for 2018. 

 Oppdragsavtale for Åsnes kommune 2018. 

 Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17). 

Onsdag 21.3.18  Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Åsnes kommune og 

Åsnes kommuneskoger KF for revisjonsåret 2018. 

Onsdag 23.5.18   

Onsdag 30.8.18  Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18). 

Onsdag 17.10.18   

Onsdag 5.12.18  Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 
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Budsjettbehandlingen 
 

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

kontrollutvalg § 18. 

Onsdag 14.2.18   

Onsdag 21.3.18   

Onsdag 23.5.18   

Onsdag 30.8.18  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles 

kontrollutvalget. 

Onsdag 17.10.18   

Onsdag 5.12.18  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. 

Onsdag 14.2.18  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.  

Onsdag 21.3.18   

Onsdag 23.5.18   

Onsdag 30.8.18   

Onsdag 17.10.18   

Onsdag 5.12.18  Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret 

til orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/00055-5 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED ORDFØREREN. 

 

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

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Ørjan Bue til en samtale hvor det kan diskuteres generelle 

problemstillinger i Åsnes 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. 18/00036-7 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017- ÅSNES 
KOMMUNESKOGER KF. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommuneskoger KF sitt årsregnskap og årsberetning for 

2017, oversendes kommunestyret, med kopi til styret for foretaket og formannskapet.  

 
 
Vedlegg:  

1. Åsnes kommuneskoger KF sitt årsregnskap og årsberetning for 2017. 

2. Kopi av revisjonsberetning, datert 15.2.18. 

3. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. 

 
 
Saksframstilling: 
I forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale 

foretak (KMD) heter det i kapittel 3 og Særregnskap og årsberetning:  
 

§ 7. Plikt til å utarbeide særregnskap og årsberetning 

Foretaket skal for hvert kalenderår utarbeide særregnskap og årsberetning. 

 

§ 8. Bokføring 

Foretaket skal følge reglene om bokføring i forskrift 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og 

årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 2. 

 
§ 19. Særregnskap for foretak som driver næringsvirksomhet 

For foretak som driver næringsvirksomhet kan følgende særregler for regnskapet følges: 

1. Bestemmelsene i denne forskrift § 9, § 11 til § 15 og § 18 gjelder ikke. 

2. 

Foretaket skal, så langt annet ikke følger av lov eller forskrift, føre særregnskap etter 

bedriftsøkonomiske prinsipper, stille opp resultatet, balansen og kontantstrømmene, utarbeide noter 

og utarbeide årsberetning i tråd med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven). 

3. 

I tillegg skal foretaket utarbeide noter i henhold til denne forskrift § 10, med unntak av 

endringsspesifikasjonen av arbeidskapitalen, og transaksjonsoversikten for kapitalkontoen, samt 

utarbeide note med oversikt over foretakets investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er 

finansiert. 

4. 
Oppstillingene for resultatregnskapet og investeringsoversikten skal minst vise beløp for 

vedkommende års særregnskap, opprinnelig vedtatt særbudsjett, regulert særbudsjett og for sist 
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avlagte særregnskap. 

5. 

Foretaket rapporterer til staten etter forskrift 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra 

interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver 

næringsvirksomhet. 

 

I følge forskriften skal regnskapet avlegges innen 15. februar, som for kommunens regnskap 

og revisjonsberetningen skal være avlagt senest 15. april. Hedmark Revisjon IKS har 

utarbeidet revisjonsberetningen for 2017 i tråd med mal utarbeidet av NKRF1. 

 

Det er styret som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken2. Kontrollutvalget skal i tråd 

med forskrift om kontrollutvalg § 7 komme med uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen stiles til 

kommunestyret med kopi til styret, som skal ha den i hende, før de gir sin innstilling til 

kommunestyret. Formannskapet får også kopi av kontrollutvalgets uttalelse. 

Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen. I tillegg 

vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger som kommer fram i møtet.  

 

Kontrollutvalget har innkalt styreleder Knut Aandstad om å være tilstede og redegjøre for 

saken.  

 

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. 

 

 

 

 
 

                                            
1 Norges Kommunerevisorforbund 
2 Dette praktiseres litt ulikt. Ut fra nevnte forskrift, § 17, kan det se ut til at det er formannskapet som skal gjøre 

gi innstilling.  
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Besøksadresse Besøksadresse
hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger:
Kildevegen 14 Fjellgata 4

Til kommunestyret i Åsnes 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 FOR ÅSNES 
KOMMUNESKOGER KF 2017

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Åsnes Kommuneskoger KF som viser et overskudd på 
kr 3 608 426. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 
bilde av den finansielle stillingen til Åsnes Kommuneskoger KF per 31. desember 2017, og av 
dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om 
særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god 
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 
særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket 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 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
foretakets årsrapport, men inkluderer ikke særregnskapet 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 særregnskapet, 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.
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Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, 
tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning 
for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og 
å avgi en revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. 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 særregnskapet. 

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 foretakets interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen 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 et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret 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.



27/18 Årsregnskap og årsberetning 2017-Åsnes kommuneskoger KF. - 18/00036-7 Årsregnskap og årsberetning 2017-Åsnes kommuneskoger KF. : Revisors beretning 2017

                                                                                                                                                   3                                                    

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om særbudsjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner 
som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og 
at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om særregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse 
av overskuddet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet 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 foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.

Kongsvinger, 15. februar 2018

Reidun Vie
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Rådmannen i Åsnes kommune
Styret
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KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE 

 

Glåmdal sekretariat IKS  
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes, Åsnes  

 

 
Til kommunestyret i  
Åsnes kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for Åsnes kommuneskoger 
KF for 2017. 
 
 
Kontrollutvalget har i møtet den 23.5.18, sak 27/18, behandlet Åsnes kommuneskoger KF sitt 
årsregnskap for 2017.  
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsberetning og 
revisjonsberetningen, datert 15.2.18. Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige 
opplysninger som kom fram under behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at regnskapet for Åsnes kommuneskoger KF for 2017 viser et positivt 
årsresultat (ordinært resultat) på kr 3 608 426, som er vel kr 1,1 millioner mer enn i 2016. Styret har 
foreslått at overskuddet avsettes til egenkapitalen. I den grad det ikke er lovmessige krav om annen 
inndekking, har ikke kontrollutvalget noe imot dette. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at foretaket bør rydde opp i forhold til rollefordeling mellom styreverv 
og regnskapsføring. Dette er bemerket i revisjonens årsavslutningsbrev og vil bli fulgt opp av 
kontrollutvalget. 
 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og 
revisjonsberetningen av 15.2.18, har kontrollutvalget ikke merknader til årsregnskapet for Åsnes 
kommuneskoger KF for 2017. 
 
 
Åsnes, 23.5.18 
 
 
Arne Granvoll 
leder av kontrollutvalget 
 
 

Torgun M. Bakken 
sekretariatsleder  

 
 
 
 
Kopi: Styret for Åsnes kommuneskoger KF 
 Formannskapet i Åsnes kommune 
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Arkivsak-dok. 18/00073-4 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2017 - ÅSNES KOMMUNESKOGER KF 

 

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

1. Kopi av årsavslutningsbrev 2017 fra Hedmark Revisjon IKS. 

 
 
Saksframstilling: 
Hedmark Revisjon IKS har i brev av 15.2.18 sendt kommentarer til årsregnskapet for 2017 til 

Åsnes kommuneskoger KF. 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 foretaket enten 

bør korrigere i 2018 eller at det bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt 

nummerert brev til Åsnes kommuneskoger KF i 2017. 

 

Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom brevet 

er stilet til foretaket 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 gjerne at styreleder er til stede under behandlingen. 
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Besøksadresse Besøksadresse
hovedkontor Løten: kontor Kongsvinger:
Kildevegen 14 Fjellgata 4

Åsnes Kommuneskoger KF
Rådhusgata 1
2270  FLISA

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:
Tove Brattli 971 49387 1710 / 2017 15.02.2018

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2017 – ÅSNES KOMMUNESKOGER KF

Vi har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2017. I den forbindelse ønsker vi å knytte noen kommentarer 
til det avlagte årsregnskapet.

Ansvarlig for regnskap i kommunale foretak
I kommuneloven § 14 punkt 3 står det at den som er ansvarlig for regnskapet i kommunalt foretak, er utelukket 
fra valg til styret for foretaket. Åsnes Kommuneskoger KF har innrettet seg i strid med denne paragrafen i og 
med at styreleder fører regnskapet for foretaket. 

Attestasjon og anvisning av fakturaer
Foretakets internkontroll bygger i stor grad på at attestasjon og anvisning fungerer tilfredsstillende. 

Vi har testet attestasjons- og anvisningsrutiner for fakturaer og har funnet at enkelte fakturaer enten ikke er 
attestert eller anvist. Når det gjelder tømmeroppgjør/virkesavregninger, som inneholder både inntekter og 
utgifter vedrørende tømmerhogst og kjøring, har vi funnet at disse verken bli attestert eller anvist. Vi anbefaler at 
det etableres rutiner som sikrer at alle fakturaer blir både attestert og anvist. 

Utleie av koier (fritidseiendom)
Næringsmessig utleie av fritidseiendom er merverdiavgiftspliktig med lav sats. (Merverdiavgiftsloven 
§ 3-11, (2) a) og § 5-5, (1), c)). Fra og med 2018 er dette 12 %. Det stilles ikke krav om at omsetningen som 
skjer fra offentlige virksomheter (herunder kommunal virksomhet) skal skje som ledd i næringsvirksomhet for å 
bli merverdiavgiftspliktig. 

Foretaket har ikke beregnet utgående merverdiavgift på koieutleie tidligere. Fra 2018 må utfakturering skje i tråd 
med regelverket. 

Avsetning arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger
Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger kr 9.865,- er ikke avsatt som skyldig pr 31.12.17. Det må påses at dette 
utgiftsføres i 2018 når arbeidsgiveravgiften blir betalt i forbindelse med utbetalingen av feriepengene. 

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

Kongsvinger, 15. februar 2018

Reidun Vie
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget i Åsnes v/Glåmdal sekretariat IKS
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Arkivsak-dok. 18/00036-6 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017- ÅSNES KOMMUNE. 

 

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

oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.  

 
 
Vedlegg:  

1. Åsnes kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017. 

2. Kopi av revisjonsberetning, datert 16.4.18. 

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 Stein Halvorsen 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 Åsnes 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 Åsnes kommunes årsregnskap som viser kr 407 116 919 til fordeling drift og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 143 670. Investeringsregnskapet er avlagt med et 
udekket beløp på kr 1 790 905. 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 Åsnes 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 årsmelding fram til og med kapittel 11, 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. 
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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 årsmeldingen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsmeldingen 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, 13. april 2017

Reidun Vie
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
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KONTROLLUTVALGET I ÅSNES KOMMUNE 

 

Glåmdal sekretariat IKS  
Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes, Åsnes  

 

 
Til kommunestyret i  
Åsnes kommune 

 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Åsnes kommunes årsregnskap for 2017 
 
Kontrollutvalget har i møtet 23.5.18, sak 28/17, behandlet Åsnes kommunes årsregnskap for 
2017. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens 
årsberetning og revisjonsberetning, datert 13.4.18. 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 Åsnes kommunes årsregnskap for 2017 er avlagt 
med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 143 670, som er en nedgang fra 2016, 
hvor regnskapsmessig mindreforbruk var kr 19 655 009. Som følge av endringer i 
finansieringen av ressurskrevende brukere, er regnskapsmessig mindreforbruk vel  
kr 7,5 millioner for høyt (differansen mellom estimat og endelig krav). Dette er også 
omtalt i årsberetningen (side 23) og i revisors årsavslutningsbrev.  
 
Det er i 2017 dekket inn siste rest av tidligere års merforbruk på kr 3 377 080, slik at 
det ikke lenger er et udekket merforbruk i balansen. Det er et positivt netto 
driftsresultat på kr 30 830 735, som er en liten nedgang fra 2016, hvor det var et netto 
driftsresultat på kr 32 148 406.  
 

 Kontrollutvalget har videre merket seg at det i 2017 er et positivt brutto driftsresultat 
på kr 35 780 257, mot kr 36 782 726 i 2016.  Nedgangen skyldes at sum driftsinntekter 
øker med kr 24 888 458 (3,8 %) fra 2016 til 2017, mens sum driftsutgifter øker med  
kr 25 890 927 (4,2 %). Det er bekymringsfullt når utgiftene øker mer enn inntektene. 

 
 Totalt viser sum driftsinntekter en merinntekt på kr 38 131 674 (6 %) i forhold til 

justert budsjett og kr 52 599 674 (8,4 %) i merinntekt i forhold til opprinnelig budsjett. 
Sum driftsutgifter viser en merutgift på kr 26 298 417 (4,3 %) i forhold til justert 
budsjett, og kr 35 115 417 (5,8 %) i merutgift i forhold til opprinnelig budsjett. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  
 

 Investeringsregnskapet er avlagt med et udekket beløp på kr 1 790 905. Fjorårets 
bokførte merforbruk på kr 4 170 660 ble dekket inn i 2017. Årets udekkede beløp skal 
dekkes inn i inneværende år (2018). 
 

 Etter kontrollutvalgets oppfatning ser det nå ut til at situasjonen på lønns- og 
økonomikontoret er bedret, selv om det fortsatt er forhold i regnskapet, spesielt knyttet 
til avstemminger og rutiner, som det bør tas tak i, ifølge revisjonens 
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Sekretær for kontrollutvalget – Glåmdal sekretariat IKS  

 

2 

årsavslutningsbrev. Disse forholdene følges opp av revisjonen og kontrollutvalget. 
 

 Kontrollutvalget er av den oppfatning at rådmannen har fulgt opp koml. § 48. nr. 5 og 
gitt gode redegjørelser for kommunens arbeid med intern kontroll og etisk standard i 
årsberetningen (pkt. 8). Også redegjørelsen om kommunens arbeid med likestilling er 
godt ivaretatt (pkt. 9). 

 
 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 Åsnes (årsrapporteringen ligger i 
kommunens årsmelding og årsregnskap, pkt. 4.8.). 

 
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 13.4.18, har kontrollutvalget ikke merknader til 
Åsnes kommunes årsregnskap for 2017. 
 
 
Åsnes, 23.5.18 
 
 
Arne Granvoll 
leder av kontrollutvalget 
 
          Torgun M. Bakken 
          sekretariatsleder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopi: Formannskapet 
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Arkivsak-dok. 18/00036-4 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSAVSLUTNINGSBREV FOR REVISJONSÅRET 2017 - ÅSNES 
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 13.4.18. 

 
 
Saksframstilling: 
Hedmark Revisjon IKS har i brev av 13.4.18 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 2018 eller som bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt 

nummerert brev til Åsnes 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 orientering 

fra revisjonen. 

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

også var tatt med i årsavslutningsbrevet for 2016. Kontrollutvalget forventer at det ryddes opp i disse 

forholdene 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

Åsnes kommune
v/rådmann 
2270  FLISA

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:
Tove Brattli 971 49387 1700 / 2017 13.04.2018

ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2017 – ÅSNES KOMMUNE

Vi har gjennomført revisjon av årsregnskapet for 2017. I den forbindelse vil vi komme med noen 
kommentarer.

Ressurskrevende tjenester – avvik beste estimat mot innsendt krav
Vi konstaterer at det er stort avvik mellom inntektsført refusjon for ressurskrevende tjenester i 
regnskapet for 2017 og det endelige refusjonskravet innsendt 04.04.18. Vi mener likevel at det 
estimatet som ble gjort ved regnskapsavleggelsen var beste estimat på det tidspunktet regnskapet ble 
avlagt. Årsaken til at det endelige kravet ble redusert i forhold til estimatet skyldes blant annet 
innskjerpinger i årets rundskriv fra Helsedirektoratet knyttet til dokumentasjonskrav. 

Det er inntektsført kr 42 206 266,- i årets regnskap. Det endelige refusjonskravet ble på 
kr 34 642 000. Avviket mellom estimatet og endelig krav er dermed på kr 7 564 266. Dette vil 
medføre at kommunen i 2018 må tilbakeføre for mye inntektsført refusjon i 2017. I tillegg vil trolig 
budsjettert refusjon for 2018 måtte justeres. 

Konsekvensen av for høyt estimat i 2017 er omtalt i kommunens årsberetning, 

Avstemminger vedrørende lønnsområdet
I henhold til bokføringsloven skal alle ikke ubetydelige balanseposter pr. 31.12. dokumenteres. 
Dokumentasjon gjøres gjennom avstemming, spesifikasjon av saldo og eventuelt en vurdering av om 
bokført saldo er reell. Gjennom kontroll av lønnsområdet har vi avdekket svakheter ved 
dokumentasjon av noen balanseposter på området:

Avstemming av avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger
Det er i år framlagt en avstemming av avsatte feriepenger og arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger. 
Avstemmingen av avsatte feriepenger bør imidlertid dokumenteres med feriepengeliste fra 
lønnssystemet. 

Konto 23299006 Arbeidsgiveravgift av skyldige feriepenger har debetsaldo med kr 183 731 pr 
31.12.17. Beløpet er ikke vesentlig, men i 2018 må denne kontoen avklares og eventuelt utgiftsføres.
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Avstemming av arbeidsgiveravgift
Avstemming av arbeidsgiveravgift er framlagt for 2017. Den er imidlertid ikke fullstendig. Det er ikke 
foretatt avstemming av at grunnlag for arbeidsgiveravgift i de 6 terminene stemmer mot arbeidsgiver-
avgiftsgrunnlaget i skjemaet A07 avstemmingsinformasjon fra Altinn for hele året. Når det er 
differanser må disse forklares på riktig måte. Det må fortsatt jobbes med å etablere tilstrekkelige 
rutiner rundt dette.

Premieavvik
Under premieavvik klassifisert som omløpsmidler og premieavvik klassifisert som kortsiktig gjeld, 
finner vi henholdsvis kontoen 21999998 Grunnlag omsetning utenfor mva.loven kr 555 043 og 
kontoen 23999998 Motkonto avgift utenfor loven kr -555 043. I 2018 må det påses at disse to 
kontoene går mot hverandre enten under omløpsmidler eller under kortsiktig gjeld.

RF 1022 Lønn og pensjonskostnader 2017
Det må jobbes med rutiner i forhold til avstemming vedrørende svenske ansatte.

Det må innarbeides rutiner slik at også sykepenger bokført i regnskapet (inntektsførte sykepenger 
korrigert for endring i fordringer 1.1-31.12) avstemmes i forhold til innrapportert i A07. 

For å forenkle avstemmingen, er det viktig at all oppgavepliktig lønn bokføres på rene konti. Alle 
oppgavepliktige ytelser som ikke medfører utbetaling, bør registreres i hovedbok med konto/motkonto 
slik at også dette synliggjøres i regnskapet. Dette vil f.eks gjelde arbeidsgiverfinansiert elektronisk 
kommunikasjon, forsikringsordninger mv. 

I forhold til skjema RF-1321 «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted» 
anbefales det for 2018 å gå igjennom hva som skal innberettes her og lage rutiner for dette. Det som 
innberettes i dette skjemaet skal ikke tas inn i RF 1022.

Balansen forøvrig – avstemminger og dokumentasjon
Som nevnt under avstemming lønn, skal alle ikke ubetydelige balanseposter dokumenteres pr. 31.12. 
Vi har avdekket noen svakheter knyttet til avstemming og dokumentasjon av øvrige balanseposter:

Sosial lån og startlån
Avstemming av sosiallån og startlån har avdekket differanser mellom bokførte saldi og oppgaver fra 
Lindorff. Vi anbefaler at det fortsatt jobbes med å etablere tilfredsstillende rutiner for jevnlig 
avstemming av både sosiallån og startlån i regnskapet mot det som er bokført hos Lindorff slik at 
eventuelle differanser mellom disse kan avklares løpende.

Kundefordringer
I 2017 er kundefordringer dokumentert med aldersfordelte saldolister fra reskontroen. Pr 31.12.18 bør 
det fremgå av listene hvorfor eldre fordringer fortsatt står åpne og ikke er avskrevet, dvs begrunnelse 
for at eldre fordringer anses reelle. Det er i 2017 ikke dokumentert at slik vurdering er foretatt.

Økonomisk oversikt balanse
De siste årene har økonomisk oversikt balanse fra systemet måttet korrigeres manuelt i forhold til 
linjen udekket i investeringsregnskapet samt kortsiktige fordringer og gjeld som har framkommet som 
derivater. Vi anbefaler kommunen å gå igjennom balansekontiene slik at de er riktig klassifisert 
kontomessig i forhold til kostra. 

Rutiner – dokumentasjon av fond 
Som nevnt tidligere nevnt skal alle ikke ubetydelige balanseposter dokumenteres pr. 31.12. Dette 
gjelder også bundne fond. Bundne fond bør dokumenteres med tilsagnsbrev pr bundet fondskonto. 
Dagens praksis er at dokumentasjon enten foreligger som en del av inntektsbilaget det året tilskuddet 
blir inntektsført eller som en del av avsetningsbilaget det året det avsettes til fondet. 
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Praksisen innebærer at det vil være utfordrende å vite hva slags bindinger det foreligger for fond som 
står urørt over flere år. Det kan også være utfordrende å finne igjen dokumentasjonen når det er behov 
for det. 

Pr. 31.12. er dokumentasjonen av bundne fond svak og vi anbefaler derfor at tilsagnsbrevet skannes og 
lagres pr konto for bundet fond i det elektroniske arkivet. Forholdet ble også tatt opp i 2014, 2015 og 
2016.

I kommunestyresak 121/17 er det gjort vedtak om fristilling av kr 1 658 021,81 fra bundne 
investeringsfond til ubundne investeringsfond. Vi har konstatert at omklassifiseringen av 
investeringsfondene ikke har skjedd i regnskapet for 2017.

Skille drift/investering
I forbindelse med interimrevisjonen i høst, hadde vi en gjennomgang av prosjekter bokført i 
kommunens investeringsregnskap i forhold til skille drift/investering. Vi har mottatt tilbakemelding på 
det som ble tatt opp interim og vi ser at det er foretatt noen korrigeringer fra investeringsregnskapet til 
driftsregnskapet. 

Hvert år bevilges det midler til vedlikeholdsplan kommunale bygg i investeringsbudsjettet til Åsnes 
kommune. I forbindelse med forslag til bevilgning av slike midler på prosjekt 6202, henstiller vi 
fortsatt kommunen til å være spesielt oppmerksom på bestemmelsene i KRS nr 4 om skille 
drift/investering. Dette vil generelt gjelde alle nyanskaffelser, spesielt i budsjettprosessen. 

Lov om offentlige anskaffelser
Dersom lov og forskrift om offentlige anskaffelser etterleves, vil dette medføre redusert risiko knyttet 
til misligheter og transaksjoner med nærstående. Dette fordi regelverket sikrer at alle vesentlige 
innkjøp blir gjort på bakgrunn av konkurranse i markedet.

Vi har derfor gjennom stikkprøver påsett at vesentlige innkjøp er gjort på bakgrunn av konkurranse. Vi 
har i den forbindelse bedt om dokumentasjon på at konkurranse er gjennomført, enten i form av anbud 
eller ved innhentelse av tilbud fra flere alternative leverandører. I det alt vesentlige er det lagt fram 
dokumentasjon som viser at det er avholdt konkurranse i markedet. 

Administrative rutiner i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 
gjeldsforvaltning
Vi har tidligere, både i årsavslutningsbrevet for 2016 og interimsrapporten for 2017, tatt opp at det i 
kommunens finansreglement kapittel 11 står at rådmannen skal utarbeide interne forvaltnings- og 
kontrollrutiner som sikrer at reglementet ivaretas. 

I finans- og gjeldsforvaltningsforskriften § 8 heter det:
«Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og gjeldsforvaltningen 
utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finans- og 
gjeldsforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Det skal etableres rutiner for 
vurdering og håndtering av finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av lån, 
og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet. Kommunestyret skal påse at uavhengig 
instans med kunnskap om finans- og gjeldsforvaltning vurderer rutinene. Kommunestyret skal 
påse at slike rutiner er etablert og etterleves.» 

Kommunen bør påse at rutiner blir utarbeidet slik at finans- og gjeldsforvaltningsforskriften blir 
ivaretatt. Vi minner på nytt om dette siden vi har fått opplyst at kommunen ennå ikke har utarbeidet 
disse rutinene.
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Avsluttende kommentar
Den 05.04.18 ble det avholdt årsavslutningsmøte mellom Åsnes kommune og Hedmark Revisjon IKS 
hvor vi gikk igjennom de forholdene vi har avdekket gjennom vår revisjon. Den 11.04.18 mottok vi 
korrigert årsmelding, hvor tekst i årsmeldingen er noe korrigert, noen nye noter er utarbeidet samt at 
noen tall, som hadde blitt feil, i to hovedoversikter er korrigert. Årsavslutningsbrevet er skrevet på 
bakgrunn av dette og normal revisjonsberetning er utstedt. 

Til slutt vil vi benytte anledningen til å takke for samarbeidet i regnskapsåret 2017.

Kongsvinger, 13. april 2018

Reidun Vie
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Tove Brattli
regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget i Åsnes 
          Økonomisjef Anita U. Løvbæk
          Fagleder regnskap Monica Syversen



31/18 Samtale med rådmannen - 18/00056-20 Samtale med rådmannen : Samtale med rådmannen

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00056-20 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

Åsnes kontrollutvalg            
Åsnes kontrollutvalg 23.05.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED RÅDMANNEN 

 

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

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller rådmann Stein Halvorsen til en samtale hvor vi kan diskutere 

generelle problemstillinger i Åsnes kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen 

orienterer om saker som hun 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 kan i tillegg tenke seg en orientering om  

 Legesituasjonen i Åsnes. 

 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er behandlet i flere kommunestyrer høsten 2016. Er 

denne behandlet i Åsnes, og i så fall når? Hvis den er behandlet, kan kontrollutvalget tenke 

seg en orientering om:  

 Hvordan konkret er arbeidet implementert i kommunens planverk og i det 

praktiske arbeidet? 

 Hvilke rutiner har kommunen for å sikre at handlingsplanen har en funksjon i det 

praktiske arbeidet? 
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 Har kommunen lokale planer i tråd med handlingsplanen?  Og hvilke rutiner har 

kommunen for å følge opp at de blir benyttet i det praktiske arbeid? 
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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 ett prosjekt som ikke er bestilt, og det 

er forvaltningsrevisjon i Atico AS.  

 
Åsnes kan selvfølgelig bestille en forvaltningsrevisjon i Atico AS, men ettersom Glåmdal 

sekretariat IKS har planlagt en revidering av plan for selskapskontroll, som skal legges fram for 

kontrollutvalget i det første møtet etter sommerferien, kan det være greit å avvente nærmere 

bestillinger til denne planen foreligger. Men hvis kontrollutvalget mener at det er noen kontroller 

som bør gjennomføres nå i enten Atico AS eller i noen av de øvrige selskapene, så kan vi bestille 

en prosjektplan til neste møte. 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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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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EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen forslag til vedtak. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
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EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Evalueringen tas til etterretning. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre? 

 

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

som skal orientere i neste møte. 
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