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MØTEPROTOKOLL  
 

Sør-Odal kontrollutvalg  
 
Dato: 14.01.2019 kl. 08:30-14.00. 
Sted: Møterom Skarnes 
Arkivsak: 18/00083 
  
Tilstede:  Anne Mette Øvrum (H), Geir Arne Spigseth (Ap), Vidar Braaten 

(Sp), Bjørn Siegwath (Bygdelista), Elisabeth Hoff Aarstad 
(Bygdelista) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   

  

Andre: Varaordfører Heidi Hitland deltok i sak 7/19 
 Rådmann Frank S. Hauge deltok i sak 8/19 

Leder av barnevernet, Hilde Framaas deltok i sak 2/19. 
 
Protokollfører: 

 
Torgun M. Bakken 

  
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/19 18/00218-1 Sak 1/19 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3 

2/19 
18/00038-
46 

Sak 2/19 Informasjon fra barnevernet. 4 

3/19 
18/00024-
16 

Sak 3/19 Interimrapport regnskapsrevisjon, 
regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om 
oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017. 

5 

4/19 
18/00010-
20 

Sak 4/19 Oppdragsansvarlige revisors 
habilitetserklæring for Sør-Odal kommune for 2019. 

6 

5/19 
18/00010-
21 

Sak 5/19 Statusrapport 2.halvår 2018. 7 
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6/19 
18/00010-
23 

Sak 6/19 Oppdragsavtalen 2019 9 

7/19 
18/00066-
12 

Sak 7/19 Samtale med ordfører. 11 

8/19 
18/00038-
45 

sak 8/19 Samtale med rådmannen. 11 

9/19 18/00061-6 Sak 9/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018. 14 

10/19 18/00175-7 
Sak 10/19 Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan 
for selskapskontroll. 

15 

11/19 
18/00010-
19 

Sak 11/19 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar 
for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

16 

12/19 
18/00089-
14 

Sak 12/19 Eventuelt. 17 

13/19 
18/00090-
12 

Sak 13/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 18 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
Deler av sak 8/19 ble behandlet for lukkede dører, iht. § 31 nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd nr. 1). 
 
 

UNDERSKRIFTER:  

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i 
samsvar med det som ble bestemt på møtet. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER: 

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, rådmann, Hedmark Revisjon IKS og 
lokalpressen. 
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under «Dokumenter». 

 
  

http://www.gs-iks.no/
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Saker til behandling 

Sak 1/19 Referater, orienteringer og diskusjoner. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 1/19 

 
 

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

Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

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

o Saker fra oppvekst og kultur – Bjørn Siegwarth 

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

Braaten 

o Saker fra helse og omsorg – Geir Spigseth 

 Kommunestyrets saker og vedtak. 

 Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets 

leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker. 

 Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En 

oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på http://www.gs-

iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/ under «Sentrale dokumenter». 

 Eventuelle mediesaker. 

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

FR). 

 Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår 

får kontrollutvalget en oversikt over alle rapporter og oppfølginger. (Sakene med 

spørsmålstegn under «tilsyn lukket» har ikke sekretariatet etterspurt (åpnede 

tilsynssaker, UO-saker), og vi vet derfor ikke om de er lukket). 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte tiltaksplanen. 

 

 

Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 

 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 
 
 

http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/
http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/sor-odal-kommune/
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Sak 2/19 Informasjon fra barnevernet. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 2/19 

 
 

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

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

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

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

om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.  

 

Kontrollutvalget har i sin tiltaksplan sagt at de ønsker en orientering fra barnevernet i Sør-

Odal kommune. 

 

Følgende spørsmål kan være utgangspunkt for orienteringen:  
 

Hvordan sikres det generelt at barnas behov ivaretas og at ting fanges opp? 

Hvordan samarbeides det med andre enheter som f.eks NAV, skole, barnehage og Buf dir., og 

helsesøstertjenesten? 

Hvordan jobbes det i Sør-Odal og Nord-Odal? 

Hvordan er antall saker i Sør-Odal i forhold til Nord-Odal? 

Hva er utfordringer og hva fungerer bra? 

Hvordan følges sakene opp? Hvordan er rutinene? (saksbehandlingsrutiner og tidsperspektiv) 

Hvordan jobbes det forebyggende? 

 

Vi har bedt leder for barnevernet Hilde Framaas om å komme og orientere. 

 
 
Møtebehandling 
Leder for barnevernet Hilde Framaas var til stede under behandlingen. 

 

Framaas orienterte om de spørsmålene som hun hadde fått, og hadde med seg en skriftlig 

redegjørelse som kontrollutvalget får tilsendt i ettertid.  

 

Det kan være aktuelt å følge opp prosjektet om «tidlig innsats» ved en senere anledning. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 
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Sak 3/19 Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med 
foreløpig informasjon om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 
2017. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 3/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.  

 
 

Saksframstilling: 
Som det går fram av oppdragsavtalen pkt. 5.3, legges det opp til en statusrapport 

regnskapsrevisjon i løpet av vinteren. Denne rapporten er sendt til rådmannen, med kopi til 

kontrollutvalget.  

 

Som det er orientert om tidligere, deltar ikke revisjonen vanligvis under behandlingen av denne 

saken, men hvis kontrollutvalget har kommentarer, kan sekretariatet formidle dette til Hedmark 

Revisjon IKS i ettertid.  

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte om interimrapporten. 

 
Det er fortsatt litt problemer med intern kontroll på visse området og kommunen sørge for at dette 

bringes i orden. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering.  
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Sak 4/19 Oppdragsansvarlige revisors habilitetserklæring for Sør-
Odal kommune for 2019. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 4/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige revisorenes egenvurdering av uavhengighet for 

Sør-Odal kommune for 2019 til orientering. 
 
 

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

skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  

 

I Hedmark Revisjon IKS innehar Lina Høgås, Jo Erik Skjeggestad og Laila Irene Stenseth 

oppdragsansvaret for forvaltningsrevisjon. I den grad andre oppdragsansvarlige revisorer blir 

involvert i revidering av Sør-Odal kommune, legges det i så fall fram 

uavhengighetserklæringer for dem. 

 

Tommy Pettersen har oppdragsansvaret for regnskapsrevisjon. 

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte kort om saken. 
 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar de oppdragsansvarlige revisorenes egenvurdering av uavhengighet for 

Sør-Odal kommune for 2019 til orientering. 
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Sak 5/19 Statusrapport 2.halvår 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 5/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.18 orientering. 

 
 

Saksframstilling: 
En oppdragsavtale inneholder oversikt over planlagt tidsbruk på de forskjellige oppgavene 

som Hedmark Revisjon IKS skal utføre. Dette er antatt tidsbruk til Regnskapsrevisjon, 

Bestilte revisjonstjenester og Annet (se spesifisering på side 1). 

 

Kontrollutvalget behandlet i møtet 29.1.18, sak 7/18, oppdragsavtale for 2018 med Hedmark 

Revisjon IKS. Den vedlagte (vedlegg 1) statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 

2. halvår 2018 (dvs. pr. 31.12.18). Oppdragsavtalen for 2019 behandles i sak 6/19. 

 

I henhold til den selskapsavtalen til Hedmark Revisjon IKS, som alle eierne vedtok i 2016, 

skal mer- eller mindreforbruk avregnes for hvert år. Som det går fram av statusrapporten, siste 

avsnitt, har Sør-Odal et mindreforbruk på 79,2 time, som tabellen under viser:       

 

  
Oppdr.avt. 
2018 

Brukt 2018 
1. hå 

Rest 1 hå 
Brukt 2018 
2. hå 

Resultat 
31.12.18 

Regnskaprevisjon 765 401,75 363,25 415,75 -52,5 

Undersøk. 25 0 25     

FR 400 195,5 204,5     

SK 75 0 75     

Bestilte tjenester 500 195,5 304,5 182,75 121,75 

Annet 50 22,75 27,25 17 10,25 

Totalsum 1315 620 695 432,75 79,5 

              .   

Revisjonen skriver til slutt i statusrapporten om oppsummering økonomi: 

 

 Med bakgrunn i det som fremkommer over blir Sør-Odal kommune kreditert 

(godskrevet) for kr 84 275 pr 31.12.18.  

  

 
Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte kort om saken. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar statusrapport for oppdragsavtalen pr. 31.12.18 orientering. 
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Sak 6/19 Oppdragsavtalen 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 6/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2019 godkjennes 

 
 

Saksframstilling: 
En oppdragsavtale gir informasjon om hvilke tjenester og hvilke ressurser som 

kontrollutvalget kan forvente å få fra Hedmark Revisjon IKS i 2019.  

 

 Tjeneste 
Timer 
2019 Timer 2018  

     

 Regnskapsrevisjon    

1 Revisjon kommunens årsregnskap1 580 580 

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser2 140 140 

3 Revisjon av beboerregnskap 10 25 

4 Veiledning/bistand 20 20 

 SUM 1-4 750 765 

    

 Bestilte revisjonstjenester   

5 Bestilte mindre undersøkelser 25 25 

6 Forvaltningsrevisjon   400 400 

7 Selskapskontroll 75 75 

 SUM 5-7 500 500 

    

 Annet   

8 Møter i kontrollutvalg og k-styre 50 50 

    

 SUM TOTALT  1 300               1315  

 

Det er lagt inn en liten økning i antall timer til beboerregnskap, for øvrig er det ingen 

endringer fra oppdragsavtalen for 2018. Det er i tillegg en økning i timeprisen på kr 25. 

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte kort om saken. 
 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 

                                            
1 Innbefatter revisjon av Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg og Odalsboka – Fellesbindet, totalt ca 10 t. 
2 Innbefatter revisjon av spillemiddelregnskap 
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Vedtak  
Oppdragsavtalen med Hedmark Revisjon IKS for 2019 godkjennes 
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Sak 7/19 Samtale med ordfører. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 7/19 

 
 

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

 
 

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

generelle problemstillinger i Sør-Odal kommune.  

 

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

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

gjøres oppmerksom på? 

 

 
Møtebehandling 
Ordfører Knut Hvithammer hadde ikke anledning til å komme, så varaordfører Heidi Hitland 

møtte i hans sted. 

 

I samtalen med varaordføreren ble følgende temaer berørt: 

 Kontrollutvalgets årsrapport. 

 Det har ikke vært så mange møter etter jul enda. 

 Budsjett 2019. Det er et godt politisk klima, og det ble ikke de helt store stridighetene 

i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

 Det brukes mye midler, og det blir satt av litt for lite. 

 Rådmannens forslag ble i all hovedsak vedtatt, men satsen for økonomisk sosialhjelp 

ble økt etter et innspill i budsjettbehandlingen.  

 Utbygging av E16. 

 Utlyst kunstnerisk utsmykking av Glommasvingen skole. Deler av det kunngjøres i 

dag (hovedprosjektet). Alle er valgt, men kunngjøres etter hvert. 

 Politisk engasjement, politiske utvalg. Det er viktig med politisk opplæring ved neste 

valg.  

 Jernbaneundergang, antatt oppstart høsten 2019. 

 

 

Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 
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Sak 8/19 Samtale med rådmannen. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 8/19 

 
 

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

 
 

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

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

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

 

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

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

økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i 

investeringsregnskapet. 

o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.  

o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden 

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

o Sykefraværet i kommunen. 

 

I tillegg bes det om at rådmannen legger frem en oversikt over oppfølging av kommunesaker 

og spesielt ikke oppfulgte KS-saker i 2018. 

 
 
Møtebehandling 
Rådmann Frank Hauge var til stede under behandlingen. 

 

I samtalen med rådmannen ble følgende temaer berørt: 

 Det har ikke skjedd så mye nytt siden forrige gang.  

 Økonomi. 

o Skatteinngangen for 2018 ble ganske bra.  

o Særlig summen for ressurskrevende brukere er fortsatt veldig usikkert. 

o Sykefravær, ikke oppdaterte tall enda. Systemet er nede i dag.  

o Varslinger/anmeldelser – ingen nye.  

o Åpnede tilsyn. Ett åpnet tilsyn fra Arbeidstilsynet på inneklima på Korsmo 

skole (paviljongen), etter en henvendelse. 

 

Deler av møtet ble foreslått lukket på grunn av taushetsbelagt informasjon, dvs. etter koml. § 

31 nr. 2, jf. FVL § 13, 1. ledd nr. 1). Dette ble vedtatt.  

 
Møtet ble åpnet igjen.  

 

 Ledergruppa har møte første onsdag etter hvert kommunestyremøte, hvor alle saker 

fordeles på kommunalsjefene, med frister for oppfølging. Systemet er på plass. Men 

rådmannen sørger for å legge fram en oversikt i neste møte. 
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 Kontrollutvalget tok også opp med rådmannen, interimrapporten (regnskapsrevisjon) 

fra Hedmark Revisjon IKS, og de konkrete sakene som ikke er fulgt opp i forhold til 

intern kontroll. Rådmannen sier at de skal ha et møte om rapporten og hvordan dette 

skal følges opp. 

 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 
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Sak 9/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 9/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget årsrapport for 2018 vedtas. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal rapportere om sin virksomhet til kommunestyret. I kontrollutvalgets 

årsplan for 2019, under pkt. 4.7, er det sagt følgende om kontrollutvalgets rapportering: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 behandles i det første møtet i 2019, og 

oversendes deretter kommunestyret til orientering. 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 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ, og kontrollutvalget håper at årsrapporten vil være 

et godt hjelpemiddel for kommunestyret til å få informasjon om kontrollutvalgets virksomhet 

i året. 

 

 

Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte om årsrapporten og kontrollutvalget kom med noen innspill. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2018 vedtas. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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Sak 10/19 Bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 
selskapskontroll. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 10/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Sør-Odal kommune for 2018-

2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i 

GIR IKS. 

2. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte.  

 
 

Saksframstilling: 
Kommunestyret vedtok i sak 4.10.18, sak 061/18 en revidert plan for selskapskontroll for 

2018-2019. I henhold til denne planen skal det i perioden gjennomføres følgende kontroll: 

 
Selskap Kontroller Kommentarer 

GIR IKS  Forvaltningsrevisjon Selvkost 

GIV IKS  Forvaltningsrevisjon Kompetanse, kultur og organisering. Tre av 

eierne har prioritert dette, tre har ikke satt 

det opp. Det tas en vurdering i forhold til 

hvor mange eiere som ønsker å bli med på 

en gjennomgang.  

 

Nå har alle kontrollutvalgene i GIR sine eierkommuner valgt å prioritere et slikt prosjekt og 

dette gjør gjennomgangen billigere for hver kommune. 

 

Kontrollutvalget bestiller i første omgang en prosjektplan fra Hedmark Revisjon IKS, som 

legges fram i det første møtet i 2019. Da tar kontrollutvalget stilling til hvilke 

problemstillinger som ønskes belyst, ut fra at det skal være en kontroll av selskapets 

selvkostberegninger, med spesiell vekt på eventuell kryss-subsidiering. 

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte kort om saken. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Sør-Odal kommune for 2018-

2019 og bestiller en prosjektplan knyttet til selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i 

GIR IKS. 

2. Prosjektplanen, sammen med forslag til problemstillinger, legges fram i neste møte.  
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Sak 11/19 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 11/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.18. 

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.18. 

 
 
Saksframstilling: 
Som det går fra av koml. § 77 nr. 4 og forskrift om kontrollutvalg (bl.a. § 6), har 

kontrollutvalget et tilsynsansvar ovenfor regnskapsrevisjon. NKRF3  har gitt ut en veileder 

med anbefalinger om hvordan dette kan gjennomføres. Mange av anbefalingene følges 

allerede, men vi tar en gjennomgang her for å vurdere de forskjellige punktene, jf. vedlegg 1.  

 

Selv om det ikke går direkte fram av lovteksten, så har NKRF også laget en veileder for 

kontrollutvalgets tilsynsansvar for forvaltningsrevisjon. En skjematisk framstilling av denne 

oppfølgingen ligger i vedlegg 2. 

 

På denne måten anses kontrollutvalgets tilsynsansvar som dokumentert. 

 
 
Møtebehandling 
Sekretariatsleder orienterte kort om saken. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av  

1. Vurdering av regnskapsrevisjon pr. 31.12.18. 

2. Vurdering av forvaltningsrevisjon pr. 31.12.18. 

 
 
 
 
  

                                            
3 Norges Kommunerevisorforbund 
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Sak 12/19 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 12/19 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten forlag til vedtak. 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Det ble ikke tatt opp noen saker under eventuelt. 
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Sak 13/19 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sør-Odal kontrollutvalg 14.01.2019 13/19 

 
 

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

 
 

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. 

 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget tok en rask evaluering. 

 

Kontrollutvalget diskuterte litt sin rolle og oppgaver. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar evalueringen til etterretning. 

 
 
 
 
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Sør-Odal kontrollutvalg

