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Innledning 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid i 
henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 
prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 
kontroll, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som f.eks. 
forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 
gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2021.  
 

Kontrollutvalgets virksomhet 
Kontrollutvalget i Krødsherad kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer 
er som følger: 
 

Medlemmer Varamedlemmer 

Ranveig Høgli, leder Ann Kristin Løvli 

Marit Lesteberg, nestleder Anni Hagen 

Lars Erik Braaten, medlem Laila Strand 

Stian Skinnes Fossen, medlem Gudleik Heldal Lier 

Ole Martin Raaen, medlem Anne Marie Skinnes Pedersen 

 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 
lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene holdes i kommunehuset i Noresund. 

I 2021 har kontrollutvalget hatt 4 møter og 47 saker har stått på dagsorden. I 2020 gjennomførte 
kontrollutvalget 6 møter og behandlet 46 saker. Alle møter i 2021 ble gjennomført som nettmøter 
via Teams. 

Innledning 

Kommunestyret har det øverste ansvaret for  å kontrollere kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontrol l  på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid i 

henhold t i l  kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 

kontroll, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet t i l  kommunestyret. Noen saker som f.eks. 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 

gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2 0 2 1 .  

Kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalget i Krødsherad kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer 

er som følger: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Ranveig Høgli, leder Ann Kristin Løvli 

Marit Lesteberg, nestleder AnniHagen 

Lars Erik Braaten, medlem Laila Strand 

Stian Skinnes Fossen, medlem Gudleik Heldal Lier 

Ole Mart in Raaen, medlem Anne Marie Skinnes Pedersen 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 

lukkes etter kommuneloven $ 1 1 - .  Motene holdes i kommunehuset i Noresund. 

l 2 0 2 1  har kontrollutvalget hatt 4 møter og 47 saker har stått på dagsorden. l 2 0 2 0  gjennomforte 

kontrollutvalget 6 mote r  og behandlet 46 saker. Alle moter  i 2 0 2 1  ble gjennomfort som net tmoter  

via Teams. 
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Sekretariatet har gjennomført en undersøkelse av kontrollutvalgenes arbeid, og spurt spesifikt om 
hvordan Teams-møter har fungert. Tilbakemeldingene er at det har fungert greit, men at 
diskusjonene i utvalgene uteblir eller blir kort, dialogen blir dårligere og det er lite uformell 
samtale.  

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet. 
Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og kommunens 
oppdragsansvarlige revisorer. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor også 
møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også 
informasjon om kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink til kontrollutvalget i 
Krødsherad kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/krodsherad/ 

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar  
kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill til saker fra andre i tillegg til saker knyttet 
til revisjon. 
  
Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll. Ulike saker krever imidlertid ulik 
framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar til å få tilgang 
til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den minst ressurskrevende 
tilnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. Kontrollutvalget kan også gjennomføre 
virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene kan illustreres ved 
figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer, er plassert nederst i trappa. 

Sekretariatet har gjennomført en undersøkelse av kontrollutvalgenes arbeid, og spurt spesifikt om 

hvordan Teams-møter har fungert. Tilbakemeldingene er at det har fungert greit, men at 

diskusjonene i utvalgene uteblir eller blir kort, dialogen blir dårligere og det er lite uformell 

samtale. 

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter t i l  møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet.  

Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og kommunens 

oppdragsansvarlige revisorer. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene. 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor også 

møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut .  Her finnes også 

informasjon om kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink t i l  kontrollutvalget i 

Krødsherad kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/krodsherad/ 

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 

Kontrollutvalget tar  opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar  

kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill t i l  saker fra andre i ti l legg t i l  saker knyttet 

t i l  revisjon. 

Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontrol l .  Ulike saker krever imidlertid ulik 

framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar t i l  å få ti lgang 

t i l  den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den minst ressurskrevende 

ti lnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. Kontrollutvalget kan også gjennomføre 

virksomhetsbesøk for  å bli bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene kan illustreres ved 

figuren nedenfor, hvor t i l tak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer, er plassert nederst i trappa. 
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Krødsherad kontrollutvalg benyttet orienteringer, fulgt opp tilsyn av andre og forvaltningsrevisjon 
som kontrollformer i 2021 

 

 

 

 

 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

 

Den viktigste kontrollaktiviteten har vært saker i tilknytning til kommuneregnskapene, 
redegjørelser fra administrasjonen, forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn. Kontrollutvalget har fått 
redegjørelse for et statlig tilsyn som sekretariatet har vært kjent med. Dette var Statsforvalterens 
tilsyn med krisesentertilbudet i Krødsherad kommune.  

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kontrollutvalget har lenge hatt 
ønske om å invitere ordfører til sine møter, - og det til et fysisk møte. Grunnet covid-19 ble alle 
møter i 2021 gjennomført på Teams. Kontrollutvalget inviterte ordfører til digitalt møte i 
desember 2021. Her var det fokus på rolleavklaringer og forventninger. Det ble vedtatt at ordfører 
inviteres til hvert kontrollutvalgsmøte for å redegjøre om saker i kommunen. Ordfører deltar 
såfremt han har anledning til å møte. 

Kommunedirektøren har hatt fast post og redegjort for kontrollutvalget i de møter han har hatt 
anledning. Han har også svart opp redegjørelser bestilt som egne saker i kontrollutvalget. 
Skolesaken i Krødsherad har hatt mye fokus og vært redegjort for status i hvert møte. En sak som 
har engasjert, tatt tid, plass og energi. 

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc.

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

0 2 4 6 8 10 12 14

Kontrollaktiviteter i Krødsherad kommune

Krødsherad kontrollutvalg benyttet orienteringer, fulgt o p p  tilsyn av andre og forvaltningsrevisjon 

s o m  kontrollformer i 2021 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

Kontrollaktiviteter i Krødsherad kommune 

Henvendelser 

Statlige tilsyn - 

Virksomhetsbesøk 

Saker i tilknytning t i l  kommuneregnskap 

Eierskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 

Orienteringer fra administrasjonen 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Den viktigste kontrollaktiviteten har  v æ r t  saker  i tilknytning til kommuneregnskapene, 
redegjørelser fra administrasjonen, forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn. Kontrollutvalget har  fått  

redegjørelse fo r  et statlig tilsyn s o m  sekretariatet har  v æ r t  kjent med.  Dette var  Statsforvalterens 
tilsyn med krisesentertilbudet i Krødsherad kommune.  

Orienteringer/redegjørelser 

Ordfører har  generell  møte-  og talerett i kontrollutvalgets møter.  Kontrollutvalget har  lenge hatt 

ønske om å invitere ordfører til  sine møter, - og det  til  et fysisk møte .  Grunnet covid-19 ble alle 

mø te r  i 2021 gjennomfort  på Teams.  Kontrollutvalget inviterte ordfører til  digitalt møte i 

de sember  2021. Her var  det  fokus på rolleavklaringer og forventninger. Det ble vedtatt  at ordfører 

inviteres til  hvert kontrollutvalgsmøte fo r  å redegjøre om saker  i kommunen.  Ordfører del tar  

såfremt han har  anledning til  å møte .  

Kommunedirektøren har  hatt fast post og redegjort for  kontrollutvalget i de møte r  han har  hatt 

anledning. Han har  også svart  o p p  redegjørelser bestilt s o m  egne saker  i kontrollutvalget. 

Skolesaken i Krødsherad har  hatt mye fokus og v æ r t  redegjort fo r  s tatus i hvert møte .  En s a k  s o m  

har  engasjert, t a t t  tid, plass og energi. 
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Møte 25.02.2021 

Kommunedirektøren orienterte bl.a. om:  

o Skolesak – fortsatt engasjement i kommunen og tar tid, plass og energi 
o Økonomi i 2020 – 19 ½ million i pluss 
o Utredning av brannstasjon 
o Renseanlegg 
o NAV – organisere i Midt-Buskerud, vertsskapsavtale 
o Norefjellporten 
o Kommunedelplan – Norefjell 
o Noresund sentrum – ekstern interesse for utvikling i kommunen 
o Idrettshall  
o Korona, status og kostnader 
o Kommunen er en liten organisasjon - alle har stått på med stor innsats under pandemien 

 
Møte 28.04.2021 
Kommunedirektøren redegjorde bl.a. for: 

o Skole – framtidas skolestruktur i Krødsherad 
- Stort engasjement 
- Hvordan samle bygda til felles løsning? 
- Kampen om skole splitter Krøderen og Noresund 
- Jobber for å effektuere kommunestyrevedtak 

o NAV o  
- Vertskommuneavtale med Midt-Buskerud 

o Nordek-bygget  
o Noresund sentrum - interesse for eksterne aktører  
o Aktive vel-foreninger 
o Krøderen – tomteareal  
o Covid-19 

- Status 
- Vaksinering  

o Smitte Forvaltningsrevisjonsrapport 

Møte 09.09.2021 

Kommunedirektøren redegjorde bl.a. for: 

o Vedtak i kommunestyre om Noresund som skolested. Anbud om skoleprosjekt i uke 39 på 
Doffin, anbudsfrist i november. 

o Elevtallsutvikling – nedgang i antall skolestartere 
o Skole – gjenskape samspillet i kommunen etter «skolesaken» 
o Innbyggertall 
o Oppstart Krødsherad skole – bl.a. felles administrasjon (Noresund og Krøderen) 
o Covid-19 – Mål om å vaksinere 90% av innbyggere. God håndtering av pandemien  
o Nordekk-bygget, forhandlinger om kjøp o Organisasjonen – prosess for å endre dagens 

struktur 

Mote  25.02.2021 

Kommunedirektøren orienterte bl.a. om:  

o Skolesak- fortsatt engasjement i kommunen og tar t id, plass og energi 

o Okonomi i  2020- 193/ mill ion i pluss 

o Utredning av brannstasjon 

o Renseanlegg 

o NAV- organisere i Midt-Buskerud, vertsskapsavtale 

o Norefjellporten 

o Kommunedelplan - Norefjell 

o Noresund sentrum - ekstern interesse for  utvikling i kommunen 

o Idrettshall 

o Korona, status og kostnader 

o Kommunen er en liten organisasjon - alle har stått på med stor innsats under pandemien 

Mote28.04.2021 

Kommunedirektøren redegjorde bl.a. for: 

o Skole - framtidas skolestruktur i Krødsherad 

Stort engasjement 

Hvordan samle bygda t i l  felles løsning? 

Kampen om skole splitter Krøderen og Noresund 

Jobber for  å effektuere kommunestyrevedtak 

o N A V o  

Vertskommuneavtale med Midt-Buskerud 

o Nordek-bygget 

o Noresund sentrum - interesse for  eksterne aktører 

o Aktive vel-foreninger 

o Krøderen - tomtearea l  

o Covid-19 

Status 

Vaksinering 

o Smit te Forvaltningsrevisjonsrapport 

Mote  09.09.2021 

Kommunedirektøren redegjorde bl.a. for: 

o Vedtak i kommunestyre om Noresund som skolested. Anbud om skoleprosjekt i uke 39 på 

Daffin, anbudsfrist i november. 

o Elevtallsutvikling - nedgang i antall skolestartere 

o Skole - gjenskape samspillet i kommunen etter «skolesaken» 

o Innbyggertall 

o Oppstart Krødsherad skole - bl.a. felles administrasjon (Noresund og Krøderen) 

o Covid-19- Mäl om ä vaksinere 90% av innbyggere. God händtering av pandemien 

o Nordekk-bygget, forhandlinger om kjøp o Organisasjonen p r o s e s s  for å endre dagens 

struktur 
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Møte 09.12.2021 

o Politiske saker 
o Covid-19 
o Skolesaken 

Økonomirapporter 1. og 2. tertial 2021 har blitt redegjort for i egne saker. 

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren (fylkesmannen) har ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og samordne 
planlagte statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  Fra 2021 
legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 
tilsynskalender. Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og 
gjennomførte rapporter.  

I 2021 har statsforvalteren gjennomført dette tilsynet, og kontrollutvalget har fått seg forelagt 
følgende tilsynsrapport i 2021: 

o Statsforvalterens tilsyn med krisesentertilbudet i Krødsherad kommune.  

Denne saken blir fulgt opp i første møte i 2022. Kommunedirektøren skal rapportere / orientere om 
statlige tilsyn til kommunestyret. Utvalget har bedt om å få kopi av kommunedirektørens 
orientering til kommunestyret om statlige tilsyn. Dette vil bli orientert om i første møte i 2022. 

Virksomhetsbesøk 

Som en del av kontrollen med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget virksomhetsbesøk. For 
å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med 
kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også 
kommunale foretak og selskap. Formålet med besøket er blant annet å bli kjent med 
virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen.   

Kontrollutvalget har ikke gjennomført virksomhetsbesøk i 2021. Dette har ikke vært aktuelt 
grunnet covid-19. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der. Formannskapet 
skal ha kopi av uttalelsen i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de avgir sin innstilling 
om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2020 samt årsregnskapet til 
Krødsherad Everk KF. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering. Vurderingen ble lagt frem for kontrollutvalget i februarmøte som sak 
04/21. Den skriftlige uttalelsen om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i møte 

Mote 09.12.2021 
o Politiske saker  

o Covid-19 
o Skolesaken 

Okonomirapporter 1. og 2. tert ial  2021 har  blitt redegjort for  i egne saker. 

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren (fylkesmannen) har  ansvar fo r  å samordne de statlige tilsynsaktører og samordne 

planlagte statlige tilsyn med d e n  kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner). Fra 2021 

legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 

tilsynskalender. Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og 

gjennomførte rapporter. 

l 2021 har statsforvalteren gjennomført  de t te  tilsynet, og kontrollutvalget har  fått seg forelagt 

følgende tilsynsrapport i 2021: 

o Statsforvalterens tilsyn med krisesentertilbudet i Krødsherad kommune.  

Denne saken blir fulgt o p p  i første møte i 2022. Kommunedirektoren skal  rappor tere /  orientere om 

statlige tilsyn til kommunestyret .  Utvalget har  bedt om å få kopi av kommunedirektørens 

orientering til  kommunestyret om statlige tilsyn. Dette vil bli orientert  om i første møte i 2022. 

Virksomhetsbesøk 

S o m  en d e l  av kontrollen med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget virksomhetsbesøk. For 

å bli kjent med d e n  kommunale forvaltningen, og fo r  at ansat te  i kommunen skal  bli kjent med 

kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også 

kommunale foretak og selskap. Formålet med besøket er blant annet  å bli kjent med 

virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen.  

Kontrollutvalget har  ikke gjennomført  virksomhetsbesøk i 2021. Dette har  ikke v æ r t  aktuelt 

grunnet covid-19. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal  utvalget 

avgi uttalelse om årsregnskapet til  kommunestyret fø r  årsregnskapet vedtas der.  Formannskapet 

skal  ha kopi av uttalelsen i hende t idsnok til  at det  kan tas  hensyn til  d e n  før  de avgir sin innstilling 

om årsregnskapet til  kommunestyret.  

Kontrollutvalget har  avgitt uttalelse til  kommunens årsregnskap fo r  2020 samt  årsregnskapet til  
Krødsherad Everk KF. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal  foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen baser t  på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering. Vurderingen ble lagt f rem fo r  kontrollutvalget i februarmøte som s a k  

04/21. Den skriftlige uttalelsen om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i mote 
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9.september sak 25/21.. Revisor avdekte at kommunen hadde selvkostfond eldre enn 5 år pi 
selvkosttjenesten avløp på ca. 0,58 mill. kr. Dette er i strid med selvkostforskriftens § 8. kommunen 
hadde heller ikke lokal forskrift på selvkosttjenesten feiing. Revisor la frem et nummerert brev som 
ble behandlet i samme møte. Kontrollutvalget følger opp saken i første møte i 2022.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering for 2021 ble lagt frem i møte 9.desember sak 39/21. Denne 
etterlevelseskontrollen skal rapporteres innen 30.06.2022. For 2021 velges gaver, reiseregninger, 
bevertning og godtgjørelser til politikere som område for årets forenklede etterlevelseskontroll.  

 

Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 
selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget bestilte i møte 09.09.2020 forvaltningsrevisjonsprosjekt Kartlegging av 
kommunens system for internkontroll og kvalitetssikring. Problemstillingen i prosjektet: I hvilken 
grad er et overordnet system for internkontroll er etablert, og i hvilken grad fungerer det 
overordnede internkontrollsystemet? Kontrollutvalget behandlet rapporten etter 
forvaltningsrevisjonen i møte 28.04.2021 som sak 16/21. Revisjonen avdekte funn som 
kontrollutvalget følger opp i 2022.  

Kontrollutvalget startet i septembermøte planlegging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Utvalget ønsket en forvaltningsrevisjon om barn og unges oppvekstvilkår og fikk fremlagt 
prosjektplan i møte 9.desember 2021, sak 40/21. Forvaltningsrevisjonen rapporteres i tredje 
kvartal 2022.  

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om medisinering og 
ernæring i møte den 25.02.2021 som sak 03/21. Kontrollutvalget så seg fornøyd med det 
oppfølgingsarbeidet som var gjort. 

Etterlevelseskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 
selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente 
prinsipper for eierstyring. Det er ikke gjennomført eierskapskontroll i 2021 
 
Eierskapskontroll av Norefjell Vann og Avløpsselskap AS er prioritert i Plan for eierskapskontroll.  

Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 
noe med de forhold henvendelsen tar opp, og eventuelt hva utvalget skal gjøre. Det er bare 
kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 
henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 

9.september sak  25/21.. Revisor avdekte at kommunen hadde selvkostfond eldre enn 5 är pi 
selvkosttjenesten avløp på ca. 0,58 mill. kr. Dette er i strid med selvkostforskriftens§ 8. kommunen 
hadde heller ikke lokal forskrift på selvkosttjenesten feiing. Revisor la frem et nummerert  brev som 
ble behandlet i samme møte.  Kontrollutvalget følger opp  saken i første møte i 2022. 

Risiko- og vesentlighetsvurdering for 2021 ble lagt frem i møte g.desember sak  39/21. Denne 
etterlevelseskontrollen skal rapporteres innen 30.06.2022. For 2021 velges gaver, reiseregninger, 
bevertning og godtgjørelser til politikere som område for årets forenklede etterlevelseskontroll. 

Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 
selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget bestilte i mote 09.09.2020 forvaltningsrevisjonsprosjekt Kartlegging av 
kommunens system for internkontro/l og kvalitetssikring. Problemstillingen i prosjektet: I hvilken 
grad er et overordnet system for  internkontroll er etablert, og i hvilken grad fungerer det 
overordnede internkontrollsystemet? Kontrollutvalget behandlet rapporten e t t e r  
forvaltningsrevisjonen i mote 28.04.2021 som sak  16/21. Revisjonen avdekte funn som 
kontrollutvalget følger opp  i 2022. 

Kontrollutvalget startet i septembermøte planlegging av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
Utvalget ønsket en forvaltningsrevisjon om barn og unges oppvekstvilkår og fikk fremlagt 
prosjektplan i mote 9.desember 2021, sak  40/21. Forvaltningsrevisjonen rapporteres i tredje 
kvartal 2022. 

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om medisinering og 
ernaering i mote den 25.02.2021 som sak 03/21. Kontrollutvalget sä seg fornoyd med det 
oppfølgingsarbeidet som var gjort. 

Etterlevel seskontrol 1 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i 
selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den  som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente 
prinsipper for  eierstyring. Det er ikke gjennomført eierskapskontroll i 2021 

Eierskapskontroll av Norefjell Vann og Avløpsselskap AS er prioritert i Plan for eierskapskontroll. 

Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar  henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 
noe med de forhold henvendelsen t a r  opp, og eventuelt hva utvalget skal gjøre. Det er bare 
kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 
henvendelser er det o p p  til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 
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Kontrollutvalget har ikke mottatt henvendelser i 2021.   

Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon.  

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 
behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 

o Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenkla etterlevelseskontroll, sak 04/21 den 
25.02.2022 

o Regnskapsrevisjon 2020 - Brev om oppsummering av interimrevisjon, sak 05/21 den 
25.02.2021 

o Innføring i kommunalt regnskap og regnskapsprinsipper, sak 11/21 den 28.04.2022 
o Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020, sak 12/21 den 28.04.2021 
o Årsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2020 Krødsherad kommune og Krødsherad Everk 

KF, sak 13/21 den 28.04.2021 
o Åpenhetsrapport 2020 fra Viken kommunerevisjon IKS, sak 15/21 den 28.04.2021 
o Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020 - Krødsherad kraftproduksjon KF, sak 

20/21 den 28.04.2021 
o Oppsummering revisjonsåret 2020 - Brev fra Viken kommunerevisjon IKS, sak 24/21 den 

09.09.2021 
o Rapportering etter forenklet etterlevelseskontroll – selvkost, sak 25/21 den 09.09.2021 
o Revisor informerer, sak 26/21 den 09.09.2021 
o Revisjonsstrategi 2021 - plan for revisjon, sak 37/21 den 09.12.2021 
o Uavhengighetserklæringer - Viken kommunerevisjon IKS, sak 38/21 den 09.12.2021 
o Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forenklet etterlevelseskontroll, sak 39/21 den 

09.12.2021 

Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 
budsjettet er inndelt i kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen.  Kontroll-
utvalget har utarbeidet forslag til budsjett 2022, med en samlet ramme på kr 1 081 500 Forslaget 
følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende til kommunestyret etter 
hvert som de foreligger. Dette er beskrevet under de aktuelle overskriftene i årsrapporten. 

Kontrollutvalgets årsrapport 2020 samt utvalgets årsplan 2021 har blitt behandlet av 
kommunestyret.   

Kontrollutvalget har ikke mottat t  henvendelser i 2021. 

Revisjonsordningen 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 

Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon. 

Kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 

behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 

o Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenkla etterlevelseskontroll, sak o4/21 den 

25.02.2022 

o Regnskapsrevisjon 2020-  Brev om oppsummering av interimrevisjon, sak 05/21 den 

25.02.2021 

o Innføring i kommunalt regnskap og regnskapsprinsipper, sak 1 1 / 2 1  den 28.04.2022 

o Kontrollutvalgets uttalelse t i l  ärsregnskapet 2020, sak 1 2 / 2 1  den 28.04.2021 

o Årsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2020 Krødsherad kommune og Krødsherad Everk 

KF, sak 13/21 den 28.04.2021 

o Åpenhetsrapport 2020 fra Viken kommunerevisjon IKS, sak 15/21 den 28.04.2021 

o Kontrollutvalgets uttalelse t i l  ärsregnskapet 2020 - Krødsherad kraftproduksjon KF, sak 

20/21 den 28.04.2021 

o Oppsummering revisjonsäret 2020 - Brev fra Viken kommunerevisjon KS ,  sak 24/21 den 

09.09.2021 
o Rapportering et ter forenklet etterlevelseskontroll - selvkost, sak 25/21 den 09.09.2021 

o Revisor informerer, sak 26/21 den 09.09.2021 

o Revisjonsstrategi 2021- plan for  revisjon, sak 37/21 den 09.12.2021 

o Uavhengighetserklæringer - Viken kommunerevisjon IKS, sak 38/21 den 09.12.2021 

o Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forenklet etterlevelseskontroll, sak 39/21 den 

09.12.2021 

Budsjettbehandling 

Kontrollutvalget har ansvar for  å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 

budsjettet er inndelt i kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen. Kontroll- 

utvalget har utarbeidet forslag t i l  budsjett 2022, med en samlet ramme på kr 1 081500 Forslaget 

følger formannskapets innstilling t i l  kommunens budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid t i l  kommunestyret. Rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende t i l  kommunestyret etter 

hvert som de foreligger. Dette er beskrevet under de aktuelle overskriftene i årsrapporten. 

Kontrollutvalgets ärsrapport 202o samt utvalgets ärsplan 2021 har blitt behandlet av 

kommunestyret. 
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Kurs og konferanser 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 
egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 
erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Det har ikke vært deltakelse 
fra kontrollutvalget på kurs og konferanser i 2021. 

 

Sekretariatsfunksjonen 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget ivaretas av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
(Vikus). 

Sekretariatet har brukt 192 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 216, 5 t 183,5 t 

Møter i utvalget      7, 5 t      8,5 t 

 224 t 192 t 

   
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med planer for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, årsplan og årsrapport. Oppgaver som utsendelse av 
møteinnkallinger, protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og 
journalføring er også med. I tillegg kommer rådgivning, dialog med leder, revisor og kommunens 
administrasjon og den praktiske tilretteleggingen av møtene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs og konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til  kontrollutvalgets kompetanse,  både fra det  

politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal  kunne utøve d e n  gode 

egenkontrollen i t råd med lov og forskrift, er det  nødvendig å legge til  rette fo r  opplæring og 

erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver  og lovverk. Det har  ikke v æ r t  deltakelse 

fra kontrollutvalget på kurs og konferanser i 2021. 

Sekretariatsfunksjonen 

Sekretariatsfunksjonen fo r  kontrollutvalget ivaretas av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Vikus). 

Sekretariatet har  brukt 192  t imer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver  s e r  slik ut: 

Oppgaver  Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 216, 5t 1 8 3 5 t  

Møter i utvalget 7 , 5  t 8 , 5 t  

2 2 4 t  1 9 2 t  

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med planer fo r  

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, årsplan og årsrapport.  Oppgaver  s o m  utsendelse av 

møteinnkallinger, protokoller og vedtak  til  videre behandling, samt  oppfølging av vedtak  og 

journalføring er også med.  I tillegg kommer  rådgivning, dialog med leder, revisor og kommunens 

administrasjon og d e n  praktiske tilretteleggingen av møtene .  
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Vedlegg - Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021 
Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

25.02.2021    

Digitalt møte - 
Teams 

01/21 
Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

 02/21 Kommunedirektøren informerer A 

 03/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
medisinering og ernæring 

A 

 04/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenkla 
etterlevelseskontroll 

A 

 05/21 Regnskapsrevisjon 2020 - Brev om oppsummering av 
interimrevisjon 

A 

 06/21 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 

A 

Behandla i 

KST 

18.03.21 

Sak 26/21 

 07/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 08/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet A 

 09/21 Eventuelt A 

28.04.2021    

Digitalt møte - 
Teams 

10/21 
Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

 11/21 Innføring i kommunalt regnskap og regnskapsprinsipper A 

Vedlegg - Saker behandlet i kontrollutvalget i 2 0 2 1  

Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

2 5 . 0 2 . 2 0 2 1  

Digitalt møte - 0 1 / 2 1  
Godkjenning av innkalling og protokoll  

A 

Teams 

0 2 / 2 1  Kommunedirektøren informerer A 

0 3 / 2 1  Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om A 
medisinering og ernæring 

0 4 / 2 1  Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenkla A 

etterleve Ises ko n tro 11 

0 5 / 2 1  Regnskapsrevisjon 2 0 2 0  - Brev om oppsummering av A 

interimrevisjon 

0 6 / 2 1  A 

Behandla i 

Kontrollutvalgets årsrapport for  2 0 2 0  KST 

1 8 . 0 3 . 2 1  

Sak 2 6 / 2 1  

0 7 / 2 1  Sekretariatet informerer/  referater A 

0 8 / 2 1  Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet A 

0 9 / 2 1  Eventuelt A 

2 8 . 0 4 . 2 0 2 1  

Digitalt møte - 1 0 / 2 1  
Godkjenning av innkalling og protokoll  

A 

Teams 

1 1 / 2 1  Innføring i kommunalt regnskap og regnskapsprinsipper A 
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 12/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020 A 

 13/21 Årsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2020 
Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF 

A 

 14/21 Kommunedirektøren informerer A 

 15/21 Åpenhetsrapport 2020 fra Viken kommunerevisjon IKS A 

 16/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Krødsherad kommune 

O 

 17/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 18/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 19/21 Eventuelt A 

 20/21 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2020 - 
Krødsherad kraftproduksjon KF 

A 

09.06.2021    

Møte avlyst  Alle saker flyttet til møte 09.09.2021 A 

09.09.2021 21/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

Digitalt møte 
Teams 

22/21 
Kommunedirektøren informerer 

A 

 23/21 Økonomirapportering 1.tertial 2021 A 

 24/21 Oppsummering revisjonsåret 2020 - Brev fra Viken 
kommunerevisjon IKS 

A 

 25/21 Rapportering etter forenklet etterlevelseskontroll - 
selvkost 

O 

 26/21 Revisor informerer A 

 27/21 Budsjett 2022 for kontrollarbeidet A 

 28/21 Forvaltningsrevisjon - planlegging av prosjekt A 

 29/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 30/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2021 A 

 31/21 Eventuelt A 

09.12.2021    

1 2 / 2 1  Kontrollutvalgets uttalelse t i l  årsregnskapet 2020 A 

13/21 Årsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2020 A 

Krødsherad kommune og Krødsherad Everk KF 

14/21 Kommunedirektøren informerer A 

15/21 Åpenhetsrapport 2020 fra Viken kommunerevisjon IKS A 

16/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 

Krødsherad kommune 

17/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

18/21 Sekretariatet informerer/  referater A 

19/21 Eventuelt A 

20/21 Kontrollutvalgets uttalelse t i l  årsregnskapet 2020 - A 

Krødsherad kraftproduksjon KF 

0 9 . 0 6 . 2 0 2 1  

Møte avlyst AIie saker f lyttet t i l  mote  09.09.2021 A 

0 9 . 0 9 . 2 0 2 1  2 1 / 2 1  Godkjenning av innkalling og protokoll  A 

Digitalt møte 2 2 / 2 1  
Kommunedirektøren informerer 

A 

Teams 

23/21 Okonomirapportering 1.tertial 2021 A 

24/21 Oppsummering revisjonsåret 2020 - Brev fra Viken A 

kommunerevisjon IKS 

25/21 Rapportering et ter forenklet etterlevelseskontroll - 

selvkost 

26/21 Revisor informerer A 

27/21 Budsjett 2022 for kontrollarbeidet A 

28/21 Forvaltningsrevisjon - planlegging av prosjekt A 

29/21 Sekretariatet informerer/  referater A 

30/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2021 A 

31/21 Eventuelt A 

09.12.2021 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS • Org.nr. 898 704 262 • post@vikus.no • www.vikus.no 

11 



 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 
 

12 

Digitalt møte 
Teams 

32/21 
Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

 33/21 Invitasjon av ordfører til kontrollutvalgsmøte A 

 34/21 Kommunedirektøren informerer A 

 35/21 Økonomirapportering - 2.tertial 2021 A 

 36/21 Redegjørelse - Statsforvalterens tilsyn med 
krisesentertilbudet i Krødsherad kommune 

A 

 37/21 Revisjonsstrategi 2021 - plan for revisjon A 

 38/21 Uavhengighetserklæringer - Viken kommunerevisjon 
IKS 

A 

 39/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forenklet 
etterlevelseskontroll 

O 

 40/21 Forvaltningsrevisjon - prosjektplan Barn og unges 
oppvekstvilkår 

O 

 41/21 Kontrollutvalgets møteplan 2022 A 

 42/21 Kontrollutvalgets årsplan for 2022 A 

 43/21 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget A 

 44/21 Kurs og konferanser i 2022 A 

 45/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 46/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet - 1.møte 2022 O 

 47/21 Eventuelt A 

 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Saken er under behandling 

O Saken er til videre oppfølging 

U Saken utgår, evt. saken er 
utsatt 

 
 

Digitalt møte 32/21 
Godkjenning av innkalling og protokoll  

A 

Teams 

33/21 Invitasjon av ordfører t i l  kontrollutvalgsmøte A 

34/21 Kommunedirektøren informerer A 

35/21 Økonomirapportering - 2.tertial 2021 A 

36/21 Redegjørelse - Statsforvalterens tilsyn med A 
krisesentertilbudet i Krødsherad kommune 

37/21 Revisjonsstrategi 2021- plan for revisjon A 

38/21 Uavhengighetserklæringer - Viken kommunerevisjon A 

IKS 

39/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - forenklet 

etterleve Ises ko n tro 11 

40/21 Forvaltningsrevisjon - prosjektplan Barn og unges 

oppvekstvilkår 

41/21 Kontrollutvalgets møteplan 2022 A 

42/21 Kontrollutvalgets årsplan for  2022 A 

43/21 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget A 

44/21 Kurs og konferanser i 2022 A 

45/21 Sekretariatet informerer/  referater A 

46/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet - 1.mote 2022 

47/21 Eventuelt 

Statuskoder 

 Saken er avsluttet 

B Saken er under behandling 

Saken er t i l  videre oppfølging 

U Saken utgår, evt. saken er 

utsatt 
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