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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 Modum kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer 
er som følger: 
 
Medlem Varamedlemmer i rekkefølge 

Nina Mjøberg (Ap), leder  

Andreas Viljugrein (Ap), nestleder 

1.  Gerd Johnsen (Ap) 

2.  Sissel Thorsrud (Ap)    

3.  Øystein Brekke (Ap)    

Bodhild Rødland (Sv) 
1. Inge Vidar Aasen (Sv)         
2. Kari-Anne Rogstad (MDG) 

Morten Wold (Frp) Odd Georg Hansen (Frp) 

Toril Bjølgerud Hæhre (Sp) Øyvind Blix (Sp) 

 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 
lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene avholdes som regel på rådhuset. 

I 2021 har kontrollutvalget hatt 7 møter og 72 saker har stått på dagsorden. I 2020 
gjennomførte kontrollutvalget 8 møter og behandlet 77 saker. 

Kontrollutvalget gjennomførte flere av møtene gjennom kommunikasjons- og 
samarbeidsplattformen Teams første halvåret, på grunn av restriksjoner rundt covid-19. Digitale 
møter ble streamet av TV Modum. 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. Det er derfor gledelig at utvalget har 
kunnet møte fysisk i andre halvår. 
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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 
Modum kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/modum/ 

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. 

Modum kontrollutvalg benyttet disse kontrollformene i 2021. 

 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/modum/
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Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De mest brukte kontrollaktivitetene er orienteringer fra administrasjonen, saker i tilknytning til 
kommuneregnskap og forvaltningsrevisjon/undersøkelser. Kontrollutvalget har i 2021 fått flere 
redegjørelser fra administrasjonen initiert fra utvalget, samt redegjørelser med utgangspunkt i 
henvendelser. Det har også vært mange saker i forbindelse med forvaltningsrevisjon, bl.a. om 
mål og problemstillinger, valg av forvaltningsrevisor, avklaringer rundt prosjekt, rapportering og 
oppfølging av tidligere rapporter.  Kontrollutvalget har blitt forelagt tilsynsrapporter fra 
Statsforvalteren under referatsaker.  

Orienteringer/redegjørelser  

Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmannen ved behov. Ordfører har 
generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt for å rapportere eller 
orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og rådmannen besvarer også spørsmål 
utvalget har om saker som er til behandling. Deltakelse fra ordfører og rådmannen gjør at 
utvalget er godt orientert om den løpende virksomhet i kommunen.  

I februarmøtet redegjorde rådmannen for status for korona-situasjonen, smittesituasjonen og 
kostnader. I samme møtet redegjorde innkjøpsrådgiveren, der utgangspunktet for redegjørelsen 
var innkjøpsveileder i «Compilo» som er kommunens kvalitetssystem.  

Utvalget fikk i marsmøtet redegjørelse fra rådmannen om bl.a. status for covid-19, status på 
covid-vaksiner, regnskap for 2020 og saker til kommunestyre. I samme møtet redegjorde 
kommunens tekniske sjef omkring kommunens arbeid med flom- og skredforebygging. 

I møtet i mars fikk utvalget også en redegjørelse om varsling og oppfølging av varsling- og 
varslingsrutiner. Utvalget fikk også en redegjørelse om næringsvirksomhet og næringsutvikling 
fra leder for Modum Næringsråd. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,
rapporter etc.

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollaktiviteter i Modum kommune
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I maimøtet fikk utvalget redegjørelse fra rådmannen om saker som skulle komme opp i 
kommunestyret 17. juni 2021. Rådmannen redegjorde også for covid-19-situasjonen, 
tertialrapportering 1. tertial, bytting av saks- og arkivsystemet og om årsregnskapet. 

Utvalget fikk redegjørelse om covid-19-situasjonen og vaksinasjon i junimøtet også. Rådmannen 
redegjorde også for tilsyn NAV, kommunestyremøtesaker, orientering fra politiet i forbindelse 
med hets mot politikere, økonomisaker i formannskapet, avvik i budsjettet, høyt driftsnivå og 
evaluering av prosessen rundt forvaltningsrevisjonen om Vikersund og Buskerud skole. 

I samme møtet fikk utvalget også en redegjørelse fra teknisk sjef om ny plan for fornying av 
ledningsnettet, vannrensing og trykknivå i Modum kommune. 

I septembermøtet redegjorde rådmannen for bl.a. kommunebarometer, kommuneanalyse, 
positiv omtale i kommunal rapport, åpenhetsindeks fra 2018, covid-19-situasjonen i Modum, 
dataangrepet 7.-8. september 2021 og eksterne varslingssaker 1. halvår 2021. Økonomisjefen 
var også i møtet og redegjorde for tertialrapporteringen 1. tertial 2021. 

I samme møtet redegjorde helse- og sosialsjef for omorganiseringsprosessen el. 
nedbemanningsprosess som følge av kommunestyrevedtak. Helse- og sosialsjefen redegjorde 
også for rutiner og varsling omkring hjemmetjenester og hjemmehjelp med utgangspunkt i sak 
som har vært belyst i media.  

Utvalget fikk i oktobermøtet redegjørelse fra økonomisjefen for tertialrapportering 2. tertial 
2021. Undervisningssjefen redegjorde i samme møtet for bakgrunnen av spesialundervisning og 
utvikling de siste årene. Teknisk sjef redegjorde om konsekvenser for Modum kommune etter 
konkurs i et entreprenørfirma. 

I samme møtet redegjorde kultursjefen omkring fritidskort, og bakgrunnen for det. Utvalget fikk 
også en redegjørelse av lederen for IKT-avdelingen omkring IT-sikkerhet og hva de gjør når 
hacking oppstår. 

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren 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 disse tilsynene, og kontrollutvalget har fått seg forelagt 
følgende tilsynsrapporter som referatsaker i 2021: 

• Lærernormen – Sysle skole 
• Ringerike krisesenter 
• Inspeksjonsrapport – Inspeksjon ved Modum kommune på avløpssektoren) 
• Sosiale tjenester – økonomisk rådgivning 
• Avløpsaksjonen 2021 
• Landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og 

omsorgstjenester 
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Lærernormen: 

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med om lærernormen ved Sysle skole i Modum kommune 
var oppfylt. Data i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) per 1. oktober 2020 viste at 
lærernormen ved skolen ikke var oppfylt. I tilbakemeldingen fra kommunen ble det oppgitt at 
skolen hadde tilføyd ressurser i ettertid. Skolen oppfylte da lærernormen og tilsynet ble 
avsluttet. 

Ringerike krisesenter:  

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Ringerike krisesenter hvor Modum kommune er en 
part i vertskommunesamarbeidet. Det ble ikke avdekket brudd på lov eller forskrift under 
tilsynet. 

Inspeksjon ved Modum kommune på avløpssektoren: 

Statsforvalteren gjennomførte inspeksjon ved Modum kommune på avløpssektoren. 
Inspeksjonsrapporten avdekket 6 avvik og ga en anmerkning under inspeksjonen. 
Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1 og 2. Kontrollutvalget følger opp statsforvalterens 
inspeksjon med avløpssektoren i 2022.  

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har ikke gjennomført virksomhetsbesøk i 2021. Det har vært ønske om, - og 
planlagt virksomhetsbesøk på Modumheimen. Dette ble utsatt 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 
Modum Boligeiendom KF. Disse årsregnskapene ble behandlet i møte den 28.05.2021. 
Uttalelsen til årsregnskapet i Modum kraftproduksjon KF ble behandlet i møte 11.06.2021. 
Saken ble utsatt fra opprinnelig behandlingsmøte (28.05.2021) da revisor ikke kunne avgi 
revisjonsberetningen før 10.06.2021. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering. Vurderingen ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 05.02.2021 som 
sak 04/21. Valgt område for etterlevelseskontrollen var selvkost. Den skriftlige uttalelsen om 
resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i møte 10.09.2021 som sak 49/21. 
Kontrollutvalget tok saken til orientering. Det ble ikke avdekket funn eller avvik i kontrollen. 

Kontrollutvalget fikk i møte 22.10.2021, sak 61/21 presentert en risiko og vesentlighets 
vurdering for regnskapsåret 2021. Revisor har her valgt offentlig anskaffelser som område. Frist 
for rapportering vil være 30.06.2022. 
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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 har fulgt opp forvaltningsrevisjon om psykososialt skolemiljø Vikersund skole og 
Buskerud skole. Vikersund- og Buskerud skole har, til tross for en krevende situasjon på grunn 
av koronapandemien, jobbet aktivt med revisjonens anbefalinger slik det fremkommer i 
rapporten. Modum kommune som skoleeiere og begge skolene så alvorlighetsgraden i 
rapportene og allerede før rapportene forelå jobbet begge skolene med å bedre det 
psykososiale skolemiljøet.  

Kommunestyret ba Modum kommune fortsatt ha fokus på revisors anbefalinger og fortsette det 
gode arbeidet som begge skolene og kommunen har igangsatt. Skoleledelsen skal gi 
kontrollutvalget en tilbakemelding og status for Modum-skolene og på hvordan tiltakene har 
virket i 1. møte 2022. 

Kontrollutvalget planla i møtet 05.02.2021 forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2021. Utvalget 
vedtok å be Viken kommunerevisjon IKS (VKR) om å utarbeide prosjektplaner innen områdene 
Økonomisk sosialhjelp / boligsosialhjelp til flyktninger og vann og vannkvalitet. 

Kontrollutvalget sluttet seg til prosjektplanen innen Sikring av vannkvalitet i møtet 19.03.2021, 
sak 17/21 og ba om at planen legges til grunn for det videre prosjektarbeidet. Kommunestyret 
ba kontrollutvalget om å vurdere dette prosjektet da kommunen var i ferd med å utarbeide nye 
planer for vann og avløpssektoren. Etter flere runder og vurderinger i kommunestyret ble 
prosjektet godkjent. Kommunestyret vedtok først i møte den 20.09.2021, sak 133/21, å 
bevilge kr 250 000 til dette prosjektet.  

Eierskapskontroll 

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.  
 
Eierskapsforvaltning er prioritert i Plan for eierskapskontroll. Det ble ikke gjennomført 
eierskapskontroll i 2021. 
 

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. 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse angående kommunens rutiner for regulering av 
omsorgslønn. Det hevdes at dette ikke har vært regulert siden 2014. Kontrollutvalget fikk en 
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generell redegjørelse om omsorgslønn, - når dette er regulert og hvordan dette kommuniseres til 
de som skal ha omsorgslønn i møtet 28.05.2021.  

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: 

• Regnskapsrevisjon 2020 – oppsummering av årsoppgjørsrevisjon, 10.09.2021, sak 
48/21. 

• Regnskapsrevisjon 2020 – oppsummering av interimrevisjon, 19.03.2021, sak 16/21. 
• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene, 22.10.2021 
• Overordnet revisjonsstrategi / Plan for revisjon 2021, 22.10.2021 
• Revisjonsberetninger 2020 for kommunen og kommunale foretak, 28.05.2021  
• Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2020, 28.05.2021 
• Rapportering: Uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll - selvkost, 10.09.2021 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering forenklet etterlevelseskontroll - revisjonsåret 2021, 

22.10.2021 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering forenklet etterlevelseskontroll – revisjonsåret 2020, 

05.02.2021 

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 1 855 100 
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved 
kommunestyrebehandlingen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret den 
10.12.2021 som sak 170/21.  

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.   

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 
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erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget var 
representert med leder på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2021, i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF). Konferansen ble avholdt digitalt grunnet korona. 
Kontrollutvalget har også deltatt på Faglig Forum i Hokksund som sekretariatet arrangerte i 
oktober. Temaet denne gang var eierskapskontroll og virkemiddeltrappa. Det ble gjennomført 
ledersamling i januar via Teams hvor leder var representert.  

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

Sekretariatet har brukt 284 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik 
ut: 

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 208 266 

Møter i utvalget   28 18 

 236 284 

   
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. 
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Vedlegg - Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021 
 

Saksnr Sak Status 

1/21 Godkjenning av innkalling og protokoll  

2/21 Rådmannens kvarter  

3/21 Redegjørelse angående innkjøpsrutiner i Modum kommune  

4/21  Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenklet etterlevelseskontroll  

5/21 Revisor informerer  

6/21 Planlegging av forvaltningsrevisjonsprosjekt  

7/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020  

8/21 Sekretariatet informerer / referater  

9/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet  

10/21 Eventuelt  

11/21 Godkjenning av innkalling og protokoll  

12/21 Rådmannens kvarter  

13/21 Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging  

14/21 Redegjørelse om varsling og oppfølging av varsler  

15/21 Redegjørelse om næringsvirksomhet og næringsutvikling  

16/21 Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering av interimrevisjon  

17/21 Prosjektplaner for forvaltningsrevisjoner Økonomisk sosialhjelp og 
vann/vannkvalitet 

 

18/21 Statuslister for politiske saker  

19/21 Oversikt over kontrollutvalgets saker 2020 med vedtak og oppfølging  
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