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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 Nore og Uvdal kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og 
varamedlemmer er som følger: 
 
Medlemmer Varamedlemmer 

Eirik Solheim (Frp), leder Per Lassegård (Frp) 

Hilde Stordalen (Sp), nestleder Synøve E. Hjalland (Sp) 

Stein Erik Røbech (Ap) Berit Elisabeth Dahl (Ap) 

Marianne Hjertaas Sporan (H) Halvor Rennehvammen (H) 

Tov Sandnæs (Sv) Nils Friis (Sv) 

 

Møteaktivitet 

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

I 2021 har kontrollutvalget hatt 5 møter og 55 saker har stått på dagsorden. Ett møte (juni) ble 
avlyst grunnet få saker.  I 2020 gjennomførte kontrollutvalget 5 møter og behandlet 56 saker. 

Kontrollutvalget har gjennomført fysiske møter i 2021 selv med covid-19 som en trussel for 
gjennomføring av møter. Ett møte (23.03.2021) ble avholdt digitalt. Møtene har vært tilpasset 
nasjonale og lokale smittevernsregler. Det har vært tilpassing for deltakelse via 
kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Teams.  

Administrasjonen og revisor har deltatt via Teams. Selv om gjennomføring av møtene via Teams 
har fungert, ønsker kontrollutvalget fysisk tilstedeværelse av møtedeltagere i møtene.   
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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.  

Kontrollutvalgets leder har deltatt i kommunestyret for å gi en tilbakemelding om 
kontrollutvalgets arbeid.  

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet. 
Sekretariatet prøver å bestrebe seg etter å sende møteinnkalling 10 dager i forkant av møtet 
etter ønske fra utvalget. Dette har til tider vært vanskelig på grunn av arbeidsmengde,  
innhenting av dokumenter og tilbakemeldinger fra andre aktører. 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 Nore 
og Uvdal kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/nore-og-uvdal/ 

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. 

 

 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/nore-og-uvdal/
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Kontrollutvalg i Nore og Uvdal har benyttet disse kontrollformene i 2021: 

o Orienteringer 
o Fulgt opp tilsyn fra bl.a. statsforvalteren 
o Besøkt virksomhet (Uvdal skole og Uvdal barnehage) 
o Utredninger levert av revisjon eller sekretariat 
o Forvaltningsrevisjon 

Dette omtales senere i rapporten. 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,…

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollaktiviteter i Nore og Uvdal kommune
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Den viktigste kontrollaktiviteten er saker i tilknytning til kommuneregnskap, redegjørelser fra 
ordfører og administrasjonen samt forvaltningsrevisjon /undersøkelser. Kontrollutvalget har fått 
en henvendelse angående salg av kommunal tomt. Videre har kontrollutvalget vært på ett 
virksomhetsbesøk. Dette på Uvdal skole og Uvdal barnehage. Virksomhetsbesøk har begrenset 
seg grunnet covid-19. Statsforvalteren har hatt få tilsyn i Nore og Uvdal i 2021, men 
kontrollutvalget har fått redegjørelse for tilsyn med grunnskoleopplæringen. Utvalget har også 
fått statsforvalterens tilsynskalender som referatsaker.  

Kommunedirektøren har fra 2021 plikt til å orientere kommunestyret om statlige tilsyn. Utvalget 
vil be om å få kopi av kommunedirektørens orientering til kommunestyret om statlige tilsyn. 

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører har vært til stede i flere 
møter i 2021. Varaordfører har også møtt som ordførers stedfortreder. Det ble i 2021 bl.a. 
orientert blant annet om disse sakene:  

o Nytilsettinger i administrasjonen 
o Tilflytting – boligmarkedet i Nore og Uvdal 
o Etablering av bedrifter 
o Rødberg sentrum 
o Arealplan 
o Klimaplan 
o Kriseledelse – Covid-19, lokale forskrifter trer i kraft hvis behov. Følger nasjonale 

retningslinjer 
o Kommuneskog – hva gjøres? 
o Veg over Imingfjell 
o Møte om Trillemarkafondet 
o Spørsmål fra kontrollutvalget om behandling av kontrollutvalgets saker i kommunestyret 
o Utvikling av Rødberg sentrum 
o Kongsbergregionen 
o Økonomi 
o Innsparing 
o Ressurskrevende brukere – krav om etterbetaling. Kommunalsjef supplerte  
o Kommuneskogen – forvaltning 
o Delegasjonsreglement 
o Næringsutvikling 
o Utvikling Uvdal – infrastruktur 
o Datalagring 
o Norges nasjonalparkkommuner 
o Imingfjellvegen 
o Skrantesjuka 
o Lokal forvaltning 
o Eierskap Ringerike kraft 
o Eierskap Vardar 
o Beredskapsplaner 

a. Tilsyn fra statsforvalter i juni 
b. Arbeide med planverk pågår, skal behandles av kommunestyret 

o Politirådet – aktivitet / planer 
o Utvikling Rødberg 
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o Arealplanprosess 
o Strategisk plan for næringsutvikling 
o Budsjettprosesser 
o Tilflyttingskontor 
o Status for covid-19 

- situasjonen i kommunen 
- tiltaksnivå 
- vaksinering 

o Budsjett/handlingsplan 
o Arealplanprosess 
o Strategisk næringsplan – politisk involvering 
o Strategisk arbeid - politisk involvering 
o Skolestruktur 
o Befolkningsøkning 
o UNICEFs liste over ressurser til barn og unge 
o KOSTRA-presentasjon 
o Rødberg sentrum – utvikling 
o Hytte til bolig 
o Vann- og avløp Øvre Uvdal 
o Økonomisk situasjon 
o Budsjettbehandlingen 
o Arealplanprosess 
o Kongsbergregionen – utvikling 
o Viken – oppløsning (høringsprosess)? 
o Utmarkskommunene 
o Hardangerviddarådet (ny forvaltningsmodell?, skrantesjuka) 
o Energisituasjonen (Utviklingen, Glitre/Agder, RIK, datalagring, ny linje/trafostasjon, 

beredskap) 
o Rik: Evaluering, info kommunestyret 
o Sentrumsgata, boligbygging 

 
Kommunedirektør har en fast post i alle møter der det informeres om forhold som har betydning 
for kontrollutvalget. Dette såfremt hun har anledning til å møte.  Kommunedirektøren blir også 
invitert til å redegjøre for spesielle saker. I 2021 har det blitt redegjort for bl.a.: 

• Status koronasituasjonen 
• Stillinger – næringsutvikler og virksomhetsleder – eiendom 
• Delegasjonsreglement 
• Dialog med økonomisjef – tilbakebetaling av premiefond 
• Næringshage 
• Sak om kontrollutvalget til kommunestyret, praksis / rutiner 
• Politikerinvolvering 
• Korona-status 
• Beredskapstilsyn – Statsforvalteren 
• Samarbeidsprosjekt m/ Krødsherad kommune 
• Strategiplaner for bolig, areal, næring 
• Koronasituasjonen 
• Nytt innkjøpsreglement 
• Kommuneplanens arealdel – 110 innspill 
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• Kvalitetsutvikling – prosessarbeid i skole og barnehage 
• Næringspolitisk plattform 
• Budsjett 2022, handlingsplan 2022-2025 
• Nye innbyggere 

 
Kommunalsjef for skole og kultur redegjorde i møte 23.03.2021, sak 12/21 for 

• Fremtidig skolestruktur – ulike alternativ 
• Barnevernsreform 
• Oppvekst Numedal 

 

Kommunalsjef for helse og omsorg redegjorde i møte 23.03.2021, sak 12/21 for 

• Samarbeid i Kongsbergregionen 
• Avvikling av stiftelse 

 

I møte 20.04.2021 ble det også gitt en kort gjennomgang av etisk reglement v/ leder sentral 
stab / personal. Kontrollutvalget kom med innspill til endringer i kommunens etiske reglement,  
Kontrollutvalget mente det burde tydeliggjøres at folkevalgte skal opplyse arbeidsgiver om alle 
verv, bistillinger og eierinteresser i næringsvirksomhet eller organisasjoner hvor det kan være 
mulighet for kobling til utøvelse av tjenesten/vervet. Det var ønskelig at dette innspillet ble tatt 
med til vurdering ved revidering av reglementet. 

I sak 25/21 den 20.04.2021 fikk kontrollutvalget en redegjørelse av kommunalsjefen for 
næring, miljø og kommunalteknikk angående salgsreglementet. Han gikk igjennom reglementet 
punkt for punkt. Denne gjennomgangen ble gitt som oppfølging av en sak / henvendelse om 
salg av kommunal tomt. 

Det har blitt redegjort særskilt for økonomirapportering, 1. og 2. tertial 2021. 

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 tilsyn med kommunal beredskapsplikt. Dette tilsynet er 
ikke rapportert i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har fått redegjørelse om tilsyn med 
grunnskoleopplæringen for voksne. 

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har i 2021 gjennomførte 28.09.2021 virksomhetsbesøk ved Uvdal skole og 
Uvdal barnehage. Rektor ved skolen og styrer i barnehagen ga nyttig informasjon, og redegjorde 
for virksomhetene. Ordfører og kommunalsjef for oppvekst og kultur og deltok også i møtet. 
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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, sak 31/21 den 
20.04.2021. I forkant av behandlingen av årsregnskap fikk kontrollutvalget en innføring i 
kommunalt regnskap og regnskapsprinsipper. 

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 16.02.2021, sak 
03/21 og selvkost var området for kontrollen. Den skriftlige uttalelsen om resultatet av 
kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i møte 28.09.2021, sak 36/21. Revisor avdekte at 
kommunen ikke hadde vedtatt lokal forskrift for feiing og ikke vedtatt lokal forskrift for mindre 
avløpsanlegg. Kontrollutvalget fulgte opp kommunens arbeid med revisors anbefalinger, sak 
49/21, 15.11.2021.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) for forenklet etterlevelseskontroll for 2021 ble lagt frem 
i kontrollutvalgsmøte den 15.11.2021 som sak 50/21. og kontraktsoppfølging ble valgt som 
tema. Frist for revisors rapportering er 30.06.2022.  

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 diskuterte i møte 16.02.2021, sak 05/21 kommunestyrets vedtak i sak 
114/20 hvor det ble anbefalt at kontrollutvalget ikke gjennomførte forvaltningsrevisjon i 2021. 
Kommunestyret behandlet i samme møte kontrollutvalgets budsjett for 2021 og Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021 hvor kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. Kontrollutvalget 
ville ut ifra sine oppgaver, mandat og budsjett planlegge og gjennomføre forvaltningsrevisjon i 
2021. Kontrollutvalget bestilte i møte prosjektplaner innen områder / tema: 

o Prosjekt 1 Omsorgstjenester 
o Prosjekt 2 Psykisk helsevern sett i lys av covid-19 

Viken kommunerevisjon IKS presenterte prosjektplanene i møte 23.03.2021 og kontrollutvalget 
bestilte prosjekt om psykisk helse sett i lys av covid-19 og ulike aldersgrupper. 

I møte 23.03.2021 ble forvaltningsrevisjonsrapport om vold, trusler og trakassering mot ansatte 
i Nore og Uvdal presentert som sak 15/21. Revisors anbefalinger ble vedtatt i kommunestyret 
og fulgt opp i kontrollutvalgets møter med redegjørelser omkring oppfølgingsarbeidet, bl.a. i sak 
48/21 den 15.11.2021. Kontrollutvalget vedtok å følge opp og få en status for 
oppfølgingsarbeidet våren 2023. 
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Kontrollutvalget har også fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapport om tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging innen byggesaksområdet, sak 47/21 den 15.11.2021.  

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. Det er 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 om salg av boligtomt. Kontrollutvalget fikk 
redegjørelse omkring dette salget og videre en gjennomgang av salgsreglementet i kommunen. 
Kontrollutvalget så seg tilfreds med disse redegjørelsene. Administrasjonen tok lærdom av, - og 
selvkritikk på denne salgsprosessen. 
 
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: 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenklet etterlevelseskontroll 2020, sak 03/21, 
16.02.2021 

• Regnskapsrevisjon 2020 – Brev om oppsummering av interimrevisjon, sak 04/21, 
16.02.2021 

• Åpenhetsrapport, sak 27/21, 20.04.2021 
• Oppsummering av revisjonen 2020 – Brev fra Viken kommunerevisjon, sak 35/21, 

28.09.2021 
• Rapportering etter forenklet etterlevelseskontroll – Selvkost, sak 36/21, 28.09.2021 
• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene, sak 38/21, 

28.09.2021 
• Overordnet revisjonsstrategi 2021, sak 37/21, 28.09.2021 
• Revisjonsberetninger 2020 for kommunen, sak 31/21, 20.04.2021 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering om forenklet etterlevelseskontroll 2021, sak 50/21, 

15.11.2021 

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 1 074 600. 
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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. Ved behandling av kontrollutvalgets årsplan anbefalte kommunestyret å ikke 
gjennomføre forvaltningsrevisjon i 2021. 

Leder i utvalget har vært i dialog med ordfører angående oversendelse av saker til 
kommunestyret og behandling der.  

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. Kontrollutvalget var 
representert på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2021, i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette var en digital konferanse i 2021 grunnet covid-19. 

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

Sekretariatet har brukt 198 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik 
ut: 

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 187 ½  183 

Møter i utvalget   17 ½    15 

 205 198 

   
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 
Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

16.02.2021    

Kommunehuset 01/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

Kommunestyresalen 02/21 Ordfører informerer A 

 03/21 Risiko- og vesentlighetskontroll om forenklet 
etterlevelseskontroll 

A 

 04/21 Regnskapsrevisjon 2020 - Brev om oppsummering av 
interimrevisjon 

A 

 05/21 Planlegging av forvaltningsrevisjon A 

 06/21 Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 A 

 07/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet A 

 08/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 09/21 Eventuelt A 

23.03.2021    

Digitalt møte - 
Teams 

10/20 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

 11/21 Ordfører informerer A 

 12/21 Kommunedirektøren informerer A 

 13/21 Henvendelse til kontrollutvalget O 

 14/21 Tilsynsrapport - Grunnskoleopplæring for voksne A 

 15/21 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vold, trusler og 
trakassering mot ansatte i Nore og Uvdal kommune 

A 

Fulgt opp 
i KU 

15.11.21 

 16/21 Prosjektplaner for forvaltningsrevisjonsprosjekt innen 
omsorgstjenester og psykisk helsearbeid 

A 

 17/21 Oversikt over kontrollutvalgets saker 2020 med 
vedtak og oppfølging 

A 

 18/21 Kontrollutvalget - rutiner A 

 19/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2021 A 
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 20/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 21/21 Eventuelt A 

28.04.2021    

Kommunehuset 22/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

Kommunestyresalen 23/21 Ordfører informerer A 

 24/21 Kommunedirektøren informerer A 

 25/21 Gjennomgang av kommunens salgsreglement A 

 26/21 Innføring i kommunalt regnskap og 
regnskapsprinsipper 

A 

 27/21 Åpenhetsrapport 2020 fra VKR A 

 28/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 29/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 30/21 Eventuelt A 

 31/21 Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 A 

14.06.2021  Avlyst  

28.09.2021 32/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

Uvdal skole 33/21 Virksomhetsbesøk på Uvdal skole og Uvdal barnehage A 

Møterom 3, 
kommunehuset 

34/21 Ordfører informerer A 

 35/21 Oppsummering revisjon 2020 - Brev fra Viken 
kommunerevisjon. Status for regnskapsrevisjon 

A 

 36/21 Rapportering etter forenklet etterlevelseskontroll - 
Selvkost 

A 

 37/21 Overordnet revisjonsstrategi 2021 A 

 38/21 Revisors uavhengighetserklæring 2021 A 

 39/21 Budsjett 2022 for kontrollarbeidet i Nore og Uvdal 
kommune 

A 

 40/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 41/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet A 

 42/21 Eventuelt A 
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15.11.2021    

Møterom 3, 

kommunehuset 

43/21 
Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

 44/21 Ordfører informerer A 

 45/21 Kommunedirektøren informerer A 

 46/21 Redegjørelse - Økonomirapportering - 2.tertial 2021 A 

 47/21 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Tilsyn og 
ulovlighetsoppfølging innen byggesaksområdet 

A 

 48/21 
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport – Vold, trusler 
og trakassering mot ansatte i Nore og Uvdal 
kommune 

O 

Følges opp 

våren 

2023 

 49/21 Oppfølging sak 36/21 i kontrollutvalget - 
Etterlevelseskontroll, selvkost. 

A 

 50/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - Forenklet 
etterlevelseskontroll 

O 

 51/21 Kontrollutvalgets møteplan 2022 A 

 52/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 A 

 53/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet - 1.møte i 
2022 

O 

 54/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 55/21 Eventuelt O 

 
 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Saken er under behandling 

O Saken er til videre oppfølging 

U Saken utgår, evt. saken er 
utsatt 
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