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

Per Håvard Kleven (H), leder Gro Sel Tveito (H) 

Jorge Pino (Ap), nestleder Kari Øktedalen Olsen (Ap) 

Gunnar Aasen (Kongsberglista) Grete Strømsøyen (Kongsberglista) 

Anna Helene Lia (Sp) Jan Wetterstad (Sp) 

Toril Mesna (SV) Bror Von Krogh (SV) 

 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 
lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene i 2021 ble avholdt i rådhuset på Kongsberg med 
unntak av møte i september som ble avholdt på Røde-Kors huset grunnet kapasitetsmangel på 
rådhuset. 

I 2021 har kontrollutvalget hatt 9 møter og 88 saker har stått på dagsorden. I 2020 
gjennomførte kontrollutvalget 10 møter og behandlet 95 saker. 

Kontrollutvalget gjennomførte møtene på Teams t.o.m. juni pga. restriksjoner rundt korona. 
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 legger frem kontrollutvalgets saker i kommunestyret. 
Forvaltningsrevisjonsrapporter er presentert av forvaltningsrevisor i kommunestyret. 
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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. Fra 2022 vil også varamedlemmer få tilsendt kopi av innkallinger 
og protokoller. 

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 
Kongsberg kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/kongsberg/ 

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. 

Kongsberg kontrollutvalg benyttet orienteringer, oppfølging av tilsynsrapporter, utredning levert 
av revisjon og forvaltningsrevisjon som kontrollformene i 2021. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viktigste kontrollaktiviteten er redegjørelser fra administrasjonen, 
forvaltningsrevisjon/undersøkelser og saker i tilknytning til kommuneregnskap. Kontrollutvalget 
har også fått henvendelser som er vurdert. Dette bl.a. om omsorgsboliger i Peckels gate og 
saksbehandling av reguleringsplan 375B-1 Sevlemoen. Innen regnskapsrevisjon har det også 
vært mange saker, bl.a. i forbindelse med avleggelse av årsregnskap 2020 for Kongsberg 
kommunen og årsregnskap for kommunens tre kommunale foretak (Kongsberg kino, Kongsberg 
kommunale eiendom og Knutepunktet Kongsberg). Kontrollutvalget har blitt forelagt 
tilsynsrapporter fra Statsforvalteren, enten som referatsak eller egen redegjørelse, avhengig av 
funn og avvik. Rådmann skal orientere kommunestyret om statlige tilsyn jf. kommunelovens § 
25-2. Utvalget vil be om å få kopi av denne orienteringen. 

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører ble invitert til 
kontrollutvalgsmøte i januar 2021 men uforutsette ting oppsto og meldt forfall. Rådmann stilte i 
hennes sted og ga en status for Kongsberg kommune generelt, bl.a. skatteinngangen og 
sykefravær. Videre en status og utfordringer en har hatt som følge av covid-19 viruset.  

Rådmannen blir invitert til å redegjøre for ulike saker. Rådmann møter ikke alltid selv, og i 
denne rapporten er rådmann et uttrykk for kommunens administrasjon. 

Kommunalsjef for helse- og omsorgstjenester redegjorde også i januarmøtet, bl.a. om 
organisering, - oppgaver, - økonomi og utfordringer, samt forhold avdelingen så det som viktig å 
informere kontrollutvalget om, videre en status og utfordringer en har hatt som følge av covid-
19 viruset. 

0 5 10 15 20

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,
rapporter etc.

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollaktiviteter i Kongsberg kommune
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Kontrollutvalget har hatt som fast post å få en skriftlig redegjørelse for skatteinngangen i hvert 
møte. I marsmøtet ble økonomiavdelingen spesielt invitert for å gi en redegjørelse om 
skatteinngangen og skatterapporteringen etter overgang fra kommunal til statlig oppgave.  

Ordfører ga i møtet i mars en redegjørelse en grundig gjennomgang om siste års utfordringer 
grunnet covid-19. Kontrollutvalget stilte bl.a. spørsmål omkring barn, unge, barnevern og 
studenter samt Kongsbergindustrien som følge av pandemien. 

Leder for NAV-Kongsberg redegjorde i møte i juni om NAV og konsekvenser av covid-19. Det 
ble bl.a. redegjort forforhold som berørte brukere og ansatte, - nyregistrering av 
arbeidsledige ved ned stenging, - ansatte på hjemmekontor, - Korona-krise vs. andre krisa (IT- 
bobla, oljeprisfall, finanskrise), - endringer i forskrift og regler, - aktivitet i arbeidsmarkedet, - nå 
situasjonen og erfaringer – digital kompetanse. 
 
Rådmann har redegjort for økonomirapportering 1. og 2. tertial i hhv. juni og oktober. 
 
Virksomheter som har blitt presentert for kontrollutvalget i 2021 er: 

o Redegjørelse om virksomhet: Helse- og omsorgstjenestene i Kongsberg kommune - 
januar 

o Redegjørelse om virksomhet: Oppvekst - oktober 
o Redegjørelse om virksomhet: IKT – Kongsbergregionen (KIKT) – desember  

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

o Statsforvalterens tilsyn med arkivholdet. 
Leder for Innbyggerkontakten redegjorde for tilsynet. 4 avvik, tre ble lukket. 
Statsforvalteren var ikke tilfreds med tilbakemelding og pr. 16.11.2021 var ikke avviket 
lukket.  

o Statsforvalterens tilsyn med Sellikdalen renseanlegg 
Kommunalsjef for tekniske tjenester redegjorde for 5 avvik og en anmerkning som ble 
avdekket under tilsynet. 

o Statsforvalterens tilsyn med sosiale tjenester. 
Kontrollutvalget avventet Statens Helsetilsyn sin endelige rapport og ønsket en 
redegjørelse fra NAV når endelig rapport foreligger. 

Følgende tilsyn gjennomført av statsforvalteren er presentert som referatsaker: 

o Kommunal beredskapsplikt – Tilsyn med kommunal beredskapsplikt. 
o Vannforsyningssystem 
o Avløpsaksjonene 2021 
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o Lærenormen 

 

Virksomhetsbesøk 

Det ble planlagt virksomhetsbesøk på Vestsiden skole i september – dette ble ikke gjennomført 
grunnet covid-19 og smittesituasjonen. 

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 
kommunens tre foretak. Rådmann og daglig ledere i foretakene redegjorde for årsregnskapene 
og års beretningene. Revisor redegjorde for revisjonsarbeidet og revisjonsberetningen.  

Kontrollutvalget ba i sitt vedtak om at Kongsberg kommunale eiendom KF innarbeider revisors 
anbefalinger gitt i revisjonsbrev for 2020 – Nummerert brev nr.1 ved neste års 
regnskapsavleggelse. I uttalelsen til Knutepunktet Kongsberg KF ba kontrollutvalget om at det 
for fremtiden opplyses om etisk standard og redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å 
sikre betryggende kontroll med virksomheten. I uttalelsen til Kongsberg kino KF ble det bedt om 
at det for fremtiden redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling eller 
iverksatte og planlagte tiltak for å fremme formålet i likestillings- og diskrimineringsloven i 
årsberetningen 

Kontrollutvalget fikk i møte i mars en innføring / opplæring 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 desember 2020, sak 
89/20 og område som ble valgt var selvkost. Den skriftlige uttalelsen om resultatet av 
kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i juni 2021. Kontrollutvalget vedtok at de ønsket en 
status for selvkostfondet og en eventuell tilbakebetaling, samt prosessen for å utarbeide og 
kunngjøre lokale forskrifter for selvkosttjenestene i møte i januar 2022.  

Kontrollutvalget fikk i møte i oktober forelagt en risiko- og vesentlighetsvurdering om forenklet 
etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2021. Revisor har her valgt tilskudd til private 
barnehager som område for etterlevelseskontrollen. Revisor har frist innen 30. juni 2022 for 
rapportering. 

Forvaltningsrevisjon 

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

 

Kommunestyret vedtok i møte den 09.12.2020, sak 152/20, verbalpunkt 34 en 
forvaltningsrevisjon om spesialundervisning. Kontrollutvalgsleder redegjorde for vedtaket, samt 
de spørsmål som ble stilt kommunestyret i møte 13.01.2021. Revisor redegjorde for sine 
synspunkter om vedtaket. Prosjektet som ble vedtatt av kommunestyret var så omfattende at 
det ikke kunne gjennomføres innenfor de rammer kontrollutvalget hadde til disposisjon. 
Forvaltningsrevisor la frem prosjektplan for kontrollutvalget i møte 2.mars 2021. 

Kontrollutvalget ba kommunestyret om ekstrabevilgning for å kunne imøtekomme 
kommunestyrets vedtak i sak 152/20 verbalpunkt 34. Dette prosjektet ville ha et omfang på 
400 timer.  

Forvaltningsrevisor presenterte prosjektplan og det informasjonsmateriell som var innhentet fra 
kommunen i forbindelse med prosjektet. Kontrollutvalget pekte ut skoler som prosjektet skulle 
omhandle. Skoler ble valgt ut med bakgrunn i bredde, geografi, størrelse, barne- og 
ungdomsskole. Vestsida, Raumyr og Hvittingfoss ble valg, samt Pedagogisk Psykologisk tjeneste 
(PPT). Leder i utvalget redegjorde for avgrensninger og valg av skoler i kommunestyret. 

Forvaltningsrevisor redegjorde for status og foreløpige funn i møte i juni. I dette møtet ble det 
gjort avklaringer om hvordan veien videre skulle bli ut ifra de foreløpige funn. Kontrollutvalget 
behandlet i møte i oktober rapport etter kommunestyrets bestilling av forvaltningsrevisjon om 
spesialundervisning. I kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret bes rådmann gi en skriftlig 
tilbakemelding til kontrollutvalget om oppfølgingsarbeidet med revisjonens anbefaling til 
kontrollutvalget innen 1. juni 2022. 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport om Budsjettering og budsjettstyring 
innen helse og omsorg i september. Kontrollutvalget ba i sitt vedtak rådmann om en skriftlig 
tilbakemelding innen 1.juni 2022. Kommunestyret sluttet seg til kontrollutvalgets innstilling. 

Rådmann sendte en direktebestilling til Viken kommunerevisjon IKS angående om hendelsen 
på Kongsberg den 13.oktober 2021. Kontrollutvalget fikk informasjon om denne undersøkelsen 
i møte 16.november 2021. 

Økonomisjefen redegjorde for oppfølgingsarbeidet av forvaltningsrevisjonsrapport om eierstyring 
i Kongsberg kommune i møte 16.november 2021. Kommunen avventet igangsettelse av 
revidering av eierskapsmelding til forvaltningsrevisjonsrapporten forelå. Rapporten skapte 
politisk engasjement. Ny eierskapsmelding vedtatt i kommunestyret 10.02.2021 med 10 punkt 
i vedtaket. Økonomisjefen gikk igjennom alle vedtakspunkter og ga en status for oppfølgings- 
arbeidet.  

Kontrollutvalget planla forvaltningsrevisjon om personer med nedsatt funksjonsevne i 2021. 
Dette ble satt på vent da utvalget fikk direktebestilling fra kommunestyret om 
forvaltningsrevisjon innen spesialundervisning. Kontrollutvalget fikk seg forelagt prosjektplan 
for om kommunens oppfølging av mennesker med nedsatt funksjonsevne i møte 16.11.2021. 
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Endelig prosjektplan ble lagt frem i møte 14.12.2021, og prosjektet med fokus på personer 
med fysisk nedsatt funksjonsevne i ulike faser i livet ble vedtatt.  

 

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 og utvalget vil starte dialog om bestilling i 
2022. 

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 vurderte en henvendelse vedrørende omsorgsboliger i Peckels gate 9 i 
marsmøtet og kontrollutvalget ba rådmannen om en redegjørelse om forhold som ble fremmet i 
henvendelsen. Redegjørelse ble gitt i møte 06.04.2021. En skriftlig redegjørelse fra rådmann 
ble sendt til kontrollutvalget og behandlet i møte i mai. 

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: 

• Oppsummering av revisjonen høsten 2020 
• Oppsummering av revisjonen 2020 
• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene 
• Overordnet revisjonsstrategi 2021 
• Revisjonsberetninger 2020 for kommunen og kommunale foretak (KF) 
• Åpenhetsrapport 2020 
• Uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 

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 2 68 650 
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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.   

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 ikke 
representert på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2021, i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette var i 2021 et digitalt kurs. Kontrollutvalget har deltatt i 
Faglig Forum i Hokksund som sekretariatet arrangerte i oktober. Leder har deltatt på digital 
samling for kontrollutvalgsledere i regi av Vikus.   

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

Sekretariatet har brukt 324 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik 
ut: 

Oppgaver Timer 2021 

Saksbehandling 295,5 

Møter i utvalget 28,5 

 324 

   
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 

26.01.2021    

Digitalt møte -  01/21 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

Behandlet i KST 

10.02.21 

Teams 02/21 Invitasjon av ordfører til kontrollutvalgsmøte A 

 03/21 Orientering fra kommunalsjef for helse- og 
omsorgstjenester 

A 

 04/21 Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering 
av interimsrevisjonen 

A 

 05/21 Forvaltningsrevisjon - drøfting som følge av 
kommunestyrevedtak 

A 

 06/21 Skatteinngangen A 

 07/21 

Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

A 

Behandlet i KST 

10.02.21 

 08/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 09/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 10/21 Eventuelt A 

02.03.2021    

Digitalt møte 11/21 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

Behandlet i KST  

14.04.2021 

Teams 12/21 Skatteinngangen - januar 2021 A 

 13/21 Invitasjon av ordfører til kontrollutvalgsmøte A 

 14/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen 
spesialundervisning 

A 
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 15/21 Status for saker behandlet i kommunestyret 2020 A 

 16/21 Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende 
omsorgsboliger - Peckels gate 9 

A 

 17/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 18/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 19/21 Eventuelt A 

06.04.2021    

Digitalt møte 20/21 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

Behandlet i KST 

19.05.21 

Teams 21/21 Henvendelse til kontrollutvalget - 
kommunestyresak 234/16 

A 

 22/21 Innføring i kommunalt regnskap og 
regnskapsprinsipper 

A 

 23/21 Skatteinngangen - februar 2021 A 

 24/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 25/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2021 A 

 26/21 Eventuelt A 

04.05.2021    

Digitalt møte  27/21 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

Behandlet i KST 

19.05.21 

Teams 28/21 
Uttalelse til årsregnskapet 2020 - KF Kongsberg 
Kino 

A 

Behandles i KST  

16.06.2021 

 29/21 
Uttalelse til årsregnskapet 2020 - Kongsberg 
kommunale eiendom KF 

A 

Behandles i KST 

16.06.2021 

 30/21 Uttalelse til årsregnskapet 2020 - Kongsberg 
kommune 

A 

Behandles i KST 
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16.06.2021 

 31/21 
Uttalelse til årsregnskapet 2020 - Knutepunktet 
Kongsberg KF 

A 

Behandles i KST 

16.06.2021 

 32/21 Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon IKS A 

 33/21 Oppfølging - henvendelse til kontrollutvalget, 
kommunestyresak 234/16 

A 

 34/21 Skatteinngangen - mars 2021 A 

 35/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet i 2021 A 

 36/21 Eventuelt A 

15.06.2021    

Digitalt møte -  37/21 

Godkjenning av innkalling og protokoll 

A 

Behandlet i KST 

18.08.21 sak 

77/21 

Teams 38/21 Redegjørelse om NAV - Tilpasning og oppgaver i 
forhold til covid-19 

A 

 39/21 Økonomirapportering - 1.tertial 2021 A 

 40/21 Brev fra Viken kommunerevisjon IKS - 
Oppsummering av revisjonsåret 2020 

A 

 41/21 Rapportering etter forenklet etterlevelseskontroll - 
Selvkost 

O 

 42/21 Status for forvaltningsrevisjonsprosjekt 2021 A 

 43/21 Skatteinngang - April 2021 A 

 44/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 45/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 46/21 Eventuelt A 

14.09.2021    

Røde-Kors huset 47/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 
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Behandlet i KST 

13.10.21 

Sak 94/21 

 48/21 Redegjørelse fra rådmann A 

 49/21 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Budsjettering og 
budsjettstyring innen helse og omsorg - Kongsberg 
kommune 

O 

Behandlet i KST 

03.11.21 

Sak 103/21 

 50/21 Overordnet revisjonsstrategi 2022 - Kongsberg 
kommune 

A 

 51/21 Revisors uavhengighetserklæringer 2021 A 

 52/21 Budsjett 2022 for kontrollarbeidet i Kongsberg 
kommune 

A 

 53/21 Skatteinngangen juni og juli 2021 A 

 54/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 55/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 56/21 Eventuelt A 

19.10.2021    

Mosebekksalen 57/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

 58/21 Økonomirapport 2.tertial 2021 A 

 59/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) - Forenklet 
etterlevelseskontroll 

O 

 60/21 Skatteinngangen - september 2021 A 

 61/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 62/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 63/21 Eventuelt A 

 64/21 Forvaltningsrevisjonsrapport: Spesialundervisning - 
Kongsberg kommune 

O 

16.11.2021    

Formannskapssalen 65/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 
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 66/21 Forvaltningsrevisjon - samtale med ordfører og 
rådmann om bestilling av prosjekt 

A 

 67/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
Eierstyring - Kongsberg kommune 

A 

 68/21 Redegjørelse - Statsforvalterens tilsyn med 
arkivholdet 

A 

 69/21 Redegjørelse for virksomhet - Oppvekst A 

 70/21 Redegjørelse - Sellikdalen renseanlegg A 

 71/21 Planlegging av forvaltningsrevisjonsprosjekt O 

 72/21 Skatteinngangen - oktober 2021 A 

 73/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 74/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet 2021 A 

 75/21 Eventuelt A 

14.12.2021    

Mosebekksalen 76/21 Godkjenning av innkalling og protokoll A 

 77/21 Presentasjon av kommunal virksomhet - IKT-
Kongsberg 

A 

 78/21 Statsforvalteren i Oslo og Viken : Undersøkelse -
Tilgjengelighet sosiale tjenester NAV 

O 

 79/21 Skatteinngang - oktober og november 2021 A 

 80/21 Oppfølging av sak 33/21 i kontrollutvalget A 

 81/21 Kontrollutvalgets møteplan 2022 A 

 82/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022 A 

 83/21 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget A 

 84/21 Kurs og konferanser 2022 A 

 85/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktivitet - 1. møte i 
2022 

A 

 86/21 Sekretariatet informerer / referater A 

 87/21 Eventuelt A 
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 88/21 Forvaltningsrevisjon - Prosjektplan: Tjenestetilbud 
til personer med fysisk nedsatt funksjonsevne 

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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