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Innledning 

Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedoppgavene for 

kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en plan for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene 

sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er prioritert og hvilke 

kontrolloppgaver som vil stå i fokus. 

Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på 

vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen 

medfører behov for utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale 

folkestyret, og skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at 

kommunen når de mål som er satt.  

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll med forvaltningen på 

kommunestyrets vegne. I samspillet mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og 

informasjonsutveksling sentralt. For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det 

avhengig av bistand og tjenester fra sekretariat, administrasjon og revisjon. Det er viktig å legge 

til rette for god og åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse og klar ansvars- og 

oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet, administrasjonen og revisjonen. 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til kontroll med den kommunale 

forvaltningen og til kontroll med revisjonens arbeid og kommunale selskap. Dette innebærer å 

iverksette forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt 

påse at kommunens regnskap blir betryggende revidert. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å 

fatte vedtak som binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som 

er foretatt av folkevalgte organer.  

I hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt med saker som skal behandles i møtene 

fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et viktig plandokument for 

kontrollutvalget. Her kan kommunedirektøren og revisor foruten publikum følge med på når 

sakene er planlagt behandlet.  

Kontrollutvalget i Bærum kommune 

Kontrollutvalget i Bærum kommune består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for 

perioden 2019 - 2023:   

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg  

 

 

AP Kjersti Børsum 

Karl Seip 

 Eli Synnøve Gjerde 

Petter Eirik Kaland Melsom  Frp Carl Wilhelm Johannes Tyrén 

Jon Roar Selenius 

Ellen Sigrid Hollerud Bradley 

 

 

 Marie Komperud Dyresen 
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Møteplan 2023 

Kontrollutvalget avholder møtene på mandager i samme uke som kommunestyre avholder sine 

møter. Følgende møteplan er vedtatt for 2023: 

30.01.2023 
27.02.2023 
27.03.2023 
24.04.2023  
22.05.2023 
19.06.2023 
28.08.2023 
30.10.2023 
13.11.2023 
11.12.2023 

Møtestart er kl. 16.30 

Kontrollutvalgets oppgaver i 2023 

Generell kontroll med forvaltningen 

Den generelle kontrollen med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 

administrasjonen. Utvalget planlegger disse fortløpende. Høsten 2023 har utvalget bedt om en 

orientering om status i arbeidet med etablering av omvendt krisesentertilbud.  

Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 

kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp. 

Kontrollutvalget følger opp kommunestyresaker som er initiert av kontrollutvalget. 

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget kan besøke en skole, sykehjem eller annen virksomhet i regi av kommunen 

selv. Det kan også være aktuelt å besøke et selskap som kommunen har eierinteresser i, som 

for eksempel Asker og Bærum brannvesen IKS. Erfaring viser at virksomhetsbesøk gir et godt 

Helene Berge Holm  
 

 
 

 

H Olav Hodne Skard 

Arve Henriksen 

Liv Skrede 

Kaare Granheim KrF Sven Crosby 

Kari Husøy 

Reidun Ask 

Ane Reinan MDG Randi Myhre  

Ellef Blakstad  

Knut Anders Gjersøe 
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innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra etatene er at også de opplever 

besøkene som positive. Utvalget vil besøke en skole i 2023. 

Oppfølging av statlige tilsyn 

Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra Stats-

forvalteren og andre statlige tilsynsorganer.   

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a. kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b. regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

c. regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 

formannskapet innstiller til vedtak. Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal 

omtales i uttalelsen.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommunelovens 

bestemmelser blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal 

kontrollutvalget rapportere det til kommunestyret. 

Kontrollutvalget vil motta følgende regnskapssaker i 2023:  

- Uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen 

- Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 

- Overordnet revisjonsstrategi 

- Oppsummering interimsrevisjon per. 31.12  

- Oppsummering årsoppgjørsrevisjon per. 30.04  

- Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

 

I tillegg kommer revisors beretning og eventuelle påpekninger/nummererte brev.  

 

Revisor skal også vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets premisser for bruken av 

bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om årsregnskapet inneholder 

vesentlige avvik fra disse premissene. Vurderingen vil fremgå i revisjonsberetningen. 

Kontrollutvalget vil følge opp revisors arbeid nærmere.  

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget har bestilt en risiko og vesentlighetsvurdering (ROV) som skal drøftes i 

januarmøtet. ROV skal ligge til grunn for valg av forvaltningsrevisjoner i 2023, noe 

kontrollutvalget normalt drøfter to ganger i året.  

Kontrollutvalget behandler forvaltningsrevisjonsrapportene og rapporterer til kommunestyret. 

Utvalgets leder legger frem rapportene i kommunestyret.  

Kontrollutvalget kan også bestille mindre undersøkelser fra sekretariatet eller revisjonen etter 

behov. En undersøkelse vil i all hovedsak dreie seg om et spesifisert område, saksfelt e.l. Hvis 
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sekretariatet gjennomfører undersøkelser, må det klart avgrenses mot revisjon. Kontrollutvalget 

tar fortløpende stilling til dette hvis behovet skulle oppstå. 

Gjennomføring av eierskapskontroller 

Kontrollutvalget vil vurdere å bestille nye eierskapskontroller i løpet v året. 

Kontrollutvalget behandler rapportene fra eierskapskontroller og rapporterer til kommunestyret, 

og følger deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. Utvalgets leder legger 

frem rapportene i kommunestyret. 

Oppfølging av kommunestyrevedtak knyttet til behandling av revisjonsrapporter 

Kontrollutvalget følger opp ca. ett år senere om rapportene er fulgt opp i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Utvalget inviterer da kommunedirektøren og ber om en orientering om 

hvilke tiltak som er satt inn for å imøtekomme anbefalinger i rapportene. Kontrollutvalget vil 

vurdere hvorvidt det skal gjennomføres oppfølgingsundersøkelse.  

Utvalget vil følge opp eierskapskontroll av etikk og antikorrupsjon i januarmøtet.  

Følgende forvaltningsrevisjoner vil bli fulgt opp i 2023: 

• Forvaltningsrevisjonen Etikk og antikorrupsjon 

• Forvaltningsrevisjonen Vold mot ansatte  

• Forvaltningsrevisjon av driftsutgifter til økonomisystemet  

• Relasjonsanalyse  

• Forvaltningsrevisjon helsehjelp for dem som vurderes for sykehjemsplass 

• Forvaltningsrevisjon av renhold 

Budsjettforslag for kontrollarbeidet  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 

forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 

Kontrollutvalget vil behandle denne saken i oktobermøtet 2023.  

I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 

sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret. 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 

Høsten 2023 vil det sittende kontrollutvalget avslutte sin periode, og et nytt utvalg vil starte opp. 

Den offisielle valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er satt til mandag 11. 

september.  

Det sittende utvalget vil avslutte behandlingen av en del saker, mens noen vil bli overført til det 

nye utvalget. Dette gjelder blant annet oppfølging av forvaltningsrevisjoner som leveres i 2023. 

Det vil bli lagt frem en sak hvor kontrollutvalget kan drøfte erfaringer og komme med innspill til 

saker og tema som de ønsker å overlevere til nytt kontrollutvalg før sommeren. Sekretariatet vil 
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også gjennomføre en undersøkelse rettet mot kontrollutvalgene for å samle info om erfaringer 

og evaluering av arbeidet i kontrollutvalget. 

Det er lagt opp til opplæring av det nye kontrollutvalg i oktobermøtet. 

Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. 

Rapporter etter forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende. Også 

andre saker vil bli oversendt etter hvert dersom det er viktig at kommunestyret blir orientert. 

Årsplan for 2023 behandles i siste møte i 2023, og sendes kommunestyret til orientering. 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 gir en samlet oversikt over utvalgets arbeid, og behandles 

i det første møtet i 2023. Rapporten oversendes deretter kommunestyret til orientering. 

Øvrige oppgaver og aktiviteter 

Kontrollutvalget har behov for en jevnlig oppdatering av sine kunnskaper. Det er i budsjettet lagt 

opp til at utvalget har mulighet til å delta på kontrollutvalgskonferanser i regi av NKRF, FKT og 

andre.  

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal 

behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på 

sine vegne. 

Kontrollutvalget og sekretariatet informere om kontrollarbeidet på hjemmesiden til sekretariatet 

www.vikus.no - her er det også en enkel tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter 

https://vikus.no/kontrollutvalg/baerum/   

Vedlegg 

Saker til behandling 2023 

Møte Saker 

I hvert 

møte 

• Godkjenning av protokoll 

• Orientering fra revisjonen   

• Oversikt over saker til behandling  

• Oversikt over saker til oppfølging 

• Referatsaker 

• Eventuelt  

30.1 

 

 

 

• Risiko og vesentlighetsvurdering 

• Oppfølging av EK etikk og antikorrupsjon sak 2/22 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2022 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/baerum/
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 27.2 

 

• Prosjektplan, bestilling av forvaltningsrevisjon 

• Bestilling av EK. Se sak 31/22 

27.3 • Oppfølging FR enslige mindreårige flyktninger sak 14/22  

24.4  • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2022 (Saken 

inkluderer en orientering fra administrasjonen om 

årsregnskapet 2022 og en rapport fra regnskapsrevisor om 

årsoppgjørs-revisjonen 2022).  

22.5 

 

• Oppfølging av FR Vold mot ansatte sak 19/22 

19.6 • Oppfølging av FR driftsutgifter til øk.system sak 42/22 

• ny orientering om status i arbeidet med etablering av omvendt 

krisesentertilbud i møtet 28.8.2023, sak 44/22 

28.8 • Møteplan 2024 

• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon  

• Oppfølging av rapport fra relasjonsanalyse i møtet 28.8.2023,  ( 

sak 50/22). 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjon helsehjelp for dem som 

vurderes for sykehjemsplass, sak 57/22 

30.10 • Opplæring nytt kontrollutvalg 

 

13.11 • Budsjett for kontrollarbeidet 2024 

11.12  • Kontrollutvalgets årsplan 2024 

•  

2024 •  


