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Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 
Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og 
eierskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året. 
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 
2020. 
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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 2020.  
 
Kontrollutvalgets virksomhet 
Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for 
perioden 2019 - 2023. 
 
Medlemmer Varamedlemmer 

Vegard Ellingsen, leder (H) Inger Cock Olsen (H) 

Hans Kristian Kværner, nestleder (FRP) Kristian Tønnesen (FRP) 

Eva Hennie Johnsen (H) Rune Storsve (H) 

Unni Kristine Rognlien (SP) Vidar Doknes (SP) 

Jørn Fraurud (AP) Hans Arvid Øberg (AP) 

 
 

Møteaktivitet 

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

I 2020 har kontrollutvalget hatt 9 møter og behandlet 44 saker. Møtet i april, mai og desember 
ble gjennomført som et nettmøte via Teams.  

I samsvar med midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i 
kommuner for å begrense spredning av koronavirus (Covid-19) har det blitt avholdt flere møter 
gjennom kommunikasjons- og samarbeidsplattformen Teams. Utvalgene har fungert på samme 
måte som tidligere til tross for denne spesielle situasjonen  

Kontrollutvalgets leder har rett til å legge frem kontrollutvalgets saker i kommunestyret. 
Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. 
Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i kommunestyret når kontrollutvalgets 
saker har vært behandlet. 
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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, kommunedirektør og kommunens 
revisor. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

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

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. 

 
De saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2020 vil bli kommentert nedenfor. 

Orienteringer 

Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og kommunedirektør ved behov. Ordfører 
har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kommunedirektøren blir innkalt for å 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/eidsvoll/
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rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og kommunedirektør 
besvarer også spørsmål utvalget har om saker som er til behandling.  

I oktobober ble utvalget orientert om hvordan beredskapsplaner har fungert i forhold til Covid-
19-situasjonen og hvordan kommunen har fulgt opp TISK-ansvaret (Testing, Isolering, 
Smittesporing, Karantene) 

Utvalget hadde planlagt flere orienteringer men har valgt å se an disse til det vil kunne være 
mulig å avholde fysiske møter. 

Statlige tilsyn 

Kommuneloven har gitt fylkesmannen ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og 
samordne statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  Fra 2020 
legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 
tilsynskalender. Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og 
gjennomførte rapporter.  

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.   

I 2020 har utvalget gjennomført virksomhetsbesøk til Vilberg ungdomsskole. På grunn av Covid-
19-situasjonen har utvalget utsatt planlagte virksomhetsbesøk. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en betryggende 
måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra 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. 

Kommuneregnskapet for 2019 ble behandlet i kontrollutvalget i aprilmøtet. Økonomisjef og 
regnskapssjef redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Revisor orienterte om 
revisjonsarbeidet og om revisors beretning. 

Revisjonsberetningen var avlagt uten forbehold eller presiseringer. 

Kontrollutvalgets uttalelse ble behandlet i kommunestyret 19.05.2020. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

I henhold til ny kommunelov skal revisor foreta forenklet etterlevelsesrevisjon med 
økonomiforvaltningen. Revisor skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges 
frem for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 30. juni. Dette er en ny 
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oppgave som kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Det er utarbeidet en standard, RSK 301 (Revisjonsstandard for etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen), som regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen etterleves.  

I februarmøtet behandlet kontrollutvalget uttalelsen til kontrollen som hadde undersøkt 
offentlige anskaffelser og revisjonsbrev nr. 12. I revisjonsbrevet var det påpekt at ikke alle de 
undersøkte anskaffelsene var gjennomfør i henhold til innkjøpsreglementet og lov om offentlige 
anskaffelser.  Utvalget hadde også mottatt skriftlig tilbakemelding fra kommunen om at det ville 
bli iverksatt en intern gjennomgang slik at kommunens praksis blir at man følger 
innkjøpsreglement og lov om offentlige anskaffelser. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) og plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Vurderingene skal danne grunnlag for kontrollarbeidet i utvalget for perioden.  

Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel 
regelverk, mål, vedtak, kvalitet og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. 
Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det negative inntreffer.  

Arbeidet med ROV og planen har vært et prosessarbeid som har pågått gjennom hele 2020. I 
februarmøtet sluttet kontrollutvalget seg til opplegget og fremdriftsplanen og sekretariatet la 
frem et første utkast til ROV. I det samme møtet fikk utvalget innspill til ROV fra ordfører. I 
septembermøtet fikk kontrollutvalget innspill fra hovedverneombudet og hovedtillitsvalgt. ROV 
bygger på et bredt grunnlag av kilder som bla. kommunens egne plan- og strategidokumenter, 
KOSTRA og tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen. I tillegg har 
sekretariatet fått innspill fra kommunedirektøren og Romerike revisjon IKS. Sekretariatet har 
også lagt frem en del faktatall om kommunen til utvalget, og utvalget har selv kommet med 
mange innspill. ROV ble vedtatt i oktobermøtet.  

Plan for forvaltningsrevisjon ble behandlet i møtet i oktober og i kommunestyret den 
08.12.2020. 

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 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet- og utviklingsarbeid i skolen i 
juni og i kommunestyret 01.09.2020. Leder presenterte rapporten i kommunestyret. 
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Det ble bestilt ny forvaltningsrevisjon i møtet i desember. Denne forvaltningsrevisjonen vil 
undersøke om det er lagt til rette for effektive og forsvarlige tjenester til eldre hjemmeboende 
brukere/pasienter med behov for heldøgns tjenester. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) og plan for eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 
behov for eierskapskontroll. 

Sekretariatet har innhentet oppdatert oversikt over kommunens eierskap (selskapene). I tillegg 
har sekretariatet lest selskapenes årsrapporter og eventuelle oppslag i media om selskapene 
det siste året. Sekretariatet har hatt samtaler med eierstyringssekretariatet, og fått nyttige 
innspill gjennom dette. Romerike revisjon har bidratt med observasjoner etter gjennomførte 
kontroller i selskaper og hos eierne.  

Kontrollutvalget behandlet plan for eierskapskontroll i møtet i oktober og oversendte planen for 
behandling i kommunestyret. 

Kontrollutvalgene på Romerike bestiller eierskapskontroller i fellesbestillinger. 

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. 
 
I februarmøtet behandlet kontrollutvalget eierskapskontroll i Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS. Kommunestyret behandlet eierskapskontrollen 21.04.2020. 
 
I septembermøtet behandlet kontrollutvalget prosjektplaner for en eierskapskontroll om 
samfunnsansvar, og for en eierskapskontroll om styrevalgprosesser. Rapportene etter disse 
kontrollene kommer til behandling våren 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 som skal foretas. 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 ikke mottatt noen henvendelser i 2020.    
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Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Eidsvoll kommune har valgt Romerike revisjon IKS til revisor. De utfører hovedsakelig 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommunen.  

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

• Orientering etter interimsrevisjon 
• Oversikt over revisjonstimer til disposisjon for 2020 
• Engasjementsbrev fra Romerike revisjon IKS 
• Revisjonsåret 2019/2020 - Rapport fra Romerike Revisjon IKS 
• Uavhengighetserklæringer 
• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020 

 
I tillegg kommer:  

• Revisjonsberetning 
• Forenklet etterlevelsesrevisjon  

Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett i septembermøtet. For 2021 har forslaget en 
ramme på kr 2 348 400,-. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett 
ved kommunestyrebehandlingen.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes løpende til kommunestyret etter hvert 
som de foreligger. Dette er beskrevet under respektive punkter. 

Kontrollutvalgets årsrapport 2019 ble behandlet i januarmøtet og i kommunestyret 
04.02.2020.  

Kontrollutvalgets årsplan for 2020 ble også behandlet i januar og i kommunestyret 19.05.2020. 

Årsplan for 2021 ble behandlet i desember og er oversendt til 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 inviteres 
årlig til kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en 
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viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og tilby en arena der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2020. Det ble avholdt felles 
ledermøte for utvalgslederne på Romerike 1. april og 15. oktober.   

Sekretariatsfunksjonen 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av 
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (Fiks) og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Eidsvoll kommune har i 2020 blitt ivaretatt av 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) https://vikus.no/sekretariatet/, tidligere Rokus.   

Sekretariatet har brukt 322 timer på Eidsvoll kontrollutvalg i 2020. Fordelingen på oppgaver ser 
slik ut: 

Oppgaver 2020 

Saksbehandling 307 

Møter i utvalget   15 

 322 

   
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med risiko og 
vesentlighetsanalyse (ROV), 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 og den praktiske tilretteleggingen av møtene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vikus.no/sekretariatet/


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

 
10 

Vedlegg  
Saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 
 

13.01.20 1/20 Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 
læringsresultater i skolen 

13.01.20 2/20 Revisors egenvurdering av uavhengighet som 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

13.01.20 3/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 
13.01.20 4/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2020 
13.01.20 5/20 Orientering fra revisjonen 
13.01.20 6/20 Referater 
13.01.20 7/20 Eventuelt 
24.02.20 8/20 Orientering fra ordfører 
24.02.20 9/20 Orientering etter interimsrevisjonen 
24.02.20 10/20 Revisors uttalelse om etterlevelsesrevisjonen 
24.02.20 11/20 Rapport fra eierskapskontroll - ROKUS IKS 
24.02.20 12/20 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 2019 – 2023 - 

opplegg og fremdrift 
24.02.20 13/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2020 
24.02.20 14/20 Oversikt over revisjonstimer til disposisjon for 2020 
24.02.20 15/20 Referater 
24.02.20 16/20 Eventuelt 
27.04.20 17/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning 2019 - Eidsvoll kommune 
27.04.20 18/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering 2019-2023 
27.04.20 19/20 Eventuelt 
26.05.20 20/20 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 2019 - 2023 
15.06.20 21/20 Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet- og utviklingsarbeid 

i skolen 
15.06.20 22/20 Engasjementsbrev fra Romerike revisjon 
15.06.20 23/20 Eventuelt 
07.09.20 24/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) 2019 - 2023 
07.09.20 25/20 Prosjektplan for en eierskapskontroll om 

styrevalgprosesser 
07.09.20 26/20 Prosjektplan for en eierskapskontroll om 

samfunnsansvar 
07.09.20 27/20 Revisjonsåret 2019/2020 - Rapport fra Romerike 

revisjon IKS 
07.09.20 28/20 Budsjett 2021 for kontrollarbeidet i Eidsvoll kommune 
07.09.20 29/20 Referater 
07.09.20 30/20 Eventuelt 
14.09.20 31/20 Orientering fra revisjonen (lukket møte) 
26.10.20 32/20 Virksomhetsbesøk 
26.10.20 33/20 Orientering fra administrasjonen 
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26.10.20 34/20 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2020 
26.10.20 35/20 Forundersøkelse bemanning og organisering i helse- og 

omsorgstjenesten 
26.10.20 36/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
26.10.20 37/20 Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 
26.10.20 38/20 Referater 
26.10.20 39/20 Eventuelt 
07.12.20 40/20 Prosjektplan for en forvaltningsrevisjon innen 

hjemmetjenesten 
07.12.20 41/20 Møteplan 2021 
07.12.20 42/20 Kontrollutvalgets årsplan for 2021 
07.12.20 43/20 Referater 
07.12.20 44/20 Eventuelt 
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