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

Arne Øen, leder (H) 1. Bjørn Karlsen (H) 

Helge Aaby (H) 2. Lasse Andersen (H) 

Mari Berdal Djupvik (H) 3. Kirstine Rust (H) 

Hilde Birkeland, nestleder (A) (t.o.m. 
29.09.2021) 

1. Åse Klundelien (A) (t.o.m. 
29.09.2021) 

Åse Klundelien, nestleder (A) (f.o.m. 
29.09.2021) 

2. Unn Sissel Ek (A) (f.o.m. 
29.09.2021) 

Per Olav Krekling (Sp) 3. Robert Weisz (A) 

 4. Kari Verneskog (A) 

 5. Kristoffer Røren (Sp) 

 6. Svein Ludsvig Larsen (Sp) 

 

Møteaktivitet 

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

I 2021 har kontrollutvalget hatt 7 møter og 46 saker har stått på dagsorden. 

Det har vært behov for ekstra tilrettelegging rundt gjennomføring av møtene med hensyn til 
smittesituasjonen, og utvalget har benyttet kommunestyresalen for å kunne holde tilstrekkelig 
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avstand mellom deltakerne. Kontrollutvalgets leder Arne Øen, har lagt frem sakene i 
kommunestyret når kontrollutvalgets saker har vært behandlet. 

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet. 
Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør 
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 Øvre 
Eiker kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/ovre-eiker/ 

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. 

 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/ovre-eiker/
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De mest brukte kontrollaktivitetene er saker i tilknytnings til kommuneregnskap, orienteringer 
fra administrasjonen og saker i tilknytning til forvaltningsrevisjon. 

Orienteringer/redegjørelser  

Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og kommunedirektør ved behov. Ordfører 
har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kommunedirektøren blir innkalt for å 
rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Hun møter ikke alltid selv, og i denne 
rapporten er kommunedirektøren et uttrykk for kommunens administrasjon. Ordfører og 
kommunedirektør besvarer også spørsmål utvalget har om saker som er til behandling. 
Deltakelse fra ordfører og kommunedirektør gjør at utvalget er godt orientert om den løpende 
virksomhet i kommunen.  

Kommunedirektøren orienterte utvalget i februar om hvordan kommunen følger opp 
undersøkelse om byggesak og kundeservice i Øvre Eiker kommune. Utvalget fikk i maimøtet 
orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Elevenes psykososiale skolemiljø. 

I junimøtet fikk utvalget orientering fra Øvre Eiker Eiendomsforetak FK. I samme møtet fikk 
utvalget orientering om ulovlighetsoppfølging Byggesaken. Utvalget fikk også en orientering om 
rapport fra første tertial, og i oktober om andre tertial.  

I november fikk utvalget orientering fra kommunedirektøren om oppfølging av tilsynsrapporten 
på spesialundervisning. Utvalget fikk også orientering fra barneverntjenesten. I samme møte 
fikk utvalget en orientering fra kommunedirektøren om kommunens svar til Statsforvalteren 
vedrørende tilsynsaksjon av kommunalt avløpssystem for Øvre Eiker kommune. 

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 

0 5 10 15

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,
rapporter etc.

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollaktiviteter i Øvre Eiker kommune



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

 
5 

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: 

• Avløp 
• Kommunal beredskapsplikt 
• Lærernormen 
• Drikkevannsbasseng 

Kontrollutvalget følger opp de to sistnevnte i 2022.  

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har gjennomført virksomhetsbesøk i 2021 til Øvre Eiker Energi AS.  

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 
kommunale eiendomsforetak KF i maimøtet. 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 

Kommunens årsmelding var det ikke gjort rede for tiltak som var planlagt for å sikre 
betryggende kontroll i Øvre Eiker kommune, noe som er et krav i henhold til kommuneloven. 
Kontrollutvalget bemerket dette i sin uttalelse. Utvalget merket seg også at det i årsberetningen 
ble gjort rede for tiltak for å sikre høy etisk standard, og den faktiske tilstanden når det gjelder 
kjønnslikestilling, og tiltak for å fremme formålet i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Kontrollutvalgets uttalelse til Øvre Eiker kommunale eiendom KF sitt årsregnskap 

I uttalelsen pekte kontrollutvalget på at Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF hadde avgitt 
regnskapet etter fristen. Revisor avla derfor en foreløpig beretning. Kontrollutvalget konstaterte 
at regnskapet for 2020 viste et mindreforbruk på ca. kr. 1,5 millioner, noe som var en 
forbedring fra 2019. Da hadde foretaket et merforbruk på 3,8 millioner.  

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal årlig foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. En risiko- og 
vesentlighetsvurdering skal ligge til grunn for kontrollen. Risikovurderingen ble lagt frem for 
kontrollutvalget i møte 11.01.2021 (sak 3/21). Revisor valgte å kontrollere om beregningen av 
selvkost på vann og avløpstjenesten er i samsvar med regler og retningslinjer, om avsetninger til 
og bruk av selvkostfond er i samsvar med regelverk, om kommunestyret har fastsatt 
gebyrsatser for aktuelle gebyrområder og om kommunen har fastsatt lokal forskrift for avfall og 
feiing i samsvar med regelverket.  
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Revisor avdekket avvik, og sendte kontrollutvalget revisjonsbrev nr. 2, som pekte på følgende:  

• Selvkostfond eldre enn 5 år på selvkosttjeneste vann utgjør 0,86 mill. kr. Dette er 
i strid med selvkostforskriften.  

• Kommunen har ikke vedtatt lokal forskrift på selvkosttjeneste feiing etter kravene 
i brann- og eksplosjonsvernloven.  

Kommunedirektøren har orientert kontrollutvalget om at fondet på ca. 800 000 vil bli tilbakeført 
til abonnentene i 2021. Drammensregionens Brannvesen IKS holder på å utarbeide forskrift for 
feiing. Kontrollutvalget vil følge opp saken i 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 drøftet bestilling av forvaltningsrevisjon i februarmøtet (sak 2/21). I samme 
møte fikk kontrollutvalget en orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Elevenes psykososiale skolemiljø fra 2018. Her kom det frem at Statsforvalteren har 
gjennomført et tilsyn ved Hokksund ungdomsskole. Kontrollutvalget ba revisor om å bearbeide 
prosjektplanen for å ta hensyn til statsforvalterens tilsynsrapport.  

Tilsynet undersøkte det som opprinnelig var problemstilling 1 «I hvilken grad kartlegges, utredes 
og vurderes saker om tildeling av spesialundervisning i samsvar med lovkrav og anbefalinger på 
området?» ved Hokksund ungdomsskole. Revisor foreslo derfor å avgrense undersøkelsen til det 
som var problemstilling 2 i den opprinnelige planen: «I hvilken grad gjennomføres og evalueres 
spesialundervisning i samsvar med vedtak og individuell opplæringsplan (IOP)?» 

Prosjektet leveres i mars 2022. 

Kontrollutvalget fulgte opp forvaltningsrevisjonen om byggesak og kundeservice. Hovedfunnene 
var 

• Byggesak har utarbeidet en serviceerklæring som blant annet sier at enhver 
henvendelse til byggesak skal møtes med en hyggelig og kompetent saksbehandler, og 
at søknader skal behandles innenfor gjeldende tidsfrister 

• Kommunens oversikt over hvor lang tid det tar å behandle byggesøknader, viser at 
saksbehandlingstiden i gjennomsnitt ligger innenfor de frister som er gitt i plan- og 
bygningsloven. 

• Kommunen vil ta i bruk et nytt elektronisk system (Helpdesk) som vil gi byggesak en 
bedre oversikt over generelle spørsmål/henvendelser og de svar som gis. 

• Programmet har også mulighet for å gjennomføre brukerundersøkelser. Kommunen ser 
på denne investeringen som en start på en mer systematisk måling av service for 
byggesak. 

Kontrollutvalget bidro til godt endringsarbeid gjennom rapporten, og kommunens tap av 
byggesaksgebyrer ble redusert. Kommunedirektøren ga en grundig tilbakemelding om hvordan 
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de arbeidet med å lukke avvikene. Utvalget sa seg fornøyd med oppfølgingen av rapporten, og 
ba om å få en orientering om brukerundersøkelser og utvikling i tap av byggesaksgebyr om et år.  

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. Kontrollutvalget har prioritert disse kontrollene i Plan for 
eierskapskontroll: 

• Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 

 
Et annet aktuelt prosjekt er å: 

• Undersøke om kommunen utfører kontroll av eierinteressene i Øvre Eiker Energi AS 
 
Utvalget vil drøfte bestilling eierskapskontroll i 2022. 
 

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 2021 
• Oppsummering av revisjonen 2021 
• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene 
• Overordnet revisjonsstrategi 2021 
• Revisjonsberetninger 2021 for kommunen og Øvre Eiker kommunale eiendom KF  
• Åpenhetsrapport 2021 
• 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 1 610 681. 
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens budsjett ved 
kommunestyrebehandlingen. Kommunestyret vedtok rammen. 
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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 har ikke 
hatt budsjett til å delta på eksterne konferanser i 2021.  

Utvalget har deltatt i Faglig Forum i Hokksund som sekretariatet arrangerte i oktober. Temaet 
denne gangen var Eierskapskontroll. Det ble gjennomført samling mellom kontrollutvalgsledere i 
Vikus Vest 11. januar hvor kontrollutvalgets leder var til stede. Her var erfaringene med 
kontrollutvalget så langt temaet. 

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

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

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 236 247 

Møter i utvalget   28   26 

Sum 264 273 

   
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 Oppfølging av undersøkelse om byggesak og kundeservice i Øvre 
Eiker kommune. 

 

2/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon  

3/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

4/21 Rapportering fra Viken kommunerevisjon  

5/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020  

6/21 Referater  

7/21 Eventuelt  

8/21  Regnskapsrevisjon 2020 - oppsummering av interimsrevisjon  

9/21 Åpenhetsrapport for regnskapsåret 2020 Viken kommunerevisjon  

10/21 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

11/21 Rapportering fra Viken kommunerevisjon  

12/21 Drøfting av bestilling av orientering om oppfølging av 
ulovlighetssaker 

 

13/21 Referater  

14/21 Eventuelt  

15/21 Uttalelse til årsregnskap og årsberetning Øvre Eiker kommune – 
konsolidert regnskap 

 

16/21 Uttalelse til Øvre Eiker kommunale eiendomsforetak KF sitt 
årsregnskap 2020 

 

17/21 Orientering om arbeidet med kvalitet i helse og omsorg for 2020  

18/21 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Elevenes psykososiale skolemiljø 

 

19/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon spesialundervisning  

20/21 Referater  

21/21 Eventuelt  

22/21 Orientering om ulovlighetsoppfølging av byggesaker  

23/21 Orientering om rapport 1. tertial 2021  
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24/21 Orientering fra Øvre Eiker Kommunale Eiendomsforetak KF  

25/21 Revidert prosjektplan forvaltningsrevisjon spesialundervisning  

26/21 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2020  

27/21 Referater  

28/21 Eventuelt  

29/21 Oppfølging av tilsyn - spesialundervisning  

30/21 Forenklet etterlevelseskontroll - selvkost  

31/21 Budsjett for kontrollarbeidet i Øvre Eiker kommune   

32/21 Referater  

33/21 Eventuelt  

34/21 Orientering om 2. kvartal 2021  

35/21 Overordnet revisjonsstrategi 2021  

36/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 

 

37/21 Virksomhetsbesøk  

38/21 Referater  

39/21 Eventuelt  

40/21 Orientering fra barneverntjenesten, ref. sak 40/20  

41/21 Oppfølging av tilsyn – spesialundervisning ref. sak 29/21  

42/21 Møteplan 2022  

43/21 Årsplan 2022  

44/21 Referater: Nasjonal tilsynsaksjon av kommunalt avløpssystem – 
rapport for Øvre Eiker kommune  

 

45/21 Eventuelt  

46/21 Virksomhetsbesøk til Øvre Eiker Energi AS  
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