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

Jan Julseth (BL), leder 1.Heidi Hübner (BL) 

 2.Elsa Karin Tveiten (BL) 

Torunn Kolbjørnsrud (H), nestleder Helen Jamne (H) 

Fredrik Aalien (FrP) Morten Melbye (FrP) 

Anne Ida Bråthen (Ap) 1.Ole Edvin Jokerud (Ap) 

 2. Karin L. Ravnås (Ap) 

 3. Magne Jørgensrud (Ap) 

Bjørn Solum (Sp) Bjørn Bakke (Sp) 

 

Møteaktivitet 

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

I 2021 har kontrollutvalget hatt 6 møter og 62 saker har stått på dagsorden. I 2020 
gjennomførte kontrollutvalget 5 møter og behandlet 56 saker. 

Kontrollutvalget gjennomførte flere av møtene gjennom kommunikasjons- og 
samarbeidsplattformen Teams første halvåret, på grunn av restriksjoner rundt covid-19. 
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. Det er derfor gledelig at utvalget har kunnet møte fysisk i andre halvår. 

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.  
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Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 9 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 
Sigdal kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/sigdal/ 

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.  

Sigdal kontrollutvalg benyttet disse kontrollformene i 2021 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/sigdal/
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Den viktigste kontrollaktiviteten er redegjørelser fra administrasjonen, 
forvaltningsrevisjon/undersøkelser og saker i tilknytning til kommuneregnskap. Det har ikke 
vært noen saker om virksomhetsbesøk eller henvendelser. 

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ordfører har som regel møtt ved 
starten av hvert møte og bidratt med avklaringer i forbindelse med kontrollutvalgets behandling 
av sakene. Ordfører har også orientert om enkelte temaer. 

Kommunedirektøren har en fast post i alle møter der det informeres om forhold som har 
betydning for kontrollutvalget. Kommunedirektøren blir også invitert til å redegjøre for spesielle 
saker. I 2021 har temaene blant annet vært inspeksjonsrapport om Båsheim og Grasvikmoen, 
corona-situasjonen, forvaltning av bevilgning til kirkelig fellesråd, budsjett 2022 og 
kommunedelplanen (økonomi og status) status for eierskapsmelding. 

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. Statsforvalteren i Oslo og Viken gjorde i 2021 en inspeksjon ved 
Båsheim og Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam. Rapporten viste tre avvik: 

1. Virksomheten tok inn større mengder slam enn tillatt 
2. Virksomheten hadde ikke et tilstrekkelig oppdatert internkontrollsystem 
3. Virksomheten hadde mangelfull oppfølging av prøvetakingsplan 

Lederen av driftsavdelingen redegjorde for plan for lukking av avvikene. Kontrollutvalget tok 
saken til foreløpig orientering og vil følge opp til avvikene er rettet opp. 

0 5 10 15 20

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,
rapporter etc.

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollaktiviteter i Sigdal kommune
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Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har ikke gjennomført virksomhetsbesøk i 2021.  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen. Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen i 
hende tidsnok til at det kan ta hensyn til den før innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020 samt 
årsregnskapet og årsberetningen til Sigdal Energi. 

I uttalelsen til Sigdal Energi hadde ikke kontrollutvalget noen merknader til årsregnskapet og 
årsberetningen. 

I uttalelsen til kommunens årsregnskap og årsberetningen konstaterte kontrollutvalget at de 
finansielle måltallene var nådd for 2020, og kommunen må jobbe videre med å utarbeide klare 
og objektive budsjettpremisser. Kontrollutvalget merket seg at iverksatte og planlagte tiltak for å 
sikre høy etisk standard blir ikke omtalt slik det forutsettes i kommuneloven. 

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 8. februar 2021. 
Den skriftlige uttalelsen om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i møte 6. 
september 2021. Resultatet av kontrollen konstaterte at kommunen ikke hadde lokal 
gebyrforskrift for feiing. For renovasjon ble det vedtatt en lokal forskrift 29. april 2021. Ellers var 
det ikke påvist vesentlige feil eller mangler. 

Forvaltningsrevisjon mv 

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. 

Sosialhjelp til bosatte flyktninger 
Kontrollutvalget fikk seg forelagt en forvaltningsrevisjon i begynnelsen av 2021, om sosialhjelp 
til bosatte flyktninger. Undersøkelsen ble rapportert til kommunestyret i mars 2021. 
Problemstillingen var: 

Har tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte flyktninger i Sigdal kommune 
vært i tråd med gjeldende regelverk i perioden fra 2016? 

Revisjonens samlede vurdering var at tildeling av økonomisk stønad (sosialhjelp) til bosatte 
flyktninger i Sigdal kommune ikke var i tråd med gjeldende regelverk i 2016 og første halvår 
2017, men etter dette har vært i tråd med gjeldende regelverk. 

Det er verdt å merke seg at revisor også skrev følgende i rapporten:  
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Revisjonens konklusjon innebærer ikke at det fra sommeren 2017 ikke har forekommet 
noen vedtak det kan stilles spørsmål ved. Fagområdet preges av mange og 
skjønnsmessige vurderinger gjennom et år, og det vil alltid forekomme vanskelige saker 
der utfallet kan diskuteres. Men revisjonen ser det som klart at fra sommeren 2017 har 
praksis ved Nav Sigdal bygd på riktig generell lovforståelse og det som framstår som 
innarbeidede måter å jobbe på. 

Rapporten ble avgitt uten formulerte anbefalinger fra revisors side. Kontrollutvalget har fulgt 
opp rapporten og fått redegjørelse fra kommunedirektøren. Utvalget har merket seg at 
kommunestyret ba om en redegjørelse for gjeldende satser ved behandling av rapporten. 
Tilbakemelding om satser ble behandlet kommunestyret 24. juni 2021. 

Internkontroll innen hjemmebaserte tjenester og sykehjem 
Kontrollutvalget har også fulgt opp forvaltningsrevisjon fra 2020 om internkontroll innen 
hjemmebaserte tjenester og sykehjem. I rapporten anbefalte revisor at kommunen:  

• fortsetter arbeidet med å ta i bruk kommunens elektroniske kvalitetssystem og tar i bruk 
programmets funksjonalitet/muligheter for systematisk kvalitetsutvikling.  

• jobber med å bedre kulturen for avviksmeldinger der dette synes å mangle.  
• ser på hvordan en mer ensartet i journal kan dokumentere at legemiddelgjennomgang 

inkludert vurdering av interaksjon er foretatt (gjelder spesielt brukere på sykehjemmet, i 
hjemmetjenesten er en avhengig av dokumentasjon fra og samarbeid med fastlegene for 
å få dette til). 

Kontrollutvalget har fått redegjørelse fra kommunedirektøren i møte 15.11.2021, sak 55/21 
om at anbefalingene fra revisor har blitt fulgt opp.  

Foranalyse om kvalitet innen skole 
Kontrollutvalget har drøftet mulig forvaltningsrevisjon om kvalitet innen skole og vedtok blant 
annet følgende i møte 6. september 2021, sak 42/21:  

Kontrollutvalget ber revisor om at det gjennomføres dialog mellom administrasjonen, 
rektor, lærere og FAU for mulige innspill til temaer knyttet til kvalitet og skole. 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding i begynnelsen av 2022. 

Kontrollutvalget vil følge opp denne saken i 2022. 

Kontroll av forvaltning til kirkelig fellesråd 
I forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak for 2021 ble det vedtatt følgende i 
vedtakspunkt nr. 15. 

Som del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget 
adgang til å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig 
fellesråd forvaltes, herunder å få tilsendt regnskap og årsmelding til orientering. 

Kontrollutvalget har ikke iverksatt kontroll her, fordi det har vært usikkert om utvalget kan utføre 
denne oppgaven. Dette spørsmålet er oversendt departementet. 
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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 ikke bestilt eierskapskontroll i 2021. Imidlertid er tidligere gjennomført 
undersøkelse av Tempelseter vann og avløp fulgt opp. I forbindelse med ble det reist spørsmål 
om kostnadsfordelingen. Kommunedirektøren har meddelt at kostnadsfordelingen er rimelig. 

Henvendelser 

Kontrollutvalget har ikke mottatt henvendelser i 2021.  

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 Sigdal Energi 
• 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. 
Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2021 viste at midler til forvaltningsrevisjon ble  
kr 132 000. Konsekvensen av kommunestyrets vedtak har blitt at kontrollutvalget ikke har 
bestilt forvaltningsrevisjon i 2021, men kun den analysen som er omtalt i punktet om 
Forvaltningsrevisjon mv ovenfor. Det er dermed gjort et minimum av forvaltningsrevisjon i 2021. 

Kontrollutvalget har utarbeidet forslag til budsjett 2022, med en samlet ramme på  
kr 1 068 000. 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. 
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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 
representert på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2021, i regi av NKRF – kontroll og 
revisjon i kommunene. Dette er en 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 har også deltatt i Faglig Forum på Hokksund som 
sekretariatet arrangerte i oktober. Temaet denne gang var eierskap og virkemiddeltrappa.  

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

Sekretariatet har brukt 189 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik 
ut: 

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 150 176 

Møter i utvalget 18 13 

 168 189 

   
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 2021 
 

Saksnr Sak Status 

1/21 Inspeksjonsrapport ved Båsheim og Grasvikmoen laguneanlegg  

2/21 Kommunedirektørens kvarter  

3/21 Regnskapsrapport 2. tertial 2020  

4/21  Finansrapport 2. tertial 2020  

5/21 Forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte flyktninger  

6/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

7/21 Om budsjett 2021 for kontrollarbeidet  

8/21 Forvaltning av bevilgning til kirkelig fellesråd  

9/21 Årsrapport 2020 for kontrollutvalget  

10/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

11/21 Referatsaker  

12/21 Eventuelt  

13/21 Kommunedirektørens kvarter  

14/21 Oppfølging av inspeksjonsrapport om Båsheim og Grasvikmoen 
laguneanlegg 

 

15/21 Innføring i kommunalt regnskap mv  

16/21 Regnskapsrevisjon 2020 og oppsummering av interimsrevisjonen  

17/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

18/21 Kontrollutvalgskonferansen 2021  

19/21 Forvaltning av bevilgning til kirkelig fellesråd  

20/21 Referatsaker  

21/21 Oppfølging av tidligere undersøkelse av Tempelseter Vann og Avløp  

22/21 Eventuelt  

23/21 Uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Sigdal kommune  

24/21 Uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Sigdal Energi  



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

 
10 

25/21 Redegjørelse om innkjøpsrutinene  

26/21 Oppfølging av tidligere undersøkelse av Tempelseter Vann og Avløp  

27/21 Kommunedirektørens kvarter  

28/21 Rapport om finans- og gjeldsforvaltning 2020  

29/21 Åpenhetsrapport 2020  

30/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

31/21 Forvaltning av bevilgning til kirkelig fellesråd  

32/21 Referatsaker  

33/21 Eventuelt  

34/21 Uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Sigdal Energi  

35/21 Utbygging av bredbånd  

36/21 Referatsaker  

37/21 Eventuelt  

38/21 Kommunedirektørens kvarter  

39/21 Utbygging av bredbånd  

40/21 Redegjørelse om prisforskjeller på vann og avløp  

41/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om internkontroll innen 
hjemmebaserte tjenester og sykehjem 

 

42/21 Drøfting av forvaltningsrevisjon  

43/21 Brev nr. 29 – Forenklet etterlevelseskontroll av selvkost  

44/21 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2020  

45/21 Oppfølging av innkjøpsrutinene  

46/21 Overordnet revisjonsstrategi 2021  

47/21 Regnskapsrapport 2021 – 1. tertial  

48/21 Budsjett 2022 for kontrollarbeidet  

49/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

50/21 Referatsaker  

51/21 Eventuelt  
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52/21 Kommunedirektørens kvarter  

53/21 Redegjørelse om bærekraft  

54/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om sosialhjelp til bosatte 
flyktninger 

 

55/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om internkontroll innen 
hjemmebaserte tjenester og sykehjem 

 

56/21 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

57/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

58/21 Møteplan 2022  

59/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022  

60/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

61/21 Referatsaker  

62/21 Eventuelt  
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