
 

 
Vedtatt i kontrollutvalget 01.03.2022, sak 3/22. 
   

Årsrapport 2021 
Kontrollutvalget i Hol kommune 

 



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

 
1 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Innledning 2 

Kontrollutvalgets virksomhet 2 

Møteaktivitet 2 

Innkalling, sakslister og protokoller 2 

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 3 

Orienteringer/redegjørelser 4 

Statlige tilsyn 4 

Virksomhetsbesøk 4 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og 
årsberetningen 4 

Forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen 5 

Forvaltningsrevisjon 5 

Eierskapskontroll 5 

Henvendelser 5 

Revisjonsordningen 6 

Budsjettbehandling 6 

Kontrollutvalgets rapportering 6 

Kurs og konferanser 6 

Sekretariatsfunksjonen 7 

Vedlegg - Saker behandlet i utvalget i 2021 8 
 

 

 

 

 

 
 



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

 
2 

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 Hol kommune består av 5 medlemmer. 

Medlemmer Varamedlemmer 

Hallvard Lilleslett (Sp), leder  1. Grethe Hansdotter Nestegard (Sp) 

Kjetil Larsgard (Sp), nestleder 2. Hans Ola Larsgard (Ap) 

Guttorm Groven (Ap), medlem 3. Lars Hamarsbøen (Sp) 

Hanne Svartaas Håvardsrud (H), medlem 4. Sandra Marie Paulsen (V) 

Alveva Hohler (V), medlem 5. Ragnar Nicolaisen (H) 

 

Møteaktivitet 

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

I 2021 har kontrollutvalget hatt 6 møter og 56 saker har stått på dagsorden. I 2020 
gjennomførte kontrollutvalget 7 møter og behandlet 75 saker. 

Kontrollutvalget gjennomførte møtene på Teams frem til april 2021 på grunn av 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. Det er derfor gledelig at utvalget har kunnet møtes fysisk de fire siste møtene 
i 2021. 

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, rådmann og 
kommunens oppdragsansvarlige revisorer. 



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

 
3 

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 Hol 
kommune ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/hol/ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/hol/


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

 
4 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den viktigste kontrollaktiviteten er redegjørelser fra administrasjonen, 
forvaltningsrevisjon/undersøkelser og saker i tilknytning til kommuneregnskap. Rapporter fra 
statsforvalteren er ikke alltid så raskt tilgjengelig.   

Orienteringer/redegjørelser  

Ordfører har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  

Rådmann har en fast post i alle møter der det informeres om forhold som har betydning for 
kontrollutvalget. Rådmannen blir også invitert til å redegjøre for spesielle saker.  

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren 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.  

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget har gjennomført virksomhetsbesøk ved Geilo barne- og ungdomsskole i 2021.  

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

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

0 2 4 6 8 10 12

Orienteringer fra administrasjonen

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog,
rapporter etc.

Eierskapskontroll

Saker i tilknytning til kommuneregnskap

Virksomhetsbesøk

Statlige tilsyn

Henvendelser

Kontrollaktiviteter i Hol kommune
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Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020 samt 
årsregnskapet og årsberetningen til Ørteren Kraftverk KF. 

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 02.02.2021 og 
selvkost ble valgt. Den skriftlige uttalelsen om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt 
frem i møte 31.08.2021. Resultatet av kontrollen viste ingen vesentlige feil eller mangler. 

I kontrollutvalgets møte 30.11.2021 ble ny risiko- og vesentlighetsvurdering lagt frem. 
Innkjøp/offentlige anskaffelser er valgt ut for 2021. Lovbestemt frist for rapportering er innen 
30.06.2022.  

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 har gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2021 om spesialundervisning og har 
rapportert til kommunestyret. Følgende ble blant annet vedtatt av kommunestyret: 

Kommunestyret har merket seg rapportens anbefalinger og ber rådmannen om å: 

• Vurdere formen og dokumentasjonskrav ved budsjettprosessen. 
• Evaluere og måle effekten av allerede iverksatte tiltak bedre gjennom fastsatte 

kriterier 
• Vurdere enda flere tiltak for å nå målene innen tilpasset opplæring og 

spesialundervisning. 
• Fortsette arbeidet med å utvikle den tilpassede opplæringen 

Kontrollutvalget vil følge opp resultatene fra denne rapporten i 2022. 

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon innen beredskapsarbeid. Rapporten vil 
foreligge i løpet av 1. halvår 2022. 

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. Kontrollutvalget vil vurdere å prioritere 
eierskapskontroll 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 
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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 en systemvinkling ved henvendelser. Dette medfører at henvendelsen må 
vurderes i lys av mulige forbedringer av systemer og rutiner. Utvalget går som hovedregel ikke 
inn i enkeltsaker. 

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 interimsrevisjonen 2020 
• Oppsummering av revisjonen 2020 
• Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene 
• Overordnet revisjonsstrategi 2021 
• Revisjonsberetninger 2020 for kommunen og Ørteren Kraftverk 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 1 180 000. 
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. 

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 Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets 
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medlemmer ny kunnskap, og tilby en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet 
møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.  

Kontrollutvalget har også deltatt i en samling med kontrollutvalgene i Gol, Hemsedal, Nesbyen 
og Ål. 

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

Sekretariatet har brukt 193 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik 
ut: 

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 165 171 

Møter i utvalget 28 22 

 193 193 

   
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 utvalget i 2021 
 

Saksnr Sak Status 

1/21 Redegjørelse om næringslivstiltak  

2/21 Redegjørelse om tiltak for å øke folketallet i kommunen  

3/21 Rådmannens kvarter  

4/21  Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelseskontroll 

 

5/21 Regnskapsrevisjon 2020 og oppsummering av interimsrevisjonen  

6/21 Årsrapport 2020 for kontrollutvalget  

7/21 Oppfølging av kommunens selskaper  

8/21 Henvendelse fra en innbygger om grunnerverv  

9/21 Om seminar med kontrollutvalgene i Hallingdal  

10/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

11/21 Referatsaker  

12/21 Eventuelt  

13/21 Innføring i kommunalt regnskap  

14/21 Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 til Ørteren 
Kraftverk KF 

 

15/21 Uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 2020 for Hol 
kommune 

 

16/21 Åpenhetsrapport fra Viken kommunerevisjon  

17/21 Oppfølging av rapport om tildeling av helse- og omsorgstjenester  

18/21 Rådmannens kvarter  

19/21 Forvaltningsrevisjon om spesialundervisning  

20/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

21/21 Referatsaker  

22/21 Eventuelt  

23/21 Redegjørelse om tilbud til utsatte grupper under korona-
pandemien 
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24/21 Tertial nr. 1 i 2021  

25/21 Rådmannens kvarter  

26/21 Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2020  

27/21 Planlegging av virksomhetsbesøk  

28/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

29/21 Referatsaker  

30/21 Eventuelt  

31/21 Henvendelse om salg av Geilo Lufthavn Dagali AS  

32/21 Rådmannens kvarter  

33/21 Forenklet etterlevelseskontroll av selvkost 2020  

34/21 Overordnet revisjonsstrategi 2022  

35/21 Budsjett 2022 for kontrollarbeidet  

36/21 Planlegging av besøk av Geilo barne- og ungdomsskole  

37/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

38/21 Referatsak  

39/21 Eventuelt  

40/21 Besøk hos Geilo barne- og ungdomsskole  

41/21 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

42/21 Drøfting av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll  

43/21 Planlegging av kontrollutvalgets aktiviteter  

44/21 Referatsaker  

45/21 Eventuelt  

46/21 Redegjørelse om prissetting innen byggesak  

47/21 Rådmannens kvarter  

48/21 Tertial nr. 2 i 2021  

49/21 Oppsummering av besøket hos Geilo barne- og ungdomsskole  

50/21 Risiko- og vesentlighetsvurdering knyttet til forenklet 
etterlevelsekontroll 2021 
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51/21 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid  

52/21 Møteplan 2022  

53/21 Årsplan 2022 for kontrollutvalget  

54/21 Referatsaker  

55/21 Sekretariatet informerer  

56/21 Eventuelt  
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