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Arkivsak-dok. 20/00366-5 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 53/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.OKTOBER 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Protokollen fra møte 19.oktober 2020, godkjennes. 

Vedlegg:  
Protokoll Nesodden KU 19.10.2020 

Saksframstilling: 

Utkast til protokoll ble sendt ut 19.oktober 2020. 

Det har ikke fremkommet merknader til protokollen. 

Protokollen ble publisert 23.10.2020 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ROKUS/Meetings/Details/225355?agendaItem
Id=206676 

Avslutning 
Det legges opp til en formell godkjenning av protokollen i dette møtet. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune  
 
Dato: 19.10.2020 kl. 17:15 
Sted: Møterom Agnor, Tangenten 
Arkivsak: 20/00230 
  
Tilstede:  Beate Fahre (H) leder, Jan Kristian Balstad (Ap) nestleder, 

Arnt Even Hustad (SV), Øyvind Solum (MDG), Øystein Tellef 
Hansen (Rødt) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

ingen 

  
Forfall:  ingen 
  
Administrasjon: Siri Hatland, kommunalsjef Digitalisering, utvikling og 

administrasjon (under sak 45 – 48) 
Berit Soløy, beredskapsansvarlig (under sak 45 – 48) 

  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
Frode H. Christoffersen, forvaltningsrevisor 

  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
  
Merknader: Innkalling og saksliste godkjent. 

 
 
Nesoddtangen, 19.10.2020 
 
 
 

Beate Fahre/s./  Jan Kristian Balstad/s./ 
leder  Nestleder 
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45/20 Godkjenning av protokoll fra møte 6.oktober 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 45/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Protokollen fra møte 6.oktober 2020 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Rutiner for godkjenning av protokoll: 
 
Protokoll sendes ut på e-post etter møtet til utvalgets medlemmer med kort frist for 
innspill. Leder vurderer innspill/merknader. Protokoll offentliggjøres etter møtet. 
Protokoll godkjennes formelt i påfølgende møte.  
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Protokollen fra møte 6.oktober 2020 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
  



53/20 Godkjenning av protokoll fra møte 19.oktober 2020 - 20/00366-5 Godkjenning av protokoll fra møte 19.oktober 2020 : Protokoll Nesodden KU 19.10.2020

 4  

46/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Samfunnssikkerhet og 
beredskap i Nesodden kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 46/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Samfunnssikkerhet og 

beredskap i Nesodden kommune, og ber kommunedirektør: 
a) Påse at kommunen har en totaloversikt over aktiviteter, planer, øvelser 

og analyser/evalueringer, revisjoner som foretas i hele kommunen, både 
sentralt og ute i virksomhetene.  

b) Evaluere de kommentarer som har kommet i spørreundersøkelsen om 
hva som ikke har fungert optimalt, samt hva og hvordan ting kan 
forbedres til en eventuell neste epidemi.  

c) Vurdere om det er behov for å inngå avtaler med andre 
beredskapsaktører (kommuner / offentlige, private og/eller frivillige.  

d) Vurdere om det er behov for en struktur som bedre sikrer 
dokumentasjon ved øvelser.  

e) Gjennomføre en undersøkelse av behovet for informasjon og opplæring 
innenfor beredskapsområdet.  

f) Oppdatere oversikt over gjennomførte branntilsyn med tilsyn 
gjennomført etter 2011. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 

 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Frode H. Christoffersen presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål om bl.a.  

- svarprosent i spørreundersøkelsen,  
- behov for oppdatering av gjeldende planer,  

 
Datasikkerhet og -beredskap er ikke omhandlet i rapporten, men er et aktuelt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
 
Øyvind Solum fremmet følgende tilleggsforslag punkt 3: 
 
«Fortsette arbeidet med å styrke Nesodden til å bli et mer robust og bærekraftig 
samfunn når det gjelder vannforsyning, strømnett, digitale systemer og annen 
grunnleggende infrastruktur og forsyninger, så vi blir bedre rustet til å møte fremtidige 
utfordringer som kan true grunnleggende leveranser og innbyggernes velferd og 
trygghet.» 
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Votering 
Innstillingens punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Forslag punkt 3 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Samfunnssikkerhet og 

beredskap i Nesodden kommune, og ber kommunedirektør: 
a) Påse at kommunen har en totaloversikt over aktiviteter, planer, øvelser 

og analyser/evalueringer, revisjoner som foretas i hele kommunen, både 
sentralt og ute i virksomhetene.  

b) Evaluere de kommentarer som har kommet i spørreundersøkelsen om 
hva som ikke har fungert optimalt, samt hva og hvordan ting kan 
forbedres til en eventuell neste epidemi.  

c) Vurdere om det er behov for å inngå avtaler med andre 
beredskapsaktører (kommuner / offentlige, private og/eller frivillige.  

d) Vurdere om det er behov for en struktur som bedre sikrer 
dokumentasjon ved øvelser.  

e) Gjennomføre en undersøkelse av behovet for informasjon og opplæring 
innenfor beredskapsområdet.  

f) Oppdatere oversikt over gjennomførte branntilsyn med tilsyn 
gjennomført etter 2011. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene innen 12 måneder. 

3. Fortsette arbeidet med å styrke Nesodden til å bli et mer robust og bærekraftig 
samfunn når det gjelder vannforsyning, strømnett, digitale systemer og annen 
grunnleggende infrastruktur og forsyninger, så vi blir bedre rustet til å møte 
fremtidige utfordringer som kan true grunnleggende leveranser og innbyggernes 
velferd og trygghet. 

 
[Lagre]  
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47/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 47/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
  
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp saken overfor 

kommunedirektør med målsetning om å få fremlagt endelig rapport om forenklet 
etterlevelseskontroll 2019, til neste møte. 

 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp saken overfor 

kommunedirektør med målsetning om å få fremlagt endelig rapport om forenklet 
etterlevelseskontroll 2019, til neste møte. 

 
[Lagre]  
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48/20 Revisjonens rapport pr 30.04.2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 48/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.2020, til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.2020, til orientering. 
 
[Lagre]  
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49/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Nesodden kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 49/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet på bakgrunn av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen av Nesodden kommune, om å utarbeide følgende: 
1) Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
2) Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

2. Kontrollutvalget ber om at planene legges frem i neste møte. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte risiko- og vesentlighetsanalysen og 
svarte på spørsmål rundt anbefalte områder/tema for forvaltningsrevisjon. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet på bakgrunn av risiko- og 

vesentlighetsvurderingen av Nesodden kommune, om å utarbeide følgende: 
1) Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
2) Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

2. Kontrollutvalget ber om at planene legges frem i neste møte. 
 
[Lagre]  
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50/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 50/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 1.930.160,- bevilges som budsjettramme for 

kontrollarbeidet for 2021. 
 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 142.160 

Sekretariatet 315.000 

Revisjonen 1.473.000 

Sum for kontrollarbeidet 1.930.160 

 
2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektør for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget anbefaler at kr 1.930.160,- bevilges som budsjettramme for 

kontrollarbeidet for 2021. 
 Budsjett 2021 

Kontrollutvalget 142.160 

Sekretariatet 315.000 

Revisjonen 1.473.000 

Sum for kontrollarbeidet 1.930.160 

 
2. Kontrollutvalgets oversender saken til kommunedirektør for videre behandling i 

formannskapet og kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag følger 
formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
[Lagre]  
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51/20 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 51/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 03/20 Sak fra kontrollutvalget- Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø 

ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune, saksprotokoll KST sak 
84/20 (vedlagt) 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 19/20 Oppvekstprofil 2020 Nesodden kommune 
  
OS 20/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr. 29.09.2020 
  
OS 21/20 Nesodden KU Behandlede saker 2020, pr. 29.09.2020 
  
OS 22/20 Varsel i 2018 – Revisjonens tilbakemelding 
 Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte. 

Det legges opp til en egen orientering i et senere møte. 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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52/20 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Nesodden kommune 19.10.2020 52/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
. 
 
 
Møtebehandling 
 
Avlysing/fastsetting av nytt møte 
Møtet 27.oktober avlyses. Nytt møte fastsettes til 10.november 2020 kl. 17:15. 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:06 
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Arkivsak-dok. 20/00424-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 54/20 ORIENTERING OM REMONTER AS 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg:  
Remonter AS Eierrapport 2019, Remonter AS Årsregnskap 2019, Remonter Attføring 
AS Årsregnskap 2019 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-6

Bakgrunn for saken 
29.november 2019 brant forretningslokalene til Remonter AS

Kontrollutvalget v/sekretariatet sendte en e-post, datert 30.10.2020, med forespørsel
om orientering fra Remonter AS. 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om Remonter Attføring AS samt status for 
virksomheten etter brannen i november 2019. 

Remontér AS 
https://remonter.no/ 

Fakta og historikk nedenfor er hentet fra artikkel i Akershus amtstidende, datert
27.januar 2020.

Fakta 
• Produksjonsbedrift heleid av Nesodden kommune med ordfører som generalforsamling.

• Tilbyr varig tilrettelagt arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsnivå og/eller
arbeidsevne (VTA), bidrar til at personer med yrkesmessig usikre forutsetninger kan
tilbakeføres til ordinært arbeid, videre utdanning eller andre hensiktsmessige tiltak (AFT)
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samt tilbyr arbeidsrettet aktivitet og eventuelt karriereveiledning for personer som mottar 
en sosial ytelse til livsopphold (Restart). 

• Visjonen er å skape mestring, vekst og glede gjennom meningsfylt arbeid samt å få fram 
ressurser som kan vise veien videre for den enkelte deltaker. 

• Attføringstiltak for NAV Tiltak og Nesodden kommune i form av produksjons- og 
serviceoppdrag for en rekke kunder samt produksjon til egen nettbutikk. 

• Bedriften er godkjent i Equass som er et europeisk system for kvalitetssikring av 
velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. 

• Omsetning er cirka åtte millioner kroner uten moms, hvorav 20 prosent kommer fra 
kommersiell produksjon, og alt overskudd tilbakeføres til driften da det ikke er tillatt å ta ut 
utbytte fra denne type virksomhet. 

• Bedriften har 18 statlig finansierte plasser for varig tilrettelagt arbeid (VTA) pluss fire 
kommunalt finansierte plasser (VTA Pluss), ti statlig finansierte plasser for 
arbeidsforberedende trening (AFT) og fem kommunalt finansierte plasser for såkalt 
Restart. 

 
Historikk  
1954 Oppstart helsearbeid og barnehage. 
1968 Skole og dagsenter for utviklingshemmete. 
1984 Dag-/arbeidssenter for voksne. 
1990 Etablering av Nesodden Lettindustri AS (HVPU). 
1998 Utbygging lager. 
2005 Tiltaksarrangør for tiltakene VTA og APS. 
2007 Utbygging arbeidsareal i to etasjer. 
2010 Etablering av egen avdeling på Fagerstrand. 
2013 Navn endret til Remonter AS. 
2017 Samlokalisering. 
2019 Storbrann med totalskade. 
 
 
VURDERING 
Kontrollutvalget behandler saken ut i fra et kontrollperspektiv, jfr. Kommuneloven § 23-6. 
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Arkivsak-dok. 20/00347-7 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 55/20 OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2020, til orientering. 

Vedlegg:  
Overordnet revisjonsstrategi 2020 Nesodden kommune 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav a)
• Kommuneloven § 24-2
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3

Overordnet revisjonsstrategi  
Vedlagt følger Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2020 for Nesodden 
kommune, utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS, datert 28.oktober 2020.  

På bakgrunn av overordnet revisjonsstrategi, legger revisjonen opp til å utarbeide to 
statusrapporteringer i løpet av revisjonsåret, henholdsvis pr 31.12 som viser 
resultatet av interimsrevisjonen, samt pr 15.04 etter gjennomført årsoppgjørsrevisjon.

Prioriterte områder  
Viken kommunerevisjon IKS har notert seg følgende forhold som revisjonen vil 
prioritere for 2020: 

• Kontroll med at det er etablert tilfredsstillende intern kontroll i tråd med kapittel 25 i
kommuneloven. Vi vil foreta kartlegging og testing av økonomiske og administrative
rutiner for utvalgte risikoområder og virksomheter, av vesentlig betydning for regnskapet.

• Kontroll av at disposisjoner er i tråd med budsjett og premisser for bruken av
bevilgningene, og om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene.

• Kontroll av at avslutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner blir foretatt i
tråd med ny regnskapsforskrift.

• Påse at årsberetningen tilfredsstiller krav i lov og forskrift.
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• Påse at det blir utarbeidet konsolidert regnskap i tråd med kapittel 10 i kommuneloven.  
• Rutiner knyttet til kontroll/avstemminger av de terminvise momskompensasjons-

oppgavene. Vi vil spesielt ha fokus på oppfølging av faktura i forhold til foreldelsesfrister, 
kompensasjon på tilrettelagte boliger.  

• Oppfølgingspunkter fra 2019; ressurskrevende tjenester, varige driftsmidler (avskrivning)  
• Eventuell øvrige områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever 

særskilt oppfølging. 

 
Ressursbruk  
Det vises til brev til kontrollutvalget, datert 21.08.2020, med anslag på 
revisjonshonorar for kalenderåret 2021. Anslaget er fordelt på henholdsvis 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver. Det fremgår av brevet litt 
nærmere informasjon om honorarets sammensetning og hva som inngår i de ulike 
tjenestene.  
 
Kontrollutvalget vil løpende bli orientert om medgåtte timer i forhold til anslått 
revisjonshonorar. Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12. i forhold til medgått tid.  
 
Viken kommunerevisjon IKS understreker at honoraret er basert på anslag og at det 
senere kan bli nødvendig å justere dette, og da spesielt fordelingen på de ulike 
tjenestene. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget.  
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte 
i kontrollutvalget for å presentere overordnet revisjonsstrategi, samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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1. Innledning 

Overordnet revisjonsstrategi er regulert i internasjonal revisjonsstandard ISA 300 - Planlegging av revisjon 

av et regnskap, punkt 7. «Revisor skal utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens 

innhold, når den skal utføres og angrepsmåte, samt gi veiledning for utarbeidelsen av revisjonsplanen.» 

Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget og kommunens ledelse om de oppgaver som vi 

har planlagt for Nesodden kommune for 2020. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det 

arbeidet vi utfører i perioden 1.5.2020 – 30.4.2021. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger 

for revisjon, at overordnet revisjonsstrategi og revisjonsplaner må oppdateres og eventuelt endres ved 

behov etter hvert som revisjonen utføres.   

Overordnet revisjonsstrategi er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og 

kommunens ledelse og gjelder regnskapsåret 2020.  

 

2. Hjemmelsgrunnlag 

Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven kapittel 24 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som 

er bestemt i lov eller i medhold av lov.  

De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder. 

 

3. Karakteristiske trekk ved oppdraget 

Årsregnskapet omfatter kommunens virksomhet. Kommunen er deltaker i flere interkommunale 

virksomheter/selskaper. Disse utarbeider egne regnskaper som revideres særskilt. Fra 2020 skal det 

utarbeides et konsolidert årsregnskap som viser kommunen som en økonomisk enhet.  

Kommunen er omfattet av et komplekst regelverk for alle forvaltningsområdene. Det aller meste av 

aktiviteten er lov- og forskriftsregulert. Kommunen er sterkt påvirket av endringer i lovverk, samt statlige 

pålegg, bestemmelser og prioriteringer. Fra 2020 skal årsregnskapet avlegges i henhold til ny kommunelov 

og forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 

mv. 

Vi har revidert kommunen i en årrekke og har gjennom dette tilegnet oss god kunnskap om oppdraget. 
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4. Regnskapsrevisjon mv. 

Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens 

regnskaper blir tilfredsstillende revidert.  

4.1. Nærmere om regnskapsrevisjon 

Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra 

administrasjonen til kommunestyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisor skal gjennom revisjonen 

bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift og om det gir et uttrykk for 

den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med 

god kommunal regnskapsskikk.  

Videre skal revisor i revisjonsberetningen uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 

b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift 

c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 

d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 

e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

 

Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

Videre skal revisor se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige 

avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

Revisor skal også se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte. Denne 

vurderingen vil også omfatte økonomisk kriminalitet, herunder hvitvaskingslovens rapporteringskrav. I 

tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske internkontrollen 

dersom revisor finner dette hensiktsmessig. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som følge av misligheter og 

feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er 

av vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at 

regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige 

avvik er redegjort for i årsberetningen. Det fremgår av ny kommunelov at revisor skal 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. Dette arbeidet vil bli utført i 

tråd med maler fra NKRF og god kommunal revisjonsskikk. 

Med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets betydning for økonomistyring og 
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regnskap, følger vi opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har etablert et tilfredsstillende 

system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter. 

Som en del av regnskapsrevisjonen utføres også IT-revisjon som omfatter kartlegging av kommunens IT-

systemer og en vurdering av systemenes pålitelighet og innvirkning på regnskapet og økonomistyringen. 

4.2. Veiledning 

Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren også kan komme til nytte gjennom 

råd og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på 

enklere henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden 

vi bruker på slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.  

Som revisor kan vi ikke utføre rådgivningsoppdrag som kan være egnet til å påvirke eller reise tvil om vår 

uavhengighet og objektivitet. 

4.3. Attestasjoner 

For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være 

bekreftelser knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes: 

• Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift 

• Uttalelse til spillemiddelregnskaper 

• RF-1022 - Kontrolloppstilling lønnsinnberetning - Lønns- og pensjonskostnader 

• Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming 

• Uttalelse om ressurskrevende tjenester 

 

Vi vil utføre attestasjonsoppgavene i tråd med internasjonale og norske standarder for 

attestasjonsoppdrag og god kommunal revisjonsskikk, i tråd med maler fra NKRF. 

Total avgis anslagsvis 15-20 attestasjoner/bekreftelser vedrørende kommunen.  

4.4. Misligheter 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra om det 

etter i skriftlig melding i nummerert brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Når 

saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev.  

Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet som 

følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens ledelse. 

4.5. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi-forvaltningen 

I forbindelse med ny kommunelov skal revisor utføre forenklet etterlevelseskontroll med økonomi-

forvaltningen. Dette innebærer at revisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak 

foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Oppgaven skal baseres på en risiko- og 
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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 oppgave som kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. 

4.6. Nærmere om revisjonsarbeidet 

Vi legger vekt på til enhver tid å ha en effektiv revisjonsprosess med en prosessorientert 

revisjonstilnærming. Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet «Descartes». Den generelle 

revisjonsmetodikken bak Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening (DnR), tilpasset kommunal 

virksomhet.  

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:  

a) planleggingsfasen,  

b) gjennomføringsfasen, og  

c) avslutningsfasen.  

 

Vår revisjonsprosess kan illustreres slik: 

 

Planleggingsfasen  

Planleggingsfasen omfatter opparbeidelse av forståelse for virksomheten, herunder forespørsler til 

ledelsen om temaer som habilitet og nærstående parter, etikk og varsling, risikostyring og kontrollmiljø. 

Videre blir det utført analytiske kontrollhandlinger, samt observasjon og inspeksjon av dokumenter.  

I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold. Her tar vi 

stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder 

vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske internkontrollen skal 

gjennomgås og eventuelt testes.   

Planleggingsfasen

•Opparbeide forståelse for 
virksomheten

•Risikoanalyse og 
vesentlighet

•Utarbeide angrepsvinkel og 
overordnet 
revisjonsstrategi

Gjennomføringsfasen

•Kartlegging av interne 
rutiner og kontroller

•Test av intern-kontroll

•Substanshandlinger 
(analyser og 
detaljkontroller)

Avslutningsfasen

•Evaluering av revisjonsfunn

•Oppsummering med 
administrasjonen; dialog 
om funn og mulige 
forbedringer

•Avsluttende analyse

•Vurdering av formelle 
forhold

•Totalkonklusjon

•Rapportering; 
revisjonsberetning og 
rapportering til 
kontrollutvalget
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Gjennomføringsfasen 

I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Vi vil ved våre 

gjennomganger kartlegge og teste at internkontrollen fungerer, og bygge videre på de kontroller som er 

etablert. Omfanget av våre kontrollhandlinger vil i stor grad være avhengig av kvaliteten på den interne 

kontrollen, og dokumentasjon av disse. Det er viktig at kontrollene fungerer effektivt for at de skal kunne 

tillegges vekt som revisjonsbevis. Omfanget av nødvendige substanshandlinger (analytiske 

revisjonshandlinger og detaljkontroller) avhenger av konklusjonene etter testingen av rutiner og systemer.  

Dersom vi finner det hensiktsmessig og effektivt, vil vi benytte oss av analyse for å få bekreftet at 

spesifikke poster i regnskapet ikke innehar risiko for vesentlig feil. I forkant av en slik analyse setter vi 

opp en forventning til analysen, og en grense for akseptabelt avvik. Dersom vår analyse avdekker avvik 

utover forventet avvik, vil vi rette forespørsler til ledelsen, samt utvide med ytterligere 

revisjonshandlinger.  

Avslutningsfasen 

I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført 

tilstrekkelig revisjon. Vi retter forespørsel til ledelsen om hendelser etter balansedagen, kommunikasjon 

av avdekkede feil som ikke er korrigert, og dialog med administrasjonen om funn og mulige forbedringer.  

Det foretas en avsluttende analyse, og vurdering av formelle forhold. Til slutt foretas en totalkonklusjon 

hvor vi konkluderer på årsregnskapet, årsberetning og god bokføringsskikk. 

Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til 

revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem 

som har overordnet ansvar for styring og kontroll.  

Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for 

brukerne av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere og 

administrasjon, samt innbyggerne. Hertil kommer eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter 

med flere. 

 

4.7. Prioriterte områder 

Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder 

vesentlige feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2020:  

• Kontroll med at det er etablert tilfredsstillende intern kontroll i tråd med kapittel 25 i 

kommuneloven. Vi vil foreta kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner for 

utvalgte risikoområder og virksomheter, av vesentlig betydning for regnskapet. 

• Kontroll av at disposisjoner er i tråd med budsjett og premisser for bruken av bevilgningene, og 

om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 
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• Kontroll av at avslutningen av årsregnskapet og årsoppgjørsdisposisjoner blir foretatt i tråd med ny 

regnskapsforskrift. 

• Påse at årsberetningen tilfredsstiller krav i lov og forskrift. 

• Påse at det blir utarbeidet konsolidert regnskap i tråd med kapittel 10 i kommuneloven. 

• Rutiner knyttet til kontroll/avstemminger av de terminvise momskompensasjons-oppgavene. Vi vil 

spesielt ha fokus på oppfølging av faktura i forhold til foreldelsesfrister, kompensasjon på 

tilrettelagte boliger. 

• Oppfølgingspunkter fra 2019; ressurskrevende tjenester, varige driftsmidler (avskrivning) 

• Eventuell øvrige områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt 

oppfølging. 

 

4.8. Rapportering 

Vi er opptatt av å ha en god og konstruktiv dialog med kommunen. Gjennom året legges det opp til en 

løpende dialog og oppfølging med blant annet økonomiavdeling og regnskapsavdeling. Det vil være behov 

for å sikre kommunikasjon med den øverste ledelsen i kommunen om vesentlige forhold. I løpet av høsten 

vil det bli avholdt møte med rådmann i forbindelse med planlegging av revisjonen. Deretter vil det 

avholdes oppfølgingsmøter med ansatte i økonomiavdelingen. 

Det fremgår av kommuneloven § 24-7 at revisor skal gi skriftlig melding om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 

b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 

c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 

d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 

e) enhver mislighet 

f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen 

skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 

Slike meldinger skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Videre 

skal revisor årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt i nummererte 

brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

Vi vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig 

kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller 

anbefalinger om forbedringer i rutiner.  

I tillegg til de pliktige nummererte brevene, vil vi utarbeide to statusrapporteringer til kontrollutvalget for 

hvert revisjonsår. Vi vil i disse brevene redegjøre for hva som er utført og resultatene av arbeidet, opp 

mot den overordnede revisjonsstrategien. Disse brevene vil bli utarbeidet per 31.12 som viser resultatet 

av interimsrevisjonen, samt per 15.04 etter gjennomført årsoppgjørsrevisjon. 

I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til 

årsregnskapet.  
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5. Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Det fremgår av kommunelovens § 23-3 at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyret vedtak. Et sentralt formål med forvaltningsrevisjon er å bidra til videreutvikling i 

kommunen. RSK 001 angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon, og består av 

grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. Vår gjennomføring og rapportering 

av forvaltningsrevisjon vil skje i henhold til RSK 001 og god kommunal revisjonsskikk for 

forvaltningsrevisjon. 

Vi vil også utføre eierskapskontroll i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav til revisjon av 

kommuner, herunder Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), forskrift om kontrollutvalg 

og revisjon. NKRF har utarbeidet egen veileder for utførelse av eierskapskontroll.  

Det fremgår av kommunelovens § 23-4 at 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. 

Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. Som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil 

være basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll samt løpende risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

For hvert prosjekt vil det fra oss bli utarbeidet en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets 

problemstillinger, revisjonskriterier, metodebruk, eventuelle avgrensinger/presiseringer, informasjon om 

hvem som vil utføre prosjektet fra vår side. Videre vil prosjektplanen omfatte antatt ressursbruk, samt 

planlagt tidsrom for rapportering. Ser vi behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet 

underveis i prosjektet i en slik grad at det har vesentlig betydning for bestillingen, vil vi avklare dette i 

samråd med kontrollutvalget.  

Kommunedirektøren vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev med informasjon 

om blant annet selve prosjektet, anmodning om oppnevnelse av kontaktperson hos kommunen og hvem 

som vil gjennomføre dette fra vår side. Vi vektlegger god dialog med administrasjonen ved 

gjennomføringen av en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll. Ved utførelse av forvaltningsrevisjon vil 

utkast til rapport oversendes kommunedirektøren, og kommunedirektørens uttalelse vedlegges rapporten, 

i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon, § 14, første ledd. Ved utførelse av eierskapskontroll vil 

utkast til rapport oversendes til uttalelse til selskapet som er omfattet av eierskapskontrollen og til den 

som utøver kommunens eierfunksjon, § 14, tredje ledd. 
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5.1. Prosjekter 2020 

Følgende prosjekter er til nå fullført i 2020: 

• Nesodden NAV 

• Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) 

 

 

6. Andre oppgaver 

I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver 

for kommunen som er forenlige med vår oppgave som kommunens revisor. Vi nevner her 

forskriftsbestemte uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til kommunens finansforvaltning. 

For øvrig vil både kontrollutvalget og administrasjonen kunne be oss å undersøke nærmere angitte forhold 

og problemstillinger som ikke går inn under bestemmelsene om revisjon.  

 

7. Revisjonsteam 

Revisjonsteamet har samlet sett solid kompetanse og bred erfaring fra revisjon i både privat og kommunal 

sektor. Videre har vi medarbeidere med spesialkompetanse knyttet til bl.a. skatt og avgift som det kan 

være aktuelt å benytte i forbindelse med veiledningsspørsmål e.l. Dersom det skulle oppstå behov for 

ytterligere spesialkompetanse, vil dette bli vurdert særskilt.  

Revisjonsteamet vil for 2020 bestå av: 

Ansvarlig revisor: Steinar Neby 

  

Regnskapsrevisjon: 

Oppdragsansvarlig Steinar Neby (statsautorisert revisor) 

Teamleder Faith Kristiansen 

Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonssammensetningen på et senere tidspunkt. 

 

 



55/20 Overordnet revisjonsstrategi 2020 - 20/00347-7 Overordnet revisjonsstrategi 2020 : Overordnet revisjonsstrategi 2020 Nesodden kommune

 

 
11 

Nesodden kommune   |   2020   |   Overordnet revisjonsstrategi 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Forvaltningsrevisjon: 

Det vil bli utpekt en oppdragsansvarlig revisor for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Oppdragsansvarlige 

forvaltningsrevisorer i VKR er Torkild Halvorsen, Steinar Neby, Frode Hegstad Christoffersen og Gisle 

Skaaden.  

Øvrige forvaltningsrevisorer er Gjermund Røren, Ann Heidi Jebsen, Even Tveter, Inger Lise Nilsen, Maria 

Ekman og Jonas Strisland. 

 

8. Ressurser 

Det vises til brev til kontrollutvalget av 21.08.2020 med anslag på revisjonshonorar for kalenderåret 2021. 

Anslaget er fordelt på henholdsvis regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre oppgaver. Det fremgår 

av brevet litt nærmere informasjon om honorarets sammensetning og hva som inngår i de ulike 

tjenestene.  

Kontrollutvalget vil løpende bli orientert om medgåtte timer i forhold til anslått revisjonshonorar. 

Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12. i forhold til medgått tid. 

Vi understreker at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig å justere dette, og da 

spesielt fordelingen på de ulike tjenestene. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget. 

 

Ski, 28. oktober 2020 

Viken kommunerevisjon IKS 

 

Steinar Neby /sign/ 

Statsautorisert revisor 
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Arkivsak-dok. 20/00348-6 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 56/20 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Nesodden kommune 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok 19.10.2020 i sak 49/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Nesodden kommune følgende:  

1) Kontrollutvalget ber sekretariatet på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingen av
Nesodden kommune, om å utarbeide følgende:
1) Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
2) Plan for eierskapskontroll 2020-2024

2) Kontrollutvalget ber om at planene legges frem i neste møte.

HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-3:  

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.  
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Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
Bakgrunn for saken  
Kontrollutvalget vedtok 14.01.2020 i sak 8/20 Plan for forvaltningsrevisjon – 
Bestilling følgende:  
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Nesodden kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal 
gjennomføres i tråd med det som fremkommer av saksframlegget. 
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken Kommunerevisjon 
IKS. 
 
Kontrollutvalget inviterer ordfører og kommunedirektør til neste møte. 
 

 
VURDERING  
Vedlagt følger utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024.  
 
Grunnlaget for planen er risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon i 
Nesodden kommune for 2020. Denne er publisert her: 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/nesodden/styringsdokument/ 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen har vært oppe til diskusjon i kontrollutvalget, 
senest i forbindelse med behandlingen i møte 19.10.2020 i sak 49/20.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Innspill og merknader til planen 
innarbeides før den oversendes kommunestyret for endelig behandling. 



56/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - 20/00348-6 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 : Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Nesodden kommune

 

 

Behandlet i Kommunestyret 00.00.2020, sak xx/xx. 

Revidert av kontrollutvalget 00.00.2020, sak xx/xx.   

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Nesodden kommune 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
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1 Innledning 
Forvaltningsrevisjon er en lovfestet form for revisjon av offentlig virksomhet som inngår i den 

kommunale egenkontrollen. Det er kontrollutvalget som skal påse at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper. 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

 

Enkelt sagt ønsker man gjennom en forvaltningsrevisjon å få svar på to kjernespørsmål:  

 

• Gjør man de riktige tingene?  

• Gjør man tingene riktig?  

 

Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon om 

administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. Forvaltningsrevisjon er 

på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og 

administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til læring.  

  

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke kan overprøve 

politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller andre 

kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere midlene og måloppnåelsen, men 

ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for den kommunale virksomheten. Revisor må legge 

vekt på å arbeide balansert mot politisk sensitive områder. 

 

2 Kontrollutvalgets rolle 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 

første ledd bokstav c)  

 
Kontrollutvalget skal påse at 

 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper 

kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. 

 

Forvaltningsrevisjon er videre omtalt i kommuneloven § 23-3 og i kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskriften.  

 

Som det fremgår ovenfor, skal altså kontrollutvalget sørge for at det gjennomføres 

forvaltningsrevisjon i kommunen.  

Forvaltningsrevisjon er todelt:  

 

For det første omfatter det forvaltningsrevisjon av den kommunale forvaltning.  

For det andre omfatter det forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av en eller flere 

kommuner eller fylkeskommuner. 

 
Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller undersøkelser som 

kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre. 

                                                                                                                                                                                          

Det er vanlig at kontrollutvalget får en delegert myndighet av kommunestyret til å kunne gjøre 

endringer i planen og eventuelt supplere med andre undersøkelser etter hva som kan være 
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kontrollbehov. I tillegg er det selvsagt opp til kommunestyret selv å be kontrollutvalget 

igangsette forvaltningsrevisjoner. 

 

3 Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. Her stilles det 

krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål som ønskes besvart), hvilken 

metode revisor skal benytte og nærmere om revisors rapportering. Det må nøye vurderes hva 

man ønsker svar på. 

 

Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig presist på 

problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.  

  

Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av tilnærmingsmåter når det 

gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:    

  

• Systemorientert forvaltningsrevisjon 

• Resultatorientert forvaltningsrevisjon    

 

Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge tilnærmingsmåter. Man kan ha 

en problemstilling som undersøker om kommunen har systemer/rutiner og internkontroll på et 

felt som skal sikre god praksis. Da arbeider man systemorientert. I en annen problemstilling vil 

man undersøke om hvordan praksis egentlig er, det vil si om rutinene etterleves og har den 

ønskede virkning. Da er undersøkelsen resultatorientert.  

   

Nedenfor følger en oversikt over kontrollutvalget og revisjonens oppgaver ved gjennomføringen 

av en forvaltningsrevisjon. 
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Denne planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av kommunen og 

kommunens selskaper. Analysen er utført av Viken kommunerevisjon IKS.  

Hensikten med ROV er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

5 Kontrollutvalgets kontrollformer 
Etter gjennomført ROV, vil man ofte stå igjen med flere aktuelle områder som det bør ses 

nærmere på. Ut fra de ressurser som kontrollutvalget har til rådighet, så kan det ikke gjøres 

forvaltningsrevisjon av alle aktuelle områder. Kontrollutvalget har da ulike kontrollformer som 

kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor. Tiltak som krever lite ressurser fra 

kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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6 Kontrollutvalgets forslag til prosjekter 
Ut fra kontrollutvalgets drøftelser, foreslås følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter for vurdering 

i den neste fireårsperioden: 

 

Prosjekt  Tema  

Barnevern • Rutiner og praksis for vurdering og valg av tiltak, samt rutiner og praksis 

for evaluering av tiltak  

• Rutiner og praksis for forsvarlig saksbehandling, herunder 

saksbehandlingstid  

• Rutiner og praksis for involvering av foreldre/foresatte/pårørende 

og/eller øvrig familie i vurdering og valg av tiltak, samt rutiner og praksis 

for evaluering av tiltak og prosess  

• Fagkompetanse  

• Bestillerkompetanse (rutiner og praksis for vurdering av kjøp av eksterne 

tjenester samt rutiner og praksis for kontraktsoppfølging og evaluering av 

kjøp av eksterne tjenester)  

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, private 

og frivillige eller andre offentlige instanser, samt rutiner og praksis for 

evaluering av slikt samarbeid. 

Bærekraftig utvikling • omhandles under andre prosjektområder 

Grunnskole Tilpasset opplæring  

• Rutiner og praksis for kartlegging, vurdering, tiltak og evaluering i 

forbindelse med tilpasset opplæring 

• Rutiner og praksis for involvering av elev, foreldre/foresatte i forbindelse 

med tilpasset opplæring samt rutiner og praksis for evaluering av slik 

involvering/samarbeid 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 

 

Psykososialt skolemiljø: 

• Fagkompetanse 

• Rutiner og praksis for tiltak for avdekking og forebygging av mobbing 

elev-elev, elev-lærer/ansatt 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og - håndtering/oppfølging 

• Rutiner og praksis for iverksetting av tiltak for den enkelte elev, samt 

rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid 

• Rutiner og praksis for involvering av elever, foreldre, råd og utvalg i 

skolemiljøarbeidet 
 

Arbeidsmiljø for ansatte: 

• Fagkompetanse blant ansatte og vikarer 

• Rutiner og praksis for gjennomføring av arbeidsmiljø- og 

medarbeiderundersøkelser blant ansatte, samt rutiner og praksis for 

evaluering/oppfølging av undersøkelsene 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for etter- og videreutdanning blant lærere/ansatte 

• Rutiner og praksis for registrering av sykefravær, sykefraværsoppfølging, 

vikarbruk, etc.  

Helsetjenester Psykisk helsearbeid blant barn og unge: 

• Rutiner og praksis for kartlegging av omfang samt behov til barn og unge 
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• Rutiner og praksis for vurdering av tiltak/tilbud til barn og unge, samt 

rutiner og praksis for evaluering av tiltak/tilbud 

• Rutiner og praksis for involvering av barn, foreldre/foresatte/pårørende i 

vurdering og valg av tiltak/tilbud samt rutiner og praksis for evaluering 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, private 

og frivillige eller andre offentlige instanser, samt rutiner og praksis for 

evaluering av slikt samarbeid. 

IKT og digitalisering • Organisering 

• Fagkompetanse 

• Bestillerkompetanse (rutiner og praksis for vurdering av kjøp av eksterne 

varer/tjenester samt rutiner og praksis for kontraktsoppfølging og 

evaluering av kjøp av eksterne varer/tjenester)  

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for opplæring i sak-/arkivsystem og fagsystem  

• Rutiner og praksis for øvelser i IT-sikkerhet samt rutiner og praksis for 

evaluering av øvelser 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter samt 

rutiner og praksis for evaluering av slikt samarbeid. 

Nedsatt funksjonsevne Ressurskrevende tjenester: 

• Organisering  

• Rutiner og praksis for vurdering av behov, tiltak (omsorgsplass, BPA etc.) 

samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, med 

private og frivillige, andre offentlige instanser, samt rutiner og praksis for 

evaluering av slikt samarbeid 

Offentlige anskaffelser • Organisering 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av regelverket 

• Kost/nyttevurdering ved innkjøp 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av rammeavtaler 

• Rutiner og praksis for forebygging av økonomiske misligheter knyttet til 

innkjøp 

Omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester til eldre: 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov, vurdering av tiltak samt 

rutiner og praksis for evaluering av tiltak (hjemmehjelp, omsorgsplass 

etc.) 

• Rutiner og praksis for vurdering, tilrettelegging samt bruk av 

velferdsteknologi i hjemmet 

• Rutiner og praksis for legemiddelbruk og -håndtering 

• Rutiner og praksis for å sikre ernæring blant eldre 

• Rutiner og praksis for aktivisering av eldre 

• Fagkompetanse blant ansatte og vikarer/eksterne 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Rutiner og praksis for samarbeid/dialog med eldre/pårørende i 

utforming av tiltak, samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak og 

samarbeidet 

Personvern • Organisering 

• Rutiner og praksis for vurdering av og håndtering av personopplysninger, 
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samt rutiner og praksis for evaluering 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for opplæring i personvern  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

Rusomsorg Rusomsorg blant barn og unge: 

• Rutiner og praksis for kartlegging av rus blant barn og unge 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov og tiltak/tilbud til barn og unge, 

samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak/tilbud 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, med 

private og frivillige, andre offentlige instanser, samt rutiner og praksis for 

evaluering av slikt samarbeid 

Tidlig innsats og forebygging 

oppvekst 
• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for kartlegging av barn og unge i risikosoner/-grupper 

• Rutiner og praksis for vurdering av tiltak/tilbud samt rutiner og praksis 

for evaluering av tiltak/tilbud  

• Rutiner og praksis for involvering av barn, foreldre/foresatte/pårørende i 

vurdering og valg av tiltak/tilbud samt rutiner og praksis for evaluering 

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, med 

private og frivillige, andre offentlige instanser, samt rutiner og praksis for 

evaluering av slikt samarbeid 

Konsulentbruk (bruk av 

eksterne konsulent- og 

rådgivningstjenester) 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov for kjøp av eksterne konsulent- 

og rådgivningstjenester i forhold til ansettelse i egen organisasjon, 

samarbeid med andre kommuner etc. 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering av avtaler om 

eksterne konsulent- og rådgivningstjenester 

• Rutiner og praksis for evaluering av kjøp av eksterne konsulent- og 

rådgivningstjenester 

Økonomisk sosialhjelp • Rutiner og praksis for kartlegging av behov i forhold til tjenestetilbud 

• Rutiner og praksis for vurdering av tiltak/tilbud samt rutiner og praksis 

for evaluering  

• Rutiner og praksis for involvering av søker/tjenestemottaker i vurdering 

og valg av tiltak/tilbud samt rutiner og praksis for evaluering  

• Saksbehandlingstid 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse 

• Samhandling mellom NAV, kommunen og andre offentlige myndigheter 

  

Brann- og redningstjenester • Organisering  

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for kartlegging og tilsyn av brannobjekt og utsatte 

grupper, herunder rutiner og praksis for responstid  

• Rutiner og praksis for samarbeid/dialog mellom kommune og Follo 

brannvesen IKS i forbindelse med plan-, regulerings- og byggesaker for 

ivaretakelse av brannforebygging, samt rutiner og praksis for evaluering 

av samarbeid  

• Rutiner og praksis for samarbeid/avtaler mellom kommune, private og 

Follo brannvesen IKS vedrørende f.eks. brannvann, samt rutiner og 

praksis for evaluering av samarbeid/avtaler 
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7 Økonomi/budsjett 

Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og dette vil også 

være avgjørende for ressursbruken.  

 

Antall undersøkelser og hvilke undersøkelser som skal gjennomføres per år vil bero på 

bestilling(er) fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget må tilpasse de ressurser som er avsatt i 

budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 

 

8 Rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Dette innebærer at 

den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til kommunestyret. 

  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges opp, og 

kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om 

hvordan kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i 

årsrapporten, eventuelt i egen sak.  

 

9 Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-årsperiode. I 

tillegg til løpende vurdering av planen, vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres etter 2 

år.  

 

Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike planen basert på nye vurderinger, 

eller hvis andre forhold tilsier det. 

  



56/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - 20/00348-6 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 : Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 Nesodden kommune

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 921 693 230 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
10 

10 Vedlegg  
 

Sentrale bestemmelser om forvaltningsrevisjon  
 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
 

LOV-2018-06-22-83 

 

 

23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 

i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

 

 

………… 

 

 
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 

er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

………. 

 

 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, 

fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 
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d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 

revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første 

ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder 

på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller 

fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for 

å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 

 

……….. 

 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 
FOR-2019-06-17-904 

 

 
§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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Arkivsak-dok. 20/00420-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 57/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Vedlegg:  
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Nesodden kommune 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok 19.10.2020 i sak 49/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - 
Nesodden kommune følgende:  

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingen av
Nesodden kommune, om å utarbeide følgende:

1) Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
2) Plan for eierskapskontroll 2020-2024

2. Kontrollutvalget ber om at planene legges frem i neste møte.

HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-3:  

§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

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

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  
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Bakgrunn for saken  
Kontrollutvalget vedtok 14.01.2020 i sak 7/20 Plan for eierskapskontroll – 
Bestilling følgende:  
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Nesodden kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget.  
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken Kommunerevisjon 
IKS.  

 
 
VURDERING  
Vedlagt følger utkast til Plan for eierskapskontroll 2020-2024.  
 
Grunnlaget for planen er risiko- og vesentlighetsvurdering for Nesodden kommune 
for 2020. Denne er publisert her: 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/nesodden/styringsdokument/ 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen har vært oppe til diskusjon i kontrollutvalget, 
senest i forbindelse med behandlingen i møte 19.10.2020 i sak 49/20.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Innspill og merknader til planen 
innarbeides før den oversendes kommunestyret for endelig behandling 
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Behandlet i Kommunestyret 00.00.2020, sak xx/xx. 

Revidert av kontrollutvalget 00.00.2020, sak xx/xx.   

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

Nesodden kommune 
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Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 

kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll). 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 

1 Kontrollutvalgets mandat 3 

2 Eierskapskontrollens innhold 3 

3 Hvilke selskapsformer er omfattet av 

eierskapskontroll? 3 

4 Avgrensning 4 

5 Gjennomføring 4 

6 Planens varighet 4 

7 Delegering 4 

8 Prioriteringer 4 

9 Rullering av planen 5 

10 VEDLEGG 6 
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1 Kontrollutvalgets mandat 

Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 

første ledd bokstav d)  

 
Kontrollutvalget skal påse at 

 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 

 

Eierskapskontroll er videre omtalt i kommuneloven § 23-4 og i kontrollutvalgs- og 

revisjonsforskriften. I tillegg har kommuneloven § 26-1 om eierskapsmelding betydning for 

eierskapskontrollen. Relevante lov- og forskriftsbestemmelser er vedlagt denne planen. 

 

 

2 Eierskapskontrollens innhold 
Kontrollutvalget skal fremme forslag til plan for eierskapskontroll for kommunestyret. Det er 

kommunestyret som etter forslag fra kontrollutvalget bestemmer omfanget av 

eierskapskontrollen, eventuelt hvilke selskaper det skal gjøres eierskapskontroll av. 

 

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. 

Fokuset i en eierskapskontroll vil være hvordan kommunen forvalter sitt eierskap, enten samlet 

eller enkeltvis. 

 

Ved gjennomføring av eierskapskontrollen, vil det være relevant å vurdere oppgaven opp mot 

kommunens eierskapsmelding. Kommunen skal minst en gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. 

 

Eierskapsmeldingen skal inneholde: 

 

- Prinsipper for eierstyring 

- Oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 

- Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende eierinteresser i 

virksomhetene omtalt i forrige strekpunkt 

 

 

3 Hvilke selskapsformer er omfattet av eierskapskontroll? 
Selskapsformer som er omfattet av eierskapskontroll er:  

 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 

alle aksjer. 
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4 Avgrensning 
En nærmere undersøkelse av eller i et selskap, med henblikk på å vurdere eksempelvis 

selskapets tjenester og/eller organisasjon, er ikke eierskapskontroll, men kan snarere 

gjennomføres som en forvaltningsrevisjon. En slik undersøkelse bør eventuelt fremgå av 

kommunens plan for forvaltningsrevisjon. 

 

 

5 Gjennomføring 
Det følger av kommuneloven § 24-2 at eierskapskontroll skal utføres av revisor og baseres på 

god kommunal revisjonsskikk. 

 

Det vil bli nærmere vurdert om kontrollen skal gjøres samlet for alle selskapene eller enkeltvis, 

ut fra de ressursene som kontrollutvalget har til rådighet. 

 

Grunnlaget for gjennomføring av en eierskapskontroll vil i hovedsak være kommunens 

eierskapsmelding. Gjeldende eiermelding ble vedtatt av Nesodden kommunestyre 7.desember 

2016 i sak 132/16 Eiermelding - interkommunale og kommunale selskaper 2016 – 2019. 

 

 

6 Planens varighet 
Plan for eierskapskontroll vil gjelde for perioden 2020-2024. 

 

 

7 Delegering  
Det følger av kommuneloven § 23-4 at kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 

endringer i planen i planperioden. 

 

 

8 Prioriteringer 
Kontrollutvalget foreslår at det gjøres eierskapskontroll av følgende: 

 

Prosjekt Tema 

Eierskapsforvaltning  

(overordnet) 

• System og rutiner for oppfølging av eierskap 

o Eiermelding 

o Eierstrategi 

o Selskapsavtaler, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 

o Eieroppfølging 

• Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Rapportering til kommunestyret 

Follo brannvesen IKS • System og rutiner for oppfølging av eierskap 

o Eiermelding 

o Eierstrategi 

o Selskapsavtale, vedtekter, samarbeidsavtaler etc. 

o Eieroppfølging 

• Rutiner for valg av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Opplæring av eierrepresentanter til selskapets organ 

• Rapportering til kommunestyret 



57/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 - 20/00420-1 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 : Plan for eierskapskontroll 2020-2024 Nesodden kommune

 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 921 693 230 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
5 

 

 

9 Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på eierskapskontroll i kommunestyre-perioden. I tillegg 

til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere om den bør revideres etter 2 år.  

Kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen 

basert på slike vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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10 VEDLEGG 
 

Sentrale bestemmelser om eierskapskontroll  
 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
 

LOV-2018-06-22-83 

 

 

23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 

i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 

revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

 

 

………… 

 

 

§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets 

eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 

at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen 

 

 

………. 

 

 

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin 

kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 
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d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier 

alle aksjer. 

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 

revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med 

forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første 

ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 

tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd 

gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av 

kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det 

som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 

 

……….. 

 

Kapittel 26. Eierstyring 
§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 

 

 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

FOR-2019-06-17-904 

 

 

§ 4.Kontrollutvalgets rapportering om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller 

Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller og resultatet av dem. 
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Arkivsak-dok. 20/00349-5 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 58/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 23/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr. 03.11.2020 (vedlagt) 
OS 24/20 Nesodden KU Behandlede saker 2020, pr. 03.11.2020 (vedlagt) 
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Kontrollutvalget i  
Nesodden kommune 

A jour pr 03.11.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
  

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak 
og oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/20  
(14.01.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 19.november 2019 

• Orientering om pasientjournalsystemet i Nesodden kommune  

• Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i 
Nesodden kommune - Prosjektplan  

• Revisjonens rapport pr 31.10.19  

• Revisors vurdering av uavhengighet  

• Erklæring fra revisor  

• Kontrollutvalgets planarbeid  

• Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling  

• Plan for eierskapskontroll - Bestilling  

• Referat og orienteringer  

2/20  
(04.02.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 14.januar 2020  

• Orientering fra revisjonen  

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Møteplan 1.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

(17.03.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

3/20  
(21.04.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Nesodden 

• Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

• Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger 

• Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

• Referat og orienteringer 

(12.05.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

4/20  
(02.06.2020 kl. 17:15) 
Ungdomsarenaen, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 

• Nesodden kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

• Økonomirapport 1.kvartal 2020 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Forenklet 
etterlevelseskontroll 2019 

• Referat og orienteringer 

(16.06.2020 kl. 17:15) 
Møterom Hasle, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

5/20 
(18.08.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 2.juni 2020 

• Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø ved 
helseinstitusjoner i Nesodden kommune 

• Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger - 
Kommunedirektørens tilbakemelding 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

(29.09.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

6/20 • Godkjenning av protokoll fra møte 18.august 2020 
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(06.10.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• Orientering om kommunens varslingsrutiner 

• Orientering om status for kommunens smittevernarbeid 

• Økonomirapport 2.kvartal 2020 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av 
kommunale bygg i Nesodden kommune (frist: 01.02.2018) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap 
i Nesodden kommune UTSATT) 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll (UTSATT) 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2020 (UTSATT) 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Nesodden kommune 
(UTSATT) 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2021 (UTSATT)   

• Referat og orienteringer (UTSATT) 

• Eventuelt (UTSATT) 

7/20 
(19.10.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 6.oktober 2020 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap 
i Nesodden kommune  

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll  

• Revisjonens rapport pr 30.04.2020 

• Risiko- og vesentlighetsvurdering – Nesodden kommune 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

(27.10.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• AVLYST / UTSATT 

8/20 
(10.11.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra møte 19.oktober 2020 

• Orientering fra Remonter AS 

• Overordnet revisjonsstrategi 2020  

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

9/20 
(01.12.2020 kl. 17:15) 
Møterom Agnor, 
Tangenten 

• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

• Økonomirapport 3.kvartal 2020 

• Møteplan 2021 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 

• Evaluering av revisjonsordning for Nesodden kommune (frist: 
31.12.2020) 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

  

2020 / 2021 
(ikke fordelt) 

• Tema for forvaltningsrevisjon 2021 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Rus og psykiatri i 
Nesodden kommune (frist: 16.10.2020) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Nesodden 
(frist: 17.12.2020) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø ved 
helseinstitusjoner i Nesodden kommune (frist: 02.03.2021) 

• Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymring vedrørende 
oppsigelse etter meldt avvik (U OFF) (purret: 20.11.19) 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Kommunedirektør 
o Kommunalsjefene (5) 
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Kontrollutvalget i 
Nesodden kommune 

Behandlede saker 2020 (pr 03.11.2020) 
Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

14.01.2020    

 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 19.november 2019 A 

 02/20 Orientering om pasientjournalsystemet i Nesodden kommune A 

 03/20 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i 
Nesodden kommune – Prosjektplan 

A 

 04/20 Revisjonens rapport pr 31.10.19 A 

 05/20 Revisors vurdering av uavhengighet A 

 06/20 Erklæring fra revisor A 

 07/20 Kontrollutvalgets planarbeid A 

 08/20 Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling B 

 09/20 Plan for eierskapskontroll – Bestilling B 

 10/20 Referat og orienteringer A 

04.02.2020    

 11/20 Godkjenning av protokoll fra møte 14.januar 2020 A 

 12/20 Orientering fra revisjonen A 

 13/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 A 

 14/20 Møteplan 1.halvår 2020 A 

 15/20 Referat og orienteringer A 

    

17.03.2020  AVLYST / UTSATT  

    

21.04.2020    

 16/20 Godkjenning av protokoll fra møte 4.februar 2020 A 

 17/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - NAV Nesodden O 

 18/20 Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 A 

 19/20 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger A 

 20/20 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS A 

 21/20 Referat og orienteringer A 

    

12.05.2020  AVLYST / UTSATT  

    

02.06.2020    

 22/20 Godkjenning av protokoll fra møte 21.april 2020 A 

 23/20 Nesodden kommune - Årsregnskap 2019 A 

 24/20 Økonomirapport 1.kvartal 2020 A 

 25/20 Rutiner for nøkler til hjemmeboende pasienters boliger A 

 26/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll 2019 B 

 27/20 Referat og orienteringer A 

    

16.06.2020  AVLYST / UTSATT  

    

18.08.2020    

 28/20 Godkjenning av protokoll fra møte 2.juni 2020  A 

 29/20 Forvaltningsrevisjonsrapport  
- Arbeidsmiljø ved helseinstitusjoner i Nesodden kommune 

O 

 30/20 Kommunens rutiner og praksis for tildeling av boliger  
- Kommunedirektørens tilbakemelding 

A 

 31/20 Møteplan 2.halvår 2020 A 

 32/20 Referat og orienteringer A 

06.10.2020    

 33/20 Godkjenning av protokoll fra møte 18.august 2020 A 

 34/20 Orientering om kommunens varslingsrutiner O 

 35/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap A 

 36/20 Økonomirapport 2.kvartal 2020 A 

 37/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av kommunale 
bygg i Nesodden kommune 

A 

 38/20 Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap i 
Nesodden kommune 

U 

 39/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 U 

 40/20 Revisjonens rapport pr 30.04.2020 U 
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 41/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Nesodden kommune U 

 42/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 U 

 43/20 Referat og orienteringer U 

 44/20 Eventuelt B 

19.10.2020    

 45/20 Godkjenning av protokoll fra møte 6.oktober 2020 A 

 46/20 Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap i 
Nesodden kommune 

O 

 47/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 O 

 48/20 Revisjonens rapport pr 30.04.2020 A 

 49/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering – Nesodden kommune B 

 50/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 B 

 51/20 Referat og orienteringer O 

 52/20 Eventuelt A 

    

27.10.2020  AVLYST / UTSATT  

 

 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 
B Saken er under behandling 
O Saken er til videre oppfølging 
U Saken utgår, evt. saken er utsatt 
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Arkivsak-dok. 20/00365-5 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune 10.11.2020 

PS 59/20 EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør spilles inn til kontrollutvalgets leder eller 
sekretariatet før kontrollutvalgets møte. 

Vedtak treffes som regel ikke under Eventuelt 
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