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Adresse:    
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Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post: kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 
 

Hov, 22. oktober 2020. 
J.nr./referanse: 13-20/SL/ks 

 

KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE 
 

Bjørg Horn (SBL), leder 
Per Espen Eid (V), nestleder  
Lars Arnstein Grime (Sp)  
Kirsten Eva Male (Ap) 
Eva Røise (SV)  
 

 

 
 

 
Kopi til: 
- Ordfører og rådmann 
- Innlandet Revisjon IKS 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Mandag 2. november 2020 
Tid: Kl. 0900 – ca. 1430 
Sted:  Kommunestyresalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. 
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf. 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Kl. 0930 – sak 51 (Tertialrapport 2. tertial 2020): Rådmann Arne Skogsbakken orienterer. 
• Kl. 1230 – sakene 53- 55: Innlandet Revisjon IKS ved daglig leder Bjørg Hagen 

orienterer.   
 
 
 
 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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KONTROLLUTVALGET I  
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I SØNDRE LAND RÅDHUS  
 

Mandag 2. november 2020 kl. 0900 

 
 
SAK NR. 50/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.10.2020 
 
SAK NR. 51/2020 TERITALRAPPORT 2. TERITAL 2020 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE  
 
SAK NR. 52/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023  

 
SAK NR. 53/2020 BREV FRA KONTROLLUTVALGET I JEVNAKER 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 54/2020 INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 

SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER 

 
SAK NR. 55/2020 OPPDRAGSAVTALE MED INNLANDET REVISJON IKS FOR 

2021 
 
SAK NR. 56/2020 REFERATSAKER 
 
 
 
 
 
 

Hov, 22. oktober 2020. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 
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SAK NR. 50/2020 
 

Søndre Land kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.10.2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.11.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 12.10.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 12.10.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
SØNDRE LAND KOMMUNE 

 
 
Mandag 12. oktober 2020 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 – 1500. 
 
Som medlemmer møtte:  
Bjørg Horn (SBL), leder 
Per Espen Eid (V), nestleder  
Kirsten Eva Male (Ap) 
Eva Røise (SV) 
 
Følgende medlem hadde meldt forfall:  
Lars Arnstein Grime (Sp) 
 
Følgende varamedlem møtte:  
Erik Lund (SBL), første vara 
 
Ellers møtte: 
Fra Innlandet Revisjon IKS: Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud (sak 45), 
forvaltningsrevisor Ingvild Andreassen Granlund (sak 45) og oppdragsansvarlig forvaltnings-
revisor Kristian Lein (sakene 47-49) og forvaltingsrevisor Ingvild Selfors (sakene 47-49). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
 
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmann, kontrollutvalgets medlemmer og 
varamedlemmer, Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 

Utvalgsmøtet ble satt kl. 0900 med leder Bjørg Horn som møteleder.   
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
 
Til behandling: 
 
 
SAK NR. 42/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.08.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 31.08.2020 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 43/2020 TERTIALRAPPORT 2/2019 FRA INNLANDET REVISJON IKS  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 2/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
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SAK NR. 44/2020 TERITALRAPPORT 2. TERITAL 2020 – SØNDRE LAND 

KOMMUNE  
 

Fra behandlingen: 
Følgende ble delt ut og gjennomgått i møtet: 
- Saksfremlegg – f.sak 103/20 (formannskapets møte 14.10.2020) 
- Tertialrapport 2. tertial 2020 – Søndre Land kommune (vedlegg til 

f.sak 103/20) 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Saken utsettes til neste møte. Rådmannen inviteres til å orientere. 
 

 
 
SAK NR. 45/2020 PROSJEKTPLAN: GJØVIK OG LAND 

BARNEVERNTJENESTE 
 

Fra behandlingen: 
Oppdragsansvarlig revisor Reidun Grefsrud presenterte prosjektplanen 
og svarte på spørsmål. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Prosjektplanen godkjennes med følgende problemstillinger:  
 

a) Hvordan er utviklingen i saksmengde og ressursbruk før 
og etter sammenslåingen til Gjøvik og Land 
barneverntjeneste?  

b) Hva er utfordringene når det gjelder kapasitet og 
kompetanse innenfor de ulike saksområdene og hvilke 
konsekvenser har utfordringene for tjenestene?  

c) Er det etablert et tilfredsstillende samarbeid mellom 
vertskommunen og samarbeidskommunene?  

d) I hvilken grad har Gjøvik kommune iverksatt en 
systematisk internkontroll som sikrer at 
barnevernstjenestens aktiviteter planlegges, organiseres, 
utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovbestemte krav?  

 
2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomføres innen november 

2021 innenfor en tidsramme på 500 timer.  
 
3. Det foreslås følgende kostnadsfordeling:  

• Kontrollutvalget i Gjøvik kommune (50 %) 
• Kontrollutvalget i Nordre Land kommune (25 %) 
• Kontrollutvalget i Søndre Land kommune (25 %) 

 
4. Bestillingen forutsetter at kontrollutvalgene i alle tre 

deltakerkommunene er oppdragsgivere.   
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SAK NR. 46/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2021 
 

Fra behandlingen: 
Fremlagt forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 
Budsjett for kontrollutvalget for 2021 (ansvar 70030, tjeneste 
1100) fastsettes med en økonomisk ramme på kr. 1 181 000, med 
utgangspunkt i følgende fordeling:  
 

 Konto                      Beløp 
10801 Møtegodtgjørelse        53 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 25 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               6 000 
11001 Aviser/tidsskrifter/faglitteratur              7 000 
11151 Bevertning møter 3 000 
11500 Kursutgifter 22 000 
13709 Kjøp av tjenester fra private 

(sekretærtjenester + andre)  
270 000 

13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 795 000 
14290 Momskompensasjon (utgift) 67 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 67 000  

 Totalt                              1 181 000 
 
 

 
 
SAK NR. 47/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-

2023: INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
 

Fra behandlingen: 
Forvaltingsrevisor Ingvild Selfors presenterte revisjonens innspill til 
interkommunale samarbeid (vertskommunesamarbeid mm). 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende 
interkommunale samarbeid i plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen 
• Gjøvik og Land interkommunale barneverntjeneste 

(inkluderer samarbeidene Gjøvikregionen 
fosterhjemstilsyn og Gjøvik interkommunale 
barnevernvakt) 

 
 
 
SAK NR. 48/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
 

Fra behandlingen: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein presenterte 
revisjonens innspill til plan for eierskapskontroll.  
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Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan 
for eierskapskontroll 2020-2023: 
 

• Oppfølgingen av kommunens vedtatte eierskapspolitikk 
og KS sine anbefalinger på området.  
 

• Eieroppfølging av følgende selskaper:  
- Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) 
- Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (50 %) 
- Topro AS (15,69 %) 
- Sølve AS (100 %) 

 
 
 
SAK NR. 49/2020 INNSPILL TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-

2023: KOMMUNALT EIDE SELSKAPER 
 

Fra behandlingen: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Lein presenterte 
revisjonens innspill til forvaltningsrevisjon i selskaper. 
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen og drøfting i møtet 
prioriteres følgende selskaper i plan for forvaltningsrevisjons 
2020-2023: 
 

• Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) 
• Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (50 %) 
• Topro AS (15,69 %) 
• Sølve AS (100 %) 
• Krisesenteret i Gjøvik IKS (20 %) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hov, 12. oktober 2020. 
 
 
 
Bjørg Horn 
leder 
 

 
 

RETT UTSKRIFT: 
Hov, 12. oktober 2020. 
 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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Møteplan for 2020: 
 

• Mandag 17.02.2020 kl. 0900 
• Mandag 09.03.2020 kl. 0900  
• Mandag 27.04.2020 kl. 0900 - avlyst  
• Mandag 25.05.2020 kl. 0900 
• Mandag 22.06.2020 kl. 0900 - ekstramøte  
• Mandag 31.08.2020 kl. 0900 – flyttet fra 14/9 
• Mandag 12.10.2020 kl. 0900 - ekstramøte 
• Mandag 02.11.2020 kl. 0900  
• Mandag 07.12.2020 kl. 0900  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Gjøvik- og 

Land barneverntjeneste  
(KU-sak 45/20, planlagt avslutning 
november 2021).  
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SAK NR. 51/2020 
 

Søndre Land kommune  
       
   

 
 
 
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2020 – SØNDRE LAND 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 12.10.2020 

02.11.2020 
Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:   
1. Tertialrapport 2020 – 2. tertial  

 
 

Vedlegg 1 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Tertialrapport 2. tertial 2020 for Søndre Land kommune tas til orientering.  
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Tertialrapporten er rådmannens tilbakemelding til politikerne/kommunestyret om måloppnåelse så 
langt i år, den økonomiske situasjonen og hva som er utført av investeringsprosjekter.   
 
Kontrollutvalget har ingen formell rolle i kommunens behandling av tertialrapporten, og saken 
legges derfor kun frem som en orienteringssak. Rapporten er et fint hjelpemiddel for utvalget til å 
holde seg løpende oppdatert om kommunens drift og økonomiske situasjon.  
 
Tertialrapporten ble behandlet i formannskapet den 14.10.2020 og i kommunestyret den 26.10.2020.  
 
Rådmannen er invitert til å presentere tertialrapporten i møtet. 
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SAK NR. 52/2020 
 

Søndre Land kommune       
   

 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 
2020-2023 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.11.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020-2023 

 

Vedlagt 
Ja 
 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 
 

1. Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-
2023 godkjennes. 

 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta omprioriteringer, og å 

igangsette undersøkelser på eget initiativ, dersom det i planperioden oppstår behov for 
kontroll på andre områder enn det som går frem av planen. Kontrollutvalgets arbeid 
med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll rapporteres til kommunestyret. 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
I henhold til kommunelovens skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. Planen skal oversendes kommunestyret til sluttbehandling. Oppgavene er 
formulert slik i kommunelovens § 23-3 og § 23-4: 
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§ 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. 

 
 

§ 23-4 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. 

 
 
Kontrollutvalget har gjennom året foretatt en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet og virksomheten i selskaper som kommunen eier.  
 
Vedlagt saken følger utkast til plandokument. Som avtalt er det laget et felles plandokument 
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Plandokumentet er ikke sluttført.  
 
Forslag til vedtak er utformet under forutsetning av at plandokumentet sluttføres i møtet. 
Alternativt foreslås å utsette saken til neste møte.  
 
I tillegg til å godkjenne planen fremgår det av pkt. 2 i forslag til vedtak at kommunestyret delegerer 
til kontrollutvalget å foreta eventuelle omprioriteringer uten å måtte gå til kommunestyret for ny 
godkjenning av planen. Dette ivaretar fleksibilitet og gir kontrollutvalget handlingsrom dersom det 
oppstår behov for å iverksette kontroll på andre områder enn det planen omtaler. Dette er i tråd med 
anbefalt praksis.  
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OVERSIKT OVER VEDTAK OM PRORITERINGER MV.-  
 
1. Plan for forvaltningsrevisjon – innspill til tema: 

 
Nevnt muntlig på møte 09.03.2020: 

• Adm. organisering og bruk av nettverk ved arbeid på tvers: Hvordan fungerer 
dette i praksis, når man målsettingene, oppnås resultatet evt. hvordan måles disse, 
hvordan får man til ansvarslinjene mellom enheter og kommunalsjefområder mv. 

• Internkontroll – avviksregistrering og risikovurderinger  
Rådmannen i møte 09.30.2020:  
- Ikke gjennomgående system på overordnet nivå 
- Gjennomføres innenfor flere tema- og fagområder (beredskap, 

personvern/GDPR, fellestjenester og servicetorg, utvalgte anskaffelser, 
områder innen Mestring og velferd, prosjekter drift og investering mm.) 

- Utviklingsområde ny administrativ organisering (målsetting om system 
etablert innen utgangen av annet tertial 2020, vurdere ROS-modul i Compilo) 

• Innkjøp – kontraktsoppfølging  
 
Vedtak møte 22.06.2020 – sak vedr. forvaltningsrevisjon innenfor kommunens virksomhet: 

Følgende tema/områder innarbeides i den foreløpige prioriteringslisten med tanke på 
videre drøfting (ikke prioritert rekkefølge):  
Sektorovergripende nivå: 
• Sykefravær og sykefraværsarbeid (kartlegging av– årsaker til og konsekvenser 

av sykefravær, tiltak i Søndre Land kommune, heltid/deltid, ledelse/lederutvikling 
mm) 

• Forsvarlig saksutredning (jf. kommunelovens krav) 
• Administrativ organisering og koordinering på tvers – bruk av nettverk (jf. KU-

vedtak sak 16/20) 
• Internkontroll – avviksregistrering og risikovurderinger  
• Anskaffelser  

- Anskaffelser under terskelverdier 
- Anskaffelser over terskelverdier (felles innkjøpsenhet i Gjøvikregionen) 
- Kontraktsoppfølging 

• Service/kundebehandling (dokumentasjon av telefonhenvendelser mv.) 
• Gjøvik-Land barneverntjeneste 

 
Vedtak møte 22.06.2020 – sak vedr. interkommunale samarbeid: 

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende interkommunale samarbeid i 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (foreløpig prioritering): 
 

• Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen 
• Gjøvik og Land interkommunale barneverntjeneste (inkluderer samarbeidene 

Gjøvikregionen fosterhjemstilsyn og Gjøvik interkommunale barnevernvakt) 
 
Vedtak i møte 22/6-20 – sak vedr. forvaltningsrevisjon i selskaper:  

Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende selskaper i plan for 
forvaltningsrevisjons 2020-2023: 

• Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) 
• Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (50 %) 
• Topro AS (15,69 %) 
• Sølve AS (100 %) 
• Krisesenteret i Gjøvik IKS (20 %) 
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Vedtak i møte 31.08.2020 – sak Kommunebarometeret 2020 (2019-tall): 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Søndre Land kommune er rangert som nr. 165 
av landets kommuner, og at det er store variasjoner mellom de 12 sektorene som 
er rangert: 

 
 Sektor 

 
Kommunens 
plassering 

1 Grunnskole 283 
2 Pleie og omsorg 174 
3 Barnevern 214 
4 Barnehage 293 
5 Helse 85 
6 Sosialtjeneste 60 
7 Kultur 306 
8 Miljø 42 
9 Saksbehandling 114 
10 Vann, avløp og renovasjon 123 
11 Økonomi 211 
12 Kostnadsnivå 383 

 
2. Det presenterte tallmaterialet og diskusjonen i møtet tas med i kontrollutvalgets 

arbeid med å lage plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. 
 
Div. tema/innspill fra forrige valgperiode 2015-2019: 

• Varslingsrutiner (KU-sak 28/19) 
• Internkontroll: Risikovurderinger og avviksrapportering – implementering 

av kvalitetssystemet (KU-sak 27/18, oppfølging første halvår 2019) 
• Mislighetsrisiko – konkrete risikovurderinger (KU-sak 28/18) 
• Implementering av ny personopplysningslov (KU-sak 29/18) 
• Digitalisering (KU-sak 11/18) 
• NAV Søndre Land: Internkontroll og tilgjengelighet for brukerne (KU-sak 

03/18) 
• Revidert tilsynsstrategi - byggesak (KU-sak 31/17) 
• Oppfølging av tilsynsrapport fra 2018 – tjenester til psykisk 

utviklingshemmede (KU-sak 58/18 – foreslått å følge opp i 2020) 
 
 
2. Eierskapskontroll - prioriteringer 

 
Nedenfor følger oversikt over vedtak og aktuelle tema som har vært oppe gjennom prosessen:   

 
Vedtak i møte 15/9-20 (sak: Plan for eierskapskontroll): 
Med bakgrunn i innspill fra revisjonen prioriteres følgende i plan for eierskapskontroll 2020-
2023: 

a) Oppfølgingen av kommunens vedtatte eierskapspolitikk og KS sine 
anbefalinger på området.  

 

b) Eieroppfølging av følgende selskaper:  
- Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) 
- Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS (%) 
- Topro AS (15,69 %) 
- Sølve AS (100 %) 



 

 

 

Søndre Land kommune   
    

   

 

  

 

 

Kontrollutvalgets 

 

PLAN FOR  
FORVALTNINGSREVISJON  

OG  
EIERSKAPSKONTROLL  

 
2020-2023 

 
 

 

  Behandlet i kontrollutvalget: 2. november 2020. 

Vedtatt av kommunestyret:  
 



Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 2 
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1.  INNLEDNING  
 

Kontrollutvalget utfører på vegne av kommunestyret løpende kontroll med den 

kommunale forvaltningen, herunder påser at kommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 

av kommunens folkevalgte organer.  

 

Kontrollutvalgets oppgaver kan i hovedsak deles i tre områder: 

➢ Regnskapsrevisjon 

➢ Forvaltningsrevisjon 

➢ Eierskapskontroll 

 

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon går det frem at kontrollutvalget skal lage en 

plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Planene skal 

vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden. Kontrollutvalget har valgt å samle de to planene i ett dokument.  

 

 

2.  PLANPROSESSEN  
 

 I kommuneloven går det frem at plan for forvaltningsrevisjon (§ 23-3) og plan for 

eierskapskontroll (§ 23-4) skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for å iverksette kontroller. 

 

Kontrollutvalget har i sitt arbeid med planen lagt vekt på å få et oversiktsbilde av 

hele kommunens virksomhet (kommunen som rettssubjekt) i tillegg til virksomheten 

i selskaper som kommunen eier (interkommunale selskaper og aksjeselskaper). Ved 

gjennomgang av kommunens virksomhet ble interkommunale samarbeid 

(«vertskommunesamarbeid») gjennomgått særskilt. 

 

Planprosessen er forankret i kontrollutvalget gjennom dialog i møter med sentrale 

aktører (revisor, kommunedirektør og evt. andre) og innhenting av informasjon fra 

ulike kilder (kommunale planer og rapporter, tilgjengelig statistikk/Kostra-tall, 

rapporter fra revisjoner i andre kommuner, medieomtale mv.). 

 

Kontrollutvalget har i sine risikovurderinger primært lagt til grunn iboende 

risikoforhold, dvs. risikoforhold som foreligger uavhengig av om kommunens 

systemer og rutiner fungerer eller ikke. En grundigere risikovurdering vil bli 

gjennomført forut for igangsetting/bestilling av en forvaltningsrevisjoner som 

grunnlag for kontrollutvalgets endelige beslutning for å bestille/gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon.  

 

I tillegg til å legge vekt på risiko- og vesentlighet har kontrollutvalget også lagt vekt 

på: 

➢ Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen 

➢ Politisk aktualitet og interesse 

➢ Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk) 



Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll  

 

Kontrollutvalget  Side 4 

 

 

 
3.  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  
 

3.1 HVA ER FORVALTNINGSREVISJON?  
 

Kommuneloven § 23-3 beskriver forvaltningsrevisjon slik: 

 

”Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak.”  

 

I en forvaltningsrevisjon kan man ha flere forskjellige perspektiver. Hvilket 

perspektiv man legger hovedvekten på avhenger av intensjon med undersøkelsen.  

Mulige perspektiver

Forvaltnings-
revisjon

Resultatperspektiv

Produktivitets- og 
effektivitetsperspektiv

Ledelsesperspektiv

Styringsperspektiv

Regeletterlevelse

Systemperspektiv

Organisasjons-
perspektiv

Økonomisk perspektiv

Vedtaksperspektiv

Brukerperspektiv

 
På grunn av at tema og vurderingstype kan spenne vidt, stilles det derfor store krav til 

både metode- og fagkunnskap hos den som skal gjennomføre revisjonen.  

 

 

3.2  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I KOMMUNEN  
 

Overordnede prinsipper og mål:  

 

• Kontrollutvalget har som mål å legge større vekt på perspektivene 

effektivitet/produktivitet og kvalitet i sine undersøkelser av kommunens 

forvalting.  

 

• Ved kontroll av formelle forhold (etterlevelse av lover/regler/rutiner) har 

kontrollutvalget som mål å etterprøve at praktiseringen av rutinene er i tråd 

med etablerte rutiner og prosedyrer.  

 

• Kontrollutvalget ønsker å prioritere kontroll av tjenester til svake/utsatte 

brukergrupper. I tillegg til et systemperspektiv har kontrollutvalget som 

målsetting også å gjennomføre stikkprøver på individnivå for å teste at 

rutinene fungerer i praksis. 
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• Kontrollutvalget har som mål å ha god kunnskap om kommunens 

organisasjon og tjenesteyting. Som ledd i dette arbeidet vil det løpende bli 

bedt om orienteringer fra administrasjonen, herunder etterspørre 

gjennomførte risikovurderinger.  

 

• Igangsetting av undersøkelse (forvaltningsrevisjon) gjøres normalt etter en 

forutgående forundersøkelse. Formålet med en forundersøkelse er å avklare 

nytteverdien av en eventuell grundigere undersøkelse. 

Forundersøkelser/kartlegginger kan gjøres av kontrollutvalget selv, utvalgets 

sekretariat eller kommunens revisor.  

 

• Kontrollutvalget vil igangsette nødvendige undersøkelser på eget initiativ 

dersom det i planperioden oppstår behov på andre områder enn de som er 

nevnt i planen. Kommunestyret vil bli orientert om kontrollutvalgets 

prioriteringer gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, og/eller gjennom 

kontrollutvalgets årsrapport.  

 

• Ved kontroll av selskaper som kommunen eier sammen med andre kommuner 

vil kontrollutvalget søke å koordinere/samordne sine kontroller med 

kontrollutvalgene i de øvrige eier-/deltakerkommunene.  

 

Administrativ organisering:  

For å sikre en helhetlig tilnærming har kontrollutvalget tatt utgangspunkt i 

kommunens administrative organisering i sin vurdering av risiko- og vesentlighet.  

Nedenfor følger organisasjonskartet (gjeldende fra 01.03.2020): 
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PRIORITERINGER: 
 

Nedenfor er prioriterte områder/tema (ikke prioritert rekkefølge) med utgangspunkt i 

kommunens administrative organisering:  

 

 

OVERORDNET LEDELSE,  

STAB/STØTTE, UTVIKLING 
 

(inkl. sektorovergripende tema) 
 

Stab/støtte består av: Økonomi,  

Personal- organisasjonsutvikling, Administrasjon 

 
 

Informasjons-

sikkerhet 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Vesentlig område for kommunen, da bruk av IKT 

benyttes i større eller mindre grad innenfor alle 

tjenesteområder.  

• Svikt kan få store konsekvenser, både personlig for 

den som rammes (av svikt i håndtering av 

personopplysninger), og for kommunens økonomi 

og omdømme. 

 

Aktuelle tema:  

• Etterlevelse av personopplysningsloven. 

 

 

Oppfølging av 

politiske vedtak 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kjerneoppgave for kontrollutvalget å påse at 

politiske vedtak blir fulgt opp. 

 

Aktuelle tema/spørsmål:  

• Har rådmannen etablert et tilfredsstillende system 

for oppfølging av politiske vedtak?  

• Fungerer rådmannens system i praksis og er 

vedtaket iverksatt som forutsatt?  

• Er rapporteringen til politisk nivå tilfredsstillende?  

 

 

Forsvarlig 

saksutredning 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Politisk interesse 

 

Aktuelle tema/områder:  

• Oppfølging av kommunelovens krav til 

forsvarlighet saksutredningen i utvalgte saker, jf 

koml §13-1, tredje ledd: 

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges 

fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. 

Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag 

for å treffe vedtak. 
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Tverrfaglig 

samarbeid og 

koordinering på 

tvers i 

tjenesteytingen 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• En viktig målsetting med ny administrativ 

organisering (fra 01.03.2020) var å styrke det 

tverrfaglige arbeidet i kommunen innenfor utvalgte 

områder. 

• Politisk interesse.  

 

Aktuelle områder/tema:  

• Måloppnåelse: I den nye organiseringen er det 

etablert flere nettverk med beslutningsmyndighet for 

å styrke det tverrfaglige arbeidet. Hvordan fungerer 

dette i praksis? Har man nådd målet man satte seg? 

 

 

Innkjøp/ 

anskaffelser 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunen er en stor innkjøper av varer og 

tjenester. 

• Større anskaffelser (over terskelverdier) 

tilrettelegges i felles innkjøpsenhet for 

Gjøvikregionen (interkommunalt samarbeid mellom 

fem kommuner der Gjøvik er vertskommune) – 

sentralisert løsning. 

• Mindre anskaffelser (under terskelverdier) 

gjennomføres av den enkelte enhet – desentralisert 

innkjøp. Revisors kontroll i 2019 (forenklet 

etterlevelseskontroll) indikerer svakheter på dette 

området.   

• Politisk interesse.  

 

Aktuelle områder/tema:  

• Felles innkjøpsenhet (over terskelverdier): 

- Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. 

- Arbeidslivskriminalitet: Hvordan sikrer man at 

kommunen ikke blir utsatt for «sosial dumping» 

mv.  

- Hvordan jobbes det med forankring av gode 

etiske holdninger hos ansatte i enheten? 

• Innkjøp utført i «linja», dvs. 

kommuneorganisasjonen (under terskelverdier) 

- Etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser - 

fokus på dokumentasjon, etterlevelse av 

konkurranseprinsippet, fastsetting av kriterier og 

metode for valg av leverandør. 

• Rammeavtaler: Fokus på avtalelojalitet. 

• Kontraktsoppfølging: 

- Hvordan sikrer man at man får de 

varene/tjenestene man har bestilt til riktig pris? 

Hvordan følges evt. andre avtalevilkår opp 

overfor leverandør? 
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Styring og 

kontroll 

 

Internkontroll 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Kommunedirektørens ansvar for å ha internkontroll 

er styrket i den nye kommuneloven, jf. kapittel 25.  

• God internkontroll er avgjørende for å sikre  

- etterlevelse av lover og regelverk 

- kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen 

- helhetlig styring og riktig utvikling 

- godt omdømme og legitimitet 

 

Aktuelle områder/tema:  

• Påse at forutsetningene for god internkontroll er til 

stede:  

- Risikobasert 

- Formalisert 

- Kontrollaktiviteter iverksatt 

- Fungerende avvikshåndteringssystem 

• Tilnærming mht. nivå:  

- Sektorovergripende  

- Tjenestespesifikk 

- Støtteprosesser  

 

Sykefravær og 

sykefraværs-

oppfølging 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Høyt fravær har store økonomiske konsekvenser og 

kan få konsekvenser for kvaliteten på tjenestene. 

• Kommunen har hatt utfordringer med høyt fravær 

innenfor flere områder i perioder. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema:  

• Gjennomgang av detaljert sykefraværsstatistikk i 

kommunen. 

• Kommunens arbeid med langtidsfravær og 

oppfølging av sykmeldte. 

• Oppfølging av IA-avtalen 

• Evaluering av tiltak.  

• Oppfølging av enheter med vedvarende høyt fravær. 

• Ledelse. 

 

 

Etikk og 

korrupsjons-

forebyggende 

arbeid 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Inntatt i formålsparagrafen i kommuneloven. 

• Stort fokus på temaet sentralt (for eksempel nedsatt 

eget etikkutvalg i Kommunenes Sentralforbund). 

• Politisk interesse.  

 

Aktuelle tema:  

• Hvordan jobber kommunen med forankring av gode 

etiske holdninger hos ansatte og politikere? 

Fokus både på overordnet nivå (ordfører/rådmann) 

og på mellomledernivå i organisasjonen. 
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SKOLE 
 

Består av: Barneskoler og SFO, Ungdomsskole,  

Flyktningetjeneste og voksenopplæring,PP-tjenesten   

 
 

Skole 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Mobbing (etterlevelse av opplæringslovens § 9A 

om retten til et godt psykososialt miljø – fokus på 

praktiseringen ute i skolene) 

• Sykefravær og fraværshåndtering. 

• Bruk av ufaglærte. 

• Måling av kvalitet. 

• SFO-ordningen (innhold og kvalitet) 

 

 

Samarbeid på 

tvers mellom 

velferdstjenestene 

med vekt på 

tjenester til barn 

og unge 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av temaet: 

• Samordning og koordinering av tjenester på tvers av 

enheter er kjente utfordringer for kommuner.  

• Regjeringen vil at blant andre skolene, 

skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og 

barnevernet skal samarbeide tettere og hjelpe 

hverandre til å gi et godt tilbud til barn og unge.  

• Politisk interesse: 

 

Aktuelle tema: 

• Kartlegging av kommunes målsettinger og arbeid å 

området. 

• En evt. evaluering bør avgrenses ved f.eks. se 

hvordan tjenester til et utvalg personer koordineres i 

praksis.   

 

Spesial-

undervisning i 

skolen 

 

PP-tjenesten  
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Sårbare tjenestemottakere. 

 

Aktuelle tema:  

• Ett mål for PP-tjenesten er å jobbe mer systemrettet. 

I hvilken grad evner PP-tjenesten å gjøre dette 

overfor skolene? 

• Sykefravær og fraværshåndtering (I hvilken grad 

rammes undervisningen til elever med vedtak om 

spesialundervisning ved fravær av lærere på 

trinnet?) 

• Kartlegging av bruk av ufaglærte i 

spesialundervisningen. 

• Rettssikkerhet: Skolenes oppfølging av enkeltvedtak 

om spesialundervisning. Får barna det de har krav 
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på, og dokumenteres det? 

• Brukerundersøkelse blant foreldre (måling av 

opplevd kvalitet på tjenestene) 

• Kartlegging av saksbehandlingstid (fra søknad blir 

sendt til iverksetting av tiltak) 

 

 

BARNEHAGE 

 
Består av: Barnehager, Helsestasjon og Barnevern  

 
 

Barnevernet 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Barnevernstjenesten ivaretas av Gjøvik kommune 

gjennom det interkommunale samarbeidet Gjøvik 

og Land barneverntjeneste (3 kommuner). 

• Svikt kan få alvorlige konsekvenser for barn/unge. 

• Tjenesten rapporterer om høyt (og stabilt) 

sykefravær gjennom 2019 og 2020, omkring 15 %. 

• Barnehagereform i kraft fra 2022 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Styring og oppfølging av den interkommunale 

samarbeidsavtalen.  

• Rapportering til politikerne. 

• Kvalitet på tjenestene. 

• Kommunikasjon og omdømme. 

• Måloppnåelse – barnehagereformen fra 2022: 
- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og 

forebygging 

- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov 

- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt 

- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli 

mer effektiv 

 

 

MESTRING OG VELFERD 

 
Består av: Rehabilitering og behandling, Demensomsorg, Kjøkken, Tilrettelagte 

tjenester, Fysio/ergo/friskliv, Legetjeneste, NAV, Psykisk helse og rus.  
 

 

Hjemmebaserte 

tjenester 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Stor tjeneste som involverer mange brukere. 

• Sårbare brukergrupper. 

• Politisk interesse 
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Aktuelle tema: 

• Styring og ledelse. 

• Økonomi. 

• Målstyring med fokus på kommunens måling og 

rapportering av kvalitet på tjenestene. 

• Kartlegging/evaluering av hjemmebaserte tjenester 

til psykisk syke. 

• Oppfølging av vedtatte planer og politiske vedtak. 

• Måloppnåelse og rapportering. 

• Kvalitet – i tråd med fastsatt nivå? 

• Sommerferieavviklingen (ekstra sårbart tidspunkt)  

• Oppfølging av sykefravær. 

 

 

Institusjonsdrift / 

Hovlitunet 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Nytt sykehjem tas over 01.05.2021 

• Sårbare brukergrupper. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Tildeling av sykehjemsplasser 

• Kvalitet på tjenester (måling og rapportering). 

• Medisinhåndtering: Er det etablert tilfredsstillende 

rutiner, og fungerer disse som forutsatt? 

• Oppfølgning av sykefravær ved institusjonen. 

 

 

Psykisk helse 
 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Økende utfordringer i samfunnet. 

• Sårbare brukergrupper. 

• Statlig reform fra 01.10.2017. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle tema: 

• Oppfølging av vedtatte planer og politiske vedtak. 

• Måloppnåelse og rapportering. 

• Kvalitet på tjenestene. 

• Fokus på tilbudet til barn og unge. 

 

 

LOKALSAMFUNN 

 
Består av: Kultur, Arealforvaltning, Teknisk drift/bygg/vedlikehold, Renhold 

 
 

Eiendoms-

forvaltning 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Krevende område med betydelig økonomi.  

• Politisk interesse. 
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Aktuelle tema:  

• Ressursbruk, forsvarlig vedlikehold, 

vedlikeholdsetterslep. 

• Planlegging/vedlikeholdsstrategi. 

• Organisering. 

• Overholdelse av lover/forskrifter på området. 

• Budsjettering. 

• Kommunikasjon til politisk nivå. 

• Effektivitet (vaktmestertjenesten). 

• Brukertilfredshet (vaktmestertjenesten) 

 

 

Bærekraft / miljø 
 

 

 

 

 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av temaet: 

• Politisk interesse. 

• FNs bærekraftmål (er en arbeidsplan for alle 

verdens land for hvordan vi bl.a. kan stoppe 

klimaendringene innen 2030). 

• Nasjonal handlingsplan for målene.  

 

Aktuelle tema: 

• Måloppnåelse – kommunens klimamål  

• Hvordan benytter kommunen bærekraftmålene i 

kommuneplanleggingen? 

• Hvordan jobber kommunen med bærekraftmålene i 

praksis? 

 

 

 

3.3  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER  
 

Generelt: 

Kontrollutvalget har som oppgave å utføre forvaltningsrevisjon av selskaper som 

kommunen har eierinteresser i. Med selskaper forstås primært aksjeselskaper og 

interkommunale selskaper. Ett vilkår for å kunne iverksette forvaltningsrevisjon i et 

selskap er at selskapet er 100 % eid av kommuner og/eller fylkeskommuner.  

 

Før igangsetting av eventuell kontroll med felles eide selskaper vil det bli søkt 

samarbeid med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene. 

 

Oversikt over kommunens eierskap i selskaper: 

(registrert pr. 20.10.2020) 

 

Heleide aksjeselskaper: 

- Sølve AS Søndre Land Verksteder, 100% 

 

Deleide aksjeselskaper: 

- Topro AS, 15.68% 

- Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, 50.00% 

- Randsfjordmuseet AS, 15.50% 

 

 

https://www.purehelp.no/m/company/view/toproas/913916344
https://www.purehelp.no/m/company/view/dokkadeltaetnasjonalevtmarkssenteras/992665408
https://www.purehelp.no/m/company/view/randsfjordmuseetas/987107022
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Interkommunale selskaper: 

- Horisont Miljøpark IKS, 8.15% 

- Miljørettet Helsevern IKS, 6.00% 

- Innlandet Revisjon IKS, 3.16% 

- Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep IKS, 6.66% 

- Gjøvik Krisesenter IKS, 20.00% 

 

PRIORITERINGER: 

 

 

KOMMUNALE SELSKAPER 
(aksjeselskaper og interkommunale selskaper) 

 
 

Horisont Miljøpark 

IKS 

 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 

• Viktig kommunalt selskap (driver lovpålagte 

oppgaver på vegne av kommunen) 

• Kommunene har ubegrenset økonomisk ansvar. 

• Politisk interesse 

Kommentar: 

• Kommunen eier selskapet sammen med de 

øvrige kommunene i Gjøvikregionen (fem 

kommuner) 

• Forvaltningsrevisjon i selskapet ble sist 

gjennomført i 2019. Dette var et samarbeid 

mellom kontrollutvalgene i deltakerkommunene 

(Gjøvikregionen). En eventuell ny 

forvaltningsrevisjon av selskapet synes ikke 

hensiktsmessig før mot slutten av valgperioden.  

 

Dokkadeltaets 

Nasjonale 

Våtmarkssenter AS   

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 

• Relativt nytt selskap (2008) med formål å drive 

undervisnings- og forskningsvirksomhet innen 

fagområdene miljø og våtmarksrestaurering mv. 

Selskapet skal videre drive en aktiv informasjons- 

og formidlingsvirksomhet innenfor sine 

fagområder. Selskapet skal drives på vanlig 

forretningsmessig basis. 

Aktuelle tema:  

• Etterlevelse av aktuelle regelverk for 

virksomheten. 

• Selskapets økonomi/drift. 

• Mål, resultater og rapportering. 

• Eierstyring. 

Kommentar: 

• Selskapet er eid av Søndre Land kommune (50 

%) og Nordre Land kommune (50 %). En evt. 

kontroll i selskapet vil bli søkt gjennomført i 

samarbeid med kontrollutvalget i Nordre Land 

kommune. 

https://www.purehelp.no/m/company/view/horisontmiljparkiks/966144297
https://www.purehelp.no/m/company/view/miljrettethelseverniks/976112555
https://www.purehelp.no/m/company/view/innlandetrevisjoniks/987769386
https://www.purehelp.no/m/company/view/stttesentermotincestogseksuelleovergrepiks/990808767
https://www.purehelp.no/m/company/view/gjvikkrisesenteriks/999129005
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Sølve AS 
 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 

• Kommunen eier 100 % av selskapet. 

• Viktig selskap for kommunen. 

• Betjener sårbare brukergrupper.  

• Politisk interesse. 

Aktuelle tema/områder:  

• Organisering og ledelse. 

• Kvalitet på tilbudet. 

 

 

Krisesenteret i 

Gjøvik IKS 

 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 

• Betjener sårbare brukergrupper.  

• Politisk interesse. 

Aktuelle tema/områder:  

• Organisering og ledelse. 

• Kvalitet på tilbudet. 

• Styring og rapportering. 

Kommentar: 

• Krisesenteret i Gjøvik eies/drives av de fem 

kommunene i Gjøvikregionen i felleskap (20 % 

på hver).  

 

 

Topro AS 
 

Hovedbegrunnelse for valg av selskapet: 

• Kommunen har en relativt stor eierandel i 

forhold til kommunen størrelse (15,69%) 

• Politisk interesse. 

Kommentar: 

• Selskapet er ikke 100 % eid av 

kommuner/fylkeskommuner. Det innebærer at 

kontrollutvalget ikke har rett på opplysninger fra 

selskapet. En eventuell forvaltningsrevisjon i 

selskapet begrenses til bruk av offentlig 

informasjon, dersom ikke selskapet (på frivillig 

grunnlag) åpner for innsyn.  

 

 

 

 

4.  PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL  
 
4.1  HVA ER EIERSKAPSKONTROLL?  

 

Kommuneloven § 23-4 beskriver forvaltningsrevisjon slik: 

 

”Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyres 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring».  
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4.2 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL - PRIORITERINGER   

 

Område/selskap 

 

 

 

Oppfølging av 

kommunens 

prinsipper for 

eierstyring / 

eierskapspolitikk 
 

 

 

 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Generelle utfordringer/risiko knyttet til 

styring av fristilte selskaper. 

• Politisk interesse. 

Aktuelle tema/problemstillinger: 

• Evaluering av etterlevelse av kommunens 

vedtatte eierskapspolitikk. 

Kommentar: 

• Kommunene i Gjøvikregionen har satt i gang 

en prosess med revidering av felles prinsipper 

for eierstyring høsten 2020. En evaluering i 

regi av kontrollutvalgene i regionene antas å 

ha mest nytteverdi i slutten av valgperioden. 

 

 

Kontroll med 

eieroppfølgingen i 

utvalgte selskaper 
 

Hovedbegrunnelse for valg av området: 

• Generelle utfordringer/risiko knyttet til 

styring av fristilte selskaper. 

• Politisk interesse. 

 

Aktuelle selskap mht. kontroll av kommunen 

eierstyring: 

• Horisont Miljøpark IKS (8,47 %) 

• Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksområde AS 

(50 %) 

• Topro AS (15,69 %) 

• Sølve AS (100 %) 

 

 

 

 
  

 
Hov, 2. november 2020. 

 

 

 

_________________________________ 

Bjørg Horn 

leder av kontrollutvalget 
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SAK NR. 53/2020 
 

Søndre Land kommune  
 
 

 
 
 
 
BREV FRA KONTROLLUTVALGET I JEVNAKER 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

02.10.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til kontrollutvalgene i 
deltakerkommunene  

2. Brev fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune til representantskapet i 
Innlandet Revisjon IKS 

3. Vedtak i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 08.10.20 (brev 
av 12.10.2020 fra Innlandet Revisjon IKS) 
 

Vedlegg 1  
 
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3 

 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra kontrollutvalget i Jevnaker kommune med informasjon 
om at det er sendt en oppfordring til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om 
dagens selskapsavtale gir anledning for kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra 
andre enn Innlandet Revisjon IKS, eller ikke.  
 
Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, er representantskapet 
oppfordret til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik anledning. 



 
 

 

2 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester i 
markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til å 
levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 
kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 
samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 
deltakerkommunens beste.  

  
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer kontrollutvalgene i de øvrige deltakerkommunene i 
Innlandet Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å åpne opp for at kontrollutvalgene 
kan bestille forvaltningsrevisjoner hos andre enn Innlandet Revisjon IKS. Dersom man kommer til at 
dette er hensiktsmessig oppfordres det til å videreformidle dette til kommunes eierrepresentant i 
Innlandet Revisjon IKS som kan ta dette med inn i representantskapet når selskapsavtalen drøftes.  
 
Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS ble i sitt møte den 08.10.2020 Orientert om brevet fra 
Jevnaker (se vedlegg 3). Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS fattet slikt vedtak:  
 

1. Innlandet Revisjon IKS inviterer ordførerne og kommunedirektørene til eiermøte for å drøfte 
hvordan representantskapet bør følge opp henvendelsen fra kontrollutvalget i Jevnaker.  

2. Behandlingen av saken i eiermøtet gir grunnlag for videre håndtering av saken inn mot neste 
representantskapsmøte.  

3. Innlandet Revisjon IKS informerer kontrollutvalgene om sin behandling av henvendelsen fra 
Jevnaker kontrollutvalg i sitt møte 08. oktober 2020 og vedtaket i denne saken.  

 
 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 



Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

  

Gjøvik, 15. september 2020. 

J.nr./referanse: 09-20/JE/ks 

Til kontrollutvalgene i alle deltakerkommunene 

i Innlandet Revisjon IKS 

 

 

 

Att.: Kontrollutvalgets leder og sekretariat  

 

  

 

Orientering om vedtak i kontrollutvalget i Jevnaker kommune og 

oppfordring til kontrollutvalgene i deltakerkommunene om å drøfte behovet 

for å kunne bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon 

IKS i spesielle tilfeller 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune ønsker med dette å informere de øvrige kontrollutvalgene i 

deltakerkommunene at kontrollutvalget i Jevnaker har sendt en oppfordring til representantskapet i 

Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om dagens selskapsavtale gir anledning for 

kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra andre enn Innlandet Revisjon IKS, 

eller ikke.  

Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, er representantskapet 

oppfordret til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik anledning. 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester 

i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til 

å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 

kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 

samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 

deltakerkommunens beste.  

  

Oppfordring til deltakerkommunens kontrollutvalg:  
 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfordrer kontrollutvalgene i de øvrige 

deltakerkommunene i Innlandet Revisjon IKS om å drøfte om det kan være formålstjenlig å 

åpne opp for at kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjoner hos andre enn Innlandet 

Revisjon IKS. Dersom man kommer til at dette er hensiktsmessig oppfordres det til å 

videreformidle dette til kommunes eierrepresentant i Innlandet Revisjon IKS som kan ta dette 

med inn i representantskapet når selskapsavtalen drøftes.  

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

Kopi: Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 



Kontrollutvalget i Jevnaker kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 
 

 

 

  

Gjøvik, 15. september 2020. 

J.nr./referanse: 10-20/JE/ks 

 

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

 

 

 

 

Att.: Daglig leder   

 

  

 

Anmodning til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å avklare  

om kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn 

Innlandet Revisjon IKS i spesielle tilfeller 
 
Kontrollutvalget i Jevnaker kommune mener kontrollutvalgene bør ha mulighet til å kjøpe tjenester 

i markedet i spesielle tilfeller, der Innlandet Revisjon IKS ikke har kompetanse og/eller kapasitet til 

å levere det som etterspørres av kontrollutvalgene innen rimelig tid. Kontrollutvalget i Jevnaker 

kommune mener en slik åpning i selskapsavtalen vil øke kvaliteten på kontrollutvalgenes arbeid, 

samtidig som det vil stimulere Innlandet Revisjon IKS til å levere gode tjenester til 

deltakerkommunens beste.  

 

Kontrollutvalget i Jevnaker kommune oppfatter det slik at det er noe tvil om dagens 

selskapsavtale åpner opp en slik praksis, eller ikke. Med bakgrunn i usikkerheten rundt dette 

oppfordres representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å tydeliggjøre om dagens 

selskapsavtale gir anledning for kontrollutvalgene å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter fra 

andre enn Innlandet Revisjon IKS, eller ikke.  

Dersom dagens avtale ikke åpner for kjøp av forvaltningsrevisjon fra andre, oppfordres 

representantskapet til å drøfte om selskapsavtalen bør endres slik at kontrollutvalgene gis slik 

anledning.  

 

 

 

Med hilsen 

for utvalgsleder  

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

Kopi:  

Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 



Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

 

Lillehammer, 12.10.2020 

J.nr./Referanse: 2020/1077 BH 

 

Til 

 

Kontrollutvalgene i  

Innlandet fylkeskommune 

Lillehammer kommune 

Gjøvik kommune 

Dovre kommune 

Lesja kommune 

Skjåk kommune 

Lom kommune 

Vågå kommune 

Nord-Fron kommune 

Sel kommune 

Øyer kommune 

Gausdal kommune 

Østre Toten kommune 

Vestre Toten kommune 

Jevnaker kommune 

Lunner kommune 

Gran kommune 

Søndre Land kommune 

Nordre Land kommune 

 

 

Representantskapets behandling i møte 08.10.20 av mottatt 
henvendelse fra Jevnaker kommune 
 

Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS mottok brev fra Jevnaker kommune av 15.09.20 

om «Anmodning til representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å avklare om 

kontrollutvalgene kan bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon IKS i 

spesielle tilfeller». 

 

Daglig leder oversendte brevet samme dag til representantskapets leder, Harald Tyrdal. 

Innkalling og saksliste til representantskapets møte 8. oktober 2020 var utsendt 10. september.  

 

I møtet under sak 09/2020 «Orientering om selskapets drift», orienterte daglig leder blant 

annet om at representantskapet hadde mottatt brev fra kontrollutvalget i Jevnaker. 

 

mailto:postmottak@irev.no


Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

 

I møtet ble det drøftet hvordan representantskapet skulle håndtere den videre behandlingen av 

henvendelsen fra kontrollutvalget i Jevnaker. Representantskapet fattet i sitt vedtak i saken at 

kontrollutvalgene skulle informeres. 

  

Protokollen fra representantskapsmøtet 08.10.2020, sak 09/2020 «Orientering om selskapets 

drift», viser både representantskapets behandling av saken i møtet, innstilling til vedtak og 

enstemmig vedtak jf. nedenfor. 

 

Behandlingen av saken i møtet.  

Daglig leder orienterte blant annet om at representantskapet mottok brev fra 

kontrollutvalget i Jevnaker kommune 15. september med «Anmodning til 

representantskapet i Innlandet Revisjon IKS om å avklare om kontrollutvalget kan 

bestille forvaltningsrevisjon fra andre enn Innlandet Revisjon IKS i spesielle tilfeller».  

 

Vår selskapsavtale § 3 viser selskapets formål og ansvarsområde. 

 

I møtet ble det drøftet hvordan representantskapet skulle håndtere den videre 

behandlingen av henvendelsen fra kontrollutvalget i Jevnaker.  

 

Representantskapets leder, Harald Tyrdal fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Innlandet Revisjon IKS inviterer ordførerne og kommunedirektørene til eiermøte 

for å drøfte hvordan representantskapet bør følge opp henvendelsen fra 

kontrollutvalget i Jevnaker. 

2. Behandlingen av saken i eiermøtet gir grunnlag for videre håndtering av saken inn 

mot neste representantskapsmøte. 

3. Innlandet Revisjon IKS informerer kontrollutvalgene om sin behandlingen av 

henvendelsen fra Jevnaker kontrollutvalg i sitt møte 08. oktober 2020 og vedtaket i 

denne saken.  

 

Vedtak, enstemmig: 
1. Innlandet Revisjon IKS inviterer ordførerne og kommunedirektørene til eiermøte 

for å drøfte hvordan representantskapet bør følge opp henvendelsen fra 

kontrollutvalget i Jevnaker. 

2. Behandlingen av saken i eiermøtet gir grunnlag for videre håndtering av saken inn 

mot neste representantskapsmøte. 

3. Innlandet Revisjon IKS informerer kontrollutvalgene om sin behandlingen av 

henvendelsen fra Jevnaker kontrollutvalg i sitt møte 08. oktober 2020 og vedtaket i 

denne saken.  
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Innlandet Revisjon IKS                                             
 

 
Hovedkontor: 
Kirkegata 76 
2609 Lillehammer 
Tlf. 61 28 90 80             
 

Kontor Gjøvik: 
Studievegen 7 
2815 Gjøvik 
Tlf. 61 28 90 80             
  

Kontor Otta: 
Ola Dahlsgate 3 A 
2670 Otta   
Tlf. 61 28 90 80             
 

Firma: 
E-post: postmottak@irev.no 
www.irev.no 
Postboks 153 
2626 Lillehammer  
Reg. nr. 987 769 386 MVA  
Bank kto.      1604 11 46927 

 

  

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Bjørg Hagen 

Daglig leder 

 

 

Kopi til:  

Representantskapets leder, Harald Tyrdal 

Styrets leder, Espen Hagberg  

Sør-Aurdal kommune 

Etnedal kommune 

Nord-Aurdal kommune 

Vestre Slidre kommune 

Øystre Slidre kommune 

Vang kommune 

 

 

Vedlegg: 

Brev fra Jevnaker kommune av 15.09.2020. 
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SAK NR. 54/2020 
 

Søndre Land kommune  
     

 
 
 
 
INNLANDET REVISJON IKS: ORIENTERING OM 
SELSKAPET OG SAMMENLIGNING AV 
REVISJONSKOSTNADER («BENCHMARKING»)  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.11.2020 

 
Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS  Vedlegg 1 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Daglig leders orientering om utviklingen i selskapet tas til orientering. 

 
2. Sammenligning av kommunens revisjonskostnad for 2019 med andre kommuner tas til 

orientering. Kontrollutvalget har merket seg at kommunens kostnader til revisjon av 
kommuneregnskapet (regnskapsrevisjon) ligger omkring samme nivå som for andre 
kommuner på samme størrelse. 
  

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale med daglig leder i Innlandet Revisjon IKS fremlegges orienteringssak overfor 
kontrollutvalget med følgende to hovedformål: 
 

1) Informasjon om utviklingen av selskapet. 
2) Presentasjon av sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking») for fjoråret. 

 
Daglig leder i Innlandet Revisjon IKS orienterer.  
 



 
 

2 

 
Vedr. årlig sammenligning av revisjonskostnader («benchmarking»): 
 
Denne delen av saken er en oppfølging av inngått oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og 
Innlandet Revisjon IKS, der det bl.a. er avtalt at det skal gjennomføres årlig sammenligning 
(”benchmarking”) av kommunens revisjonskostnader mot andre kommuner. Det vises her til avtales 
pkt. 1 som sier følgende:  
 

”Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen.” 

 
I tråd med etablert praksis er Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder invitert til å presentere 
tallmaterialet, og kommenterer forskjeller mellom kommuner mv.  
 
 
Nærmere om prissammenligningen: 
 
På oppfordring fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) oppgir en rekke revisjonsdistrikter 
kostnadene knyttet til revisjon av ”sine” kommuner. NKRF lager nøkkeltall for hver kommune 
(utgifter til revisjon i forhold til kommunens driftsinntekter) og distribuerer disse tilbake til 
revisjonsdistriktene for eventuell videre analyse mv.   
 
Sammenligningen har størst relevans for kommunenes kostnader til regnskapsrevisjonen, dvs. 
kostnader knyttet til bekreftelse av regnskapet (revisjonsberetningen). Dette skyldes at alle 
revisjonsdistriktene og revisorene har samme krav til gjennomføring og dokumentasjon av jobben. Det 
må forventes at betydelige forskjeller mellom kommuner på samme størrelse forklares, eller 
sannsynliggjøres for denne tjenesten. 
 
Omfang av forvaltningsrevisjon vil variere fra år til år, og sammenligning mellom kommuner viser 
store avvik det enkelte år. På dette området er det mest aktuelt og å se på nivået i egen kommune over 
tid (trend).  
 
 



 

SELSKAPSAVTALE IRev 

Per 14.03.2017 
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SELSKAPSAVTALE FOR INNLANDET REVISJON IKS 

 

 
I selskapsavtalen er kommune og kommunestyre brukt som samlebetegnelse for hhv. 

fylkeskommune/kommune og fylkesting/kommunestyre. 

 

 

§ 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKERE 
Innlandet Revisjon IKS (IR) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i 

Lov om interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er kommunene  

 

Oppland fylkeskommune 

Lillehammer kommune 

Gjøvik kommune 

Dovre 

Lesja 

Skjåk 

Lom 

Vågå 

Nord-Fron kommune 

Sel 

Øyer kommune 

Gausdal kommune 

Østre Toten kommune 

Vestre Toten kommune 

Jevnaker kommune 

Lunner kommune 

Gran kommune 

Søndre Land kommune 

Nordre Land kommune 

 

 

 

§ 2 SELSKAPETS HOVEDKONTOR 
 

IR har hovedkontor i Lillehammer og kontor på Gjøvik og Otta.  
 

 

§ 3 SELSKAPETS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 
 

IR har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer, og skal sikre de deltakende 

kommuner revisjon i egen regi. 

 

IR skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med kommuneloven med forskrifter 



 

SELSKAPSAVTALE IRev 

Per 14.03.2017 
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Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre kommuner og virksomheter som fører 

regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene, samt i andre virksomheter der selskapet 

er valgbar som revisor. 

 

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.  

 
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 

 

 

§ 4 DELTAKERNES ANSVARS- OG EIERANDEL 
 

De enkelte deltakere hefter med hele sin formue for sin andel av selskapets samlede 

forpliktelser. Ved oppstart av selskapet innbetalte deltakerne et innskudd, totalt 2 mill. kroner. 

Innskuddet innbetales i samsvar med den enkelte deltakers eierandel, og kan bestå av både 

kontantinnskudd og tingsinnskudd.  Eiernes innbetalte deltakerinnskudd er nå 2 171 800        . 

 

Eier-, ansvarsdelene og innskudd fordeler seg som følger; 

 

  

01.01.2018 
 Kommune 

 
Eierandel Innskudd 

    

500 
Oppland 
fylke 17,48 %         380 000  

501 Lillehammer  13,13 %         285 400  

502 Gjøvik  14,42 %         313 400  

511 Dovre 1,51 %           32 500  

512 Lesja 1,16 %           25 000  

513 Skjåk 1,25 %           26 900  

514 Lom 1,31 %           28 200  

515 Vågå 1,99 %           42 900  

516 Nord Fron  3,10 %           67 400  

517 Sel 3,19 %           68 700  

521 Øyer  2,55 %           55 400  

522 Gausdal 3,24 %           70 400  

528 Østre Toten 7,67 %         166 800  

529 
Vestre 
Toten 6,59 %         143 400  

532 Jevnaker 3,32 %           72 200  

533 Lunner 4,44 %           96 400  

534 Gran 6,86 %         149 200  

536 
Søndre 
Land 3,16 %           68 800  

538 Nordre Land 3,63 %           78 800  

 

 

 

 

Eierandelen kan endres ved inn- eller uttreden av deltakere.  
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§ 5 PRISSETTING AV REVISJONS- OG VEILEDNINGS-

 TJENESTER MV 
 

Selskapet skal fakturere sine tjenester ut i fra reelt medgått ressursbruk på det enkelte 

oppdrag. Regnskapsrevisjon (inkl. attestasjoner/bekreftelser), forvaltningsrevisjon og 

veiledningstjenester m.v. skal forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale. 

Selskapet skal alltid operere med en timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å 

gå med overskudd (selvkostprinsipp).  

 

Selskapet skal, for oppdrag i andre kommuner og virksomheter, avtale honorarer med den 

enkelte oppdragsgiver. 

 

Deltakerne skal innbetale 1/3 av forhåndsavtalt pris i 3 terminer, henholdsvis pr. 15.01, 15.05 

og 15.09. 

 

 

§ 6 REPRESENTANTSKAPET 
 

Representantskapet er selskapets høyeste organ og består av 19 representanter.  Valgene 

følger kommunevalgsperioden. Kommunestyret i de deltakende kommuner velger hver sin 

representant og vararepresentant. Ved votering i representantskapet, stemmer medlemmene 

for sin prosentvise andel av eierandelene, jf. eierfordeling i § 4. 

 

Representantskapet konstituerer seg selv. Dersom representantskapets leder og nestleder har 

forfall, velges en møteleder for anledningen med alminnelig flertall av de fremmøtte 

medlemmene. 

 

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.; 

 Valg av leder i representantskapet 

 Valg av nestleder i representantskapet 

 Valg av styre 

 Valg av styreleder og nestleder til styret 

 
Det settes ned en valgkomité i forkant av konstituerende representantskapsmøte som foreslår 

kandidater til leder og nestleder i representantskapet, samt styre, leder og nestleder i styret. 

 
Ordinært representantskapsmøte behandler bl.a.; 

 Budsjett og økonomiplan 

 Årsmelding og regnskap 

 Overordnede mål og retningslinjer for driften 

 Møtegodtgjøring for deltakelse i representantskap og styre 

 Valg av revisor og godtgjøring 

 Rammer for låneopptak 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

Daglig leder og styrets leder har rett og plikt til å møte i representantskapet med mindre det er 

åpenbart unødvendig, eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en 
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stedfortreder. Alle styremedlemmene har møterett, og disse, samt daglig leder, har alle 

talerett. 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til sted, og 

disse representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de 

avgitte stemmer.  

 

Daglig leder kan ikke velges til medlem i representantskapet. Ansatte i kommuner eller i 

andre virksomheter, der IR er valgt som revisor, kan ikke være medlem av representantskapet. 

 

Representantskapet kan selv vedta deltakelse i et annet interkommunalt selskap eller 

aksjeselskap innenfor sitt formål og ansvarsområde. 

 

Representantskapet har ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige 

prioriteringer og beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 
 
 

§ 7 REPRESENTANTSKAPETS MØTER 
 

Det skal innkalles til ordinære representantskapsmøter minst to ganger i året. For øvrig kan 

representantskapets leder innkalle til møte når det er påtrengende nødvendig for behandling 

av en sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når 

det ellers er nødvendig for behandling av en bestemt sak. 

 

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne 

eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en 

bestemt sak. 

 

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst fire ukers varsel, og skal 

inneholde saksliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere 

frister i tilfeller hvor dette er nødvendig. Tilsvarende skal også de enkelte deltakerne varsles 

om innkallingen og sakslisten. 

 

Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Styrets medlemmer og daglig leder 

har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.  Protokollen underskrives av møteleder. 

Protokollen godkjennes formelt på det påfølgende møtet. 

 

 

 

 

§ 8 STYRET 

 

Styret i selskapet består av 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av 

representantskapet.  De ansattes møterett og representasjon i styret er regulert i lovens § 10. 

De ansattes representanter med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 

Spørsmål om fritak for styreverv behandles av representantskapet.  

 

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret.   
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Ansatte i kommuner eller ansatte i andre virksomheter, der selskapet er valgt som revisor, kan 

ikke være medlem av styret. For øvrig gjelder Kommunelovens bestemmelser i § 77, nr 2 om 

valgbarhet til kontrollutvalget for valg til styret i selskapet. 

 

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av revisjonens virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar 

med selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt 

av representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand 

for betryggende kontroll. 

 

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

 

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig 

forberedt. 

 

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har 

imidlertid ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og 

beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 
 

De ansattes representant trer ut av styret når ansettelsesforholdet opphører. Ved endelig 

uttreden eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 STYRETS MØTER 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Hvert av medlemmene i styret 

har en stemme. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders 

stemme avgjørende.  

 

Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Bestemmelser om 

habilitet, skal følges ved behandling av saker i styret, jf. Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer. 

 

Møteinnkalling med sakspapirer skal sendes representantskapets leder og styremedlemmer. 

Tilsvarende skal også de enkelte deltakerne varsles om innkallingen og sakslisten. 

 

 

§ 10 DAGLIG LEDER 

 

Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.   

 

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 

stor og prinsipiell betydning. Slike saker kan bare avgjøres når styret i den enkelte sak har gitt 

daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig 
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ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 

Styret avgjør hva som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor prinsipiell betydning. 

 

Selskapets daglige leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig 

leder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 

vedkommende ikke skal kunne møte. Daglig leder kan delegere sin myndighet til andre 

ansatte. 

 

 

§ 11 BEHANDLING AV BUDSJETT OG REGNSKAP 
 

Representantskapet vedtar årsbudsjett for kommende år og økonomiplan for de neste 4 år.   

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og 

budsjettrammer. Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal 

representantskapet og deltakerne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret 

må fremme forslag til endringer i vedtatte budsjettrammer for selskapet. 

 

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 

 

Styret skal få seg forelagt minst to årlige budsjettrapporter. 

 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Årsregnskapet, sammen med 

revisjonsberetning og styrets årsberetning, skal fastsettes av representantskapet før 30. juni.  

Representantskapet skal ta stilling til anvendelse av årsoverskudd eller dekning av 

årsunderskudd. 

 

 

§ 12 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 

 

Representantskapet fatter vedtak om låneopptak. Øverste ramme for selskapets samlede 

låneopptak er kr. 5.000.000. Det kan kun tas opp lån til investeringsformål, konvertering av 

eldre gjeld og likviditetsformål.  Lån til likviditetsformål må gjøres opp før regnskapet for 

vedkommende budsjettår fastsettes. 

 

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne 

lånevilkårene. 

 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger til egne ansatte. 

 

 

§ 13 MØTEGODTGJØRELSE 
 

Representantskapet fatter vedtak om møtegodtgjørelse for deltakelse i representantskapet og 

styret. 

 

 

§ 14 ARBEIDSGIVERANSVAR OG –TILKNYTNING 
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Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.  

Selskapet skal være medlem av virksomhetsgruppen i KS Bedrift tilknyttet Kommunens 

Sentralforbund, og følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som gjelder 

virksomhetsmedlemmer. 

 

 

§ 15 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 

 

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette. Følgende 

endringer må godkjennes av deltakerkommunene: 

1. Selskapets navn 

2. Angivelse av deltakere 

3. Selskapets formål 

4. Hovedkontorkommune 

5. Antall styremedlemmer 

6. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet 

7. Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel i 

selskapet 

8. Antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner 

9. Annet, som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 

Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst to tredeler av de 

avgitte stemmer. 

 

Forslag til endringer i selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller 

flere av deltakerne. 

 

Representantskapet skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endringer av 

selskapsavtalen før disse fremmes for behandling. 

 

 

§ 16 VOLDGIFT 

 

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen, og om fordeling av utgifter, eller i 

forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 

voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Oppland, om ikke 

annen ordning følger av lov eller forskrift. 

 

 

§ 17 UTTREDEN OG OPPLØSNING 

 

Den enkelte deltaker kan med ett års varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i”Lov 

om interkommunale selskaper”.  

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 

oppløsning må videre godkjennes av samtlige deltakere og av Kommunal- og 

regionaldepartementet. 
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Eierandelen legges til grunn for fordeling av eventuell aktiva ved oppløsning og uttreden. 

Gjennomføring av oppgjøret skjer ved registrering av verdier målt i kroner, beregning av 

eierandelens verdi i kroner og tilbakeføring av midler i form av kontantoppgjør eller naturalia 

(til omforent verdi eller til taksert verdi) innen den beløpsmessige grense eierandelens 

kroneverdi utgjør. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret. 

 

 

§ 18 Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere 
 

Innlandet Revisjon IKS har betydelige pensjonsforpliktelser for tidligere ansatte; pensjonister 

og oppsittere. Det opprettes et pensjonsfond 01.01.2018 tilsvarende denne 

pensjonsforpliktelse. Fondet kalles «Pensjonsfondet». Innlandet Revisjon IKS og Nord-

Gudbrandsdal kommunerevisjon bidrar med midler inn i fondet tilsvarende sin forpliktelse 

31.12.2017.  

 

Midlene fra fondet benyttes til betaling av årlig utgift til reguleringspremie for pensjonister og 

oppsittere. 

 
 

§ 19 IKRAFTTREDELSE 

Endret selskapsavtale trer i kraft den 1. januar 2018. 

 

 

§ 20 ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

 

Selskapsavtalen er utarbeidet i 20 eksemplarer, hvor deltakerne har fått hvert sitt og det 20. 

skal bero hos selskapet. 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt i: 

Oppland fylkesting den 14. juni 2004 

Jevnaker kommunestyre 22. juni 2004 

Lunner kommunestyre 24. juni 2004 

Gran kommunestyre 30. juni 2004 

Østre Toten kommunestyre 24. juni 2004 

Vestre Toten kommunestyre 17. juni 2004 

Gjøvik kommunestyre 17. juni 2004 

Søndre Land kommunestyre 21. juni 2004 

Nordre Land kommunestyre 22. juni 2004 

Lillehammer kommunestyre 17. juni 2004 
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Gausdal kommunestyre 24. juni 2004 

Øyer kommunestyre 24. juni 2004 

Nord-Fron kommunestyre 

Ringebu kommunestyre 

 

Endringer godkjent i: 

Oppland fylkesting den 30. juni 2011 

Jevnaker kommunestyre 29. juni 2011 

Lunner kommunestyre 19. mai 2011 

Gran kommunestyre 16. juni 2011 

Østre Toten kommunestyre 06. juni 2011 

Vestre Toten kommunestyre 16. juni 2011 

Gjøvik kommunestyre 26. august 2011 

Søndre Land kommunestyre 31. oktober 2011 

Nordre Land kommunestyre 21. juli 2011 

Lillehammer kommunestyre 26. august 2011 

Gausdal kommunestyre 17. juni 2011 

Øyer kommunestyre 16. juni 2011 

Nord-Fron kommunestyre 21. juli 2011 

 

 

Lillehammer,  29. mai 2017 
 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Fylkesordfører i Oppland  Ordfører i Lillehammer Ordfører i Gjøvik  

 

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Dovre  Ordfører i Lesja  Ordfører i Skjåk         

 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Lom   Ordfører i Vågå  Ordfører i Nord-Fron  

 

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Sel   Ordfører i Øyer  Ordfører i Gausdal         

 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Østre Toten  Ordfører i Vestre Toten Ordfører i Jevnaker  

 

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Lunner  Ordfører i Gran  Ordfører i Søndre Land         

 

______________________  

Ordfører i Nordre Land    
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SAK NR. 55/2020 

Søndre Land kommune 
 
 

 
 
 
OPPDRAGSAVTALE 2021 MED INNLANDET REVISJON 
IKS  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.11.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Forslag til oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet 
Revisjon IKS for 2021 

2. Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS 
 
 

Vedlegg 1 
 
Nei 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Oppdragsavtale for 2021 godkjennes under forutsetning av at kommunestyret godkjenner 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.  

 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Kommunen inngår i et forpliktende samarbeid med 18 andre kommuner og Innlandet 
Fylkeskommune om deltakelse i det interkommunale revisjonsselskapet Innlandet Revisjon IKS. 
Dette er regulert i en egen selskapsavtale, som bl.a. forplikter kommunene å kjøpe/bestille 
lovpålagte revisjonstjenester fra selskapet.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå nærmere avtale med Innlandet Revisjon 
IKS om kjøp av revisjonstjenester. Denne avtalen er kalt ”oppdragsavtale”, og det er etablert praksis 
med årlig gjennomgang og justering. I tillegg til å regulere innhold og omfang av 
revisjonstjenestene det enkelte år, fungerer avtalen også som budsjettgrunnlag for kontrollutvalgets 
utgifter til revisjon det enkelte år.  
 
Vedlagt følger forslag til oppdragsavtale for 2021. Det økonomiske omfanget av avtalen samsvarer 
med kontrollutvalgets forslag til eget budsjett for neste år. Kontrollutvalgets budsjett vil bli endelig 
godkjent i f.m. kommunestyrets behandling av samlet budsjett for 2021 senere i år. 
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Kort om ny avtale – omfang og priser: 
 
Forslag til oppdragsavtale for neste år er basert på fjorårets avtale. Avtalen fra tidligere år er 
videreført med unntak av kap. 3 (Økonomi). Nedenfor følger oversikt over kap 3 i avtalen med 
kommentarer til endringer fra fjoråret:   

 
• Totalt antall timer er redusert (redusert fra 766 timer i 2020 til 754 timer i 2021, dvs. 

redusert med 8 timer). Reduksjonen rammer forvaltningsrevisjon (linje 6) som er redusert 
fra 164 timer til 154 timer). 

• Totalt økonomisk omfang av avtalen utgjør ca. 795 000 for neste år mot ca. kr. 780 000 i 
inneværende år (økning: ca. 15 000). Dette tilsvarer en økning i budsjettet ca 1,9 %.  

• Timepriser i selskapet er økt med 3,7 % sammenlignet med fjoråret:  
 Regnskapsrevisjon: 1030,- (økt fra 995). 
 Bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon mv.): Gjennomsnittstimepris kr. 1130,- (økt 

fra 1088,-).  
 

  Tjeneste   Timer   Timepris   Kroner  
      

  Regnskapsrevisjon      

       1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap         400         1 030            412 000  

       2   Attestasjoner og revisjonsuttalelser         150         1 030            154 500  
       3            -           1 030                    -    
       4   Veiledning/bistand           20         1 030             20 600  

  SUM 1-4         570         1 030            587 100  
      
  Bestilte revisjonstjenester         
       5   Bestilte andre tjenester           -           1 130                    -    
       6   Forvaltningsrevisjon          154         1 130            174 020  
       7  Eierskapskontroll          -           1 130                    -    

  SUM          154         1 130            174 020  
         
  Annet         

       8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre           30         1 130             33 900  

      
  SUM         754              795 020  

 
 
Generelt om oppdragsavtalen: 
Oppdragavtalen fungerer som et overordnet dokument i styringsdialogen mellom kontrollutvalget 
(oppdragsgiver/bestiller) og Innlandet Revisjon IKS (utfører), og skal bidra til å oppfylle kravet til 
kontrollutvalget om å føre tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
revisjonsarbeidet er i tråd med lover, regler, faglige standarder mv. (jf. forskrift om kontrollutvalg § 
4 og § 6). Oppdragsavtalen rulleres årlig.   
 
Kontrollutvalgets handlingsrom mht. økonomi: 
Det vises til avtalens pkt. 3 (økonomi/betaling for tjenester), og oversikt over tjenester og priser. 
 

• Tjenester: Alle tjenester som er listet opp representerer lovpålagte oppgaver med unntak av 
følgende linjer:  
 Linje 4 – Veiledning og bistand (en del av arbeidet med regnskapsrevisjon) 
 Linje 5 – Bestilte andre tjenester 
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• Timeforbruk - regnskapsrevisjon: Revisor avgjør dette. Med unntak av linje 4 (veiledning og 
bistand), har kontrollutvalget lite/ingen påvirkningskraft på omfanget av regnskapsrevisjon.   
 

• Timeforbruk – bestilte tjenester (forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll): Kontrollutvalget 
påvirker dette, og legger frem ønsket ramme for kommunestyret.  Større endringer i 
kontrollutvalgenes budsjetter på området vil påvirke selskapet mht. bemanning. Selskapet 
må m.a.o. tilpasse bemanningen etter etterspørselen/bestillingene. Kontrollutvalget på sin 
side forplikter seg til å jobbe aktivt for å oppfylle intensjonene i budsjettet/oppdragsavtalen 
når det gjelder kjøp av tjenester til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 
 

• Timepris: Fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret. 
Kontrollutvalget har ingen direkte påvirkning på dette.  

 
Oppfølging av økonomi:  
Pga. monopolsituasjonen er det tatt inn i oppdragsavtalen at selskapet årlig skal foreta en  
sammenligning/”benchmarking” av revisjonskostnader med andre kommuner. Kontrollutvalget skal 
orienteres om resultatet fra prissammenligningen, jf. pkt. 1 i oppdragsavtalen.  
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1 GENERELT 
 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i Innlandet Revisjon 
IKS. Innlandet Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til selvkost. Det 
skal årlig inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets daglige leder jf. 
selskapsavtalen § 3.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål om at revisjonstjenestene skal 
være til konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi 
om å være kompetent og kundeorientert. De oppdragsansvarlige revisorene oppfyller 
kommunelovens krav til kompetanse og uavhengighet. Revisjonsteamene har 
tilfredsstillende kompetanse og er uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisjon følger de internasjonale 
revisjonsstandardene. Forvaltningsrevisjon følger standard for forvaltningsrevisjon, RSK 
001. Resultatene av revisjonsarbeidet rapporteres til kontrollutvalget i henhold til punkt 4. 
 
Innlandet Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Kontrollutvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av 
oppdragsavtalen. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med 
kvalitet menes revisors kvalifikasjoner, utførelse av revisjonsarbeidet samt kommunikasjon 
mellom revisor og kontrollutvalget. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01. – 31.12.21.  
 
Oppdragsavtalen for 2021 inngås høsten 2020. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett. 
 
Avtalen forutsetter følgende timesatser for 2021 med forbehold om godkjennelse i 
selskapets representantskap: 
• Regnskapsrevisjon kr 1.030 
• Forvaltningsrevisjon, gjennomsnitt kr 1.130 

o Forvaltningsrevisjon revisor kr. 1.030 
o Forvaltningsrevisjon oppdragsansvarlig kr 1.220 

 
I oppdragsavtalen settes bestilte mindre undersøkelser, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll opp på bakgrunn av gjennomsnitt timepris, mens avregningene gjøres på 
grunnlag av benyttet kompetanse.  



Oppdragsavtale med Innlandet Revisjon IKS  
 

Kontrollutvalget  Side 3 
 

 

  Tjeneste   Timer   Timepris   Kroner  
      

  Regnskapsrevisjon      

       1  
 Revisjon av kommunens 
årsregnskap         400         1 030            412 000  

       2  
 Attestasjoner og 
revisjonsuttalelser         150         1 030            154 500  

       3            -           1 030                    -    
       4   Veiledning/bistand           20         1 030             20 600  

  SUM 1-4         570         1 030            587 100  
      
  Bestilte revisjonstjenester         
       5   Bestilte andre tjenester           -           1 130                    -    
       6   Forvaltningsrevisjon          154         1 130            174 020  
       7  Eierskapskontroll          -           1 130                    -    

  SUM          154         1 130            174 020  
         
  Annet         

       8  
 Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre           30         1 130             33 900  

      
  SUM         754              795 020  

 
Kommentarer: 

• Tjenestene på linje 1-4 og 8 gjennomføres uten nærmere avtale. 

• Tjenestene på linje 5-7 utføres etter særskilt bestilling av kontrollutvalget. 

• Fakturering og betaling skjer i henhold til selskapsavtalen § 5.  

• Årsavregning sendes kommunen/fylkeskommunen med kopi til kontrollutvalget 
innen 31. januar påfølgende år.  

• Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid for «Revisjon av årsregnskapet» (1) og 
«Attestasjoner/revisjonsuttalelser» (2):    

o «Revisjon av årsregnskapet»:  
Årsregnskapet med obligatoriske skjema og noter avlegges innen 22. 
februar i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter. Sammen 
med årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon. Det 
skal fremlegges dokumentasjon som bekrefter: 
• Kommunens balansetall og estimater   
• Avstemminger av kretsløp og sammenhenger i regnskapet  
• Kontrolloppstillinger over innberettede og registrerte beløp  

 
Årsberetningen avlegges innen 31. mars i henhold til kommuneloven med 
tilhørende forskrifter.     

 
o «Attestasjoner/revisjonsuttalelser»: 

Tilstrekkelig dokumentasjon for attestasjoner og revisjonsuttalelser 
fremlegges for revisor minimum 14 dager før attestasjonsfristen.   
Det kreves dokumentert: 
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• Vilkårene for tilskudd, herunder søknad og tilsagnsbrev 
• Regnskapsrapport som oppfyller kravene fra tilskuddsgiver og er 

avstemt mot regnskapssystemet 
• Forklaringer på beregninger, estimater m.m. 

 
 
4 DIALOG MELLOM REVISJONEN OG KONTROLLUTVALGET  
  
 Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
 Innenfor regnskapsrevisjonen skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget får en god 

forståelse av revisjonsmandatet, planlagte og gjennomførte revisjonshandlinger. 
 
 Innenfor bestilte revisjonstjenester skal revisor søke å sikre at kontrollutvalget og 

revisjonen har like forventinger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventa nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon med tilhørende 
veileder. Revisjonen skal informere om vesentlige endringer i premissene for bestillingene. 

 
 Kontrollutvalget utferdiger skriftlige bestillinger til bestilte revisjonstjenester. 
  
 
5 RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET 

 
5.1 Formålet med rapporteringen 
 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at: 
• Kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
• Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 
• Det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

• Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskaper m.m. (selskapskontroll) 

 
 

5.2 Rapportering av revisjonsordningen 
 
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig rapportere at han/hun oppfyller kravet til 
uavhengighet. 

 
Innlandet Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at:  
• Nytilsatte revisorer oppfyller kravet til vandel 
• Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis 
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5.3 Rapportering av regnskapsrevisjonen 
 
Formålet med rapporteringen er å gi kontrollutvalget en løpende orientering om 
revisjonsarbeidet som gir dem et tilstrekkelig grunnlag til å vurdere at regnskapet blir 
revidert på en betryggende måte.  
 
Oppdragsansvarlig revisor for kommunens årsregnskap rapporterer sitt arbeid årlig til 
kontrollutvalget slik (minimumskrav): 
• Plan/overordna revisjonsstrategi (høst) 
• Statusrapport (vinter) 
• Årsavslutning (vår) 
 

 
5.4 Rapportering av bestilte tjenester 
 
Formålet med rapportering av tilleggstjenester, forvaltningsrevisjonsprosjekter og 
selskapskontroller er å sikre at kontrollutvalget får levert de prosjektene som er bestilt i 
henhold til bestilling. Vesentlige forsinkelser skal rapporteres. 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 

 
 

5.5 Økonomirapportering 
 
Innlandet Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 1. og 2. tertial (30/4 og 31/8), i 
tillegg til en årsrapport (31/12).  

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

senest en måned etter utløpet av rapporteringsperioden. Tertialrapporteringene skal 
begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og prognose.   

 
Uavhengig av tertialrapporteringen skal Innlandet Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Kommunen skal vederlagsfritt stille hensiktsmessig kontorplass og utstyr til disposisjon 
samt gi tilgang til og fremskaffe forespurt dokumentasjon.  

  
Innlandet Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Innlandet Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
Innlandet Revisjon IKS. 
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7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
  
 Innlandet Revisjon IKS personvernerklæring følger som vedlegg til avtalen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Hov, 2. november 2020 
 
 
 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Bjørg Horn       Bjørg Hagen 
Kontrollutvalgsleder      Daglig leder 
 
Søndre Land kommune     Innlandet Revisjon IKS 
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Vedlegg 

Personvernerklæring 
 

Personopplysninger 
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, 
personnummer, adresse, telefonnummer og lignende. 

Behandlingsansvarlig 
Daglig leder er på vegne av Innlandet Revisjon IKS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av 
personopplysninger. 

Hjemmelsgrunnlaget for Innlandet Revisjon IKS’ behandling av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning 
(GDPR). Vår virksomhet er også regulert av blant annet kommuneloven, lov om interkommunale selskaper, 
kirkeloven, stiftelsesloven, revisorloven m.m. 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er personopplysningsloven GDPR artikkel 
6 punkt 1 bokstav c jf. kommuneloven § 78 og § 80 med tilhørende forskrifter, stiftelsesloven § 43 og § 44, 
hvitvaskingsloven og revisorloven samt GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, interesseavveining.  

Formålet med behandlingen av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS behandler personopplysninger i forbindelse med revisjon og attestasjon av 
eierkommunene og andre kunder som kirkelige fellesråd, sokneråd, interkommunale selskaper, stiftelser og 
fjellstyrer. Formålet med behandlingen er å sikre at vi leverer revisjonstjenester på en effektiv måte i 
henhold til regelverket.  

Personopplysninger som behandles 
I forbindelse med utførelse av revisjonstjenestene behandler vi personopplysninger slik som navn, 
personnummer, ansattavtaler, lønnsopplysninger, opplysninger om tjenester kommunen yter m.m. Hvilke 
personopplysninger vi samler inn og behandler avhenger av hvilken informasjon vi trenger for å utføre 
forvaltningsrevisjon, revidere årsregnskapet eller attestasjon.  

Personopplysningene samles inn fra de vi reviderer, dvs. kommunene og øvrige kunder. 

Behandling og lagring av personopplysninger 
Innlandet Revisjon IKS følger bestemmelsene i personopplysningsloven og legger vekt på å avgrense 
lagringen av personopplysninger. Vi arkiverer bare personopplysninger som er nødvendige for 
dokumentasjon av revisjonstjenesten eller attestasjonen. Personopplysningene blir lagret på revisjonens 
område på Oppland fylkeskommunes server og fagsystemet Descartes.  
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SAK NR. 56/2020 
 

Søndre Land kommune       
   

 
 
 

 
REFERATSAKER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.11.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
 
Saksdokumenter:   

 
1. Saksliste – kommunestyrets møte 26.10.2020 

 
2. Fylkesmannens tilsynskonferanse 29.09.2020 

 

3. Den midlertidige fjernmøteforskriften forlenges ikke  
 

4. Diverse avisartikler 
 

5. Neste møte: Tidspunkt/saksliste 
 

 
Vedlegg 1 
 
Vedlegg 2 
 
Vedlegg 3  
 
Vedlegg 4 
 
Muntlig orientering 
 
 

 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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