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MØTEINNKALLING   
 

Våler kontrollutvalg 
 
Dato: 03.09.2018 kl. 08:30  
Sted: Våler kommune-møterom ved kantina  
Arkivsak: 18/00082  

 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 
 
Kontrollutvalgets 
medlemmer: 

Hans Johan Finne - leder 
John Christian Wold  – nestleder 
Vanja Margrethe Holtnes Fredriksen 
May Britt Nordhagen 
Grete Aabakken 

Ordfører: Ordfører Lise Berger Svenkerud 

Revisor: Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Reidun Vie/ 
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Laila Irene Stenseth/Jo Erik 
Skjeggestad 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Eyvind Alnæs 
Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS, Morten Alm Birkelid 

Kopi av sakslisten uten 
vedlegg sendes på e-
post til: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

Sekretær: Sekretariatsleder Torgun M. Bakken  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 977 36 379, 
TorgunM.Bakken@gs-iks.no ) 

Invitert til sak: 

Ordfører Lise Berger Svenkerud til sak 39/18 

Innkalt til sak: Leder Marit Ekeberg til sak 40/18 
Rådmann Eyvind Alnæs til sakene 41/18-43/18 

 
Hele sakslisten med 
vedlegg legges på 

www.gs-iks.no og på kommunens hjemmeside. 
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SAKSKART  Ca. kl. Hvem 
deltar 

Behandling av utvalgssak  

38/18 
18/00123-
4 

Referater, orienteringer og diskusjoner (V). 
08.30  

39/18 
18/00067-
8 

Samtale med ordføreren. 
09.15 Ordfører 

40/18 
18/00046-
24 

Informasjon fra teknisk, bl.a. 
byggesaksbehandling og plansaker 

10.00 Ekeberg 

Lunsj 11.00  

41/18 
18/00046-
26 

Samtale med rådmann. 
11.45 Rådmann 

42/18 
18/00187-
2 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon-
Samhandlingsreformen 

12.30 Rådmann 

43/18 
18/00153-
3 

Oppfølging av KU-sak 50/17 - Intern 
kontroll - og kommunens avvikssystem 

13.00 Rådmann 

Pause 14.00  

44/18 
18/00012-
13 

Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 
2018. 

14.15 Revisjon 

45/18 
18/00035-
2 

Forslag til budsjett for kontroll- og 
tilsynsarbeidet 2019. 

14.45 Revisjon 

46/18 
18/00178-
3 

Revidering av plan for selskapskontroll. 
15.00  

47/18 
18/00104-
6 

Eventuelt. 
15.30  

48/18 
18/00105-
6 

Evaluering. 
15.45  

     

 
Hans Johan Finne (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Kongsvinger, 22.8.18 

 Torgun M. Bakken 
sekretariatsleder 
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Arkivsak-dok. 18/00123-4 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referater, orienteringer og diskusjoner til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Oversikt over kommunestyresaker 

2. Formannskapsmøte 7.6.18 

3. Oversikt over revisorer 2018 

4. Skatteinngangen juni 2018 

5. Skatteinngangen juli 2018 

6. Oversikt over tilsyn/rapporter: 
Avslutning av gjennomført egenkontroll NAV 

7. Tiltaksplan 2018 

 
Fagstoff (blir lagt fram i neste møte) 

 
 
Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem forbereder 

en orientering til de øvrige)1. 

 Saker fra formannskapet - Hans Johan Finne 

 Saker fra kultur og oppvekst – May Britt Nordhagen 

 Saker fra næring og miljø –  

 Saker fra helse og omsorg – John Christian Wold. 

 Regnskapssaker –. 

 Kommunestyrets saker og vedtak. 

 Referat fra kommunestyremøte. Kontrollutvalgets medlem i KS ev. kontrollutvalgets 

leder oppfordres til å orientere om sakene i møtet, spesielt kontrollutvalgets saker. 

 Oversikt over oppfølging av KU-saker, hva er mottatt og hva er restansene? En 

oppdatert oversikt over oppfølging av KU-saker ligger på www.gs-iks.no. 

                                            
1 Det bør tas en diskusjon om fordeling av saker i møtet, ettersom det er to nye medlemmer. 
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 Eventuelle mediesaker. 

 Informasjon om revisorer 2018. 

 Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer (jf. OA og plan for 

FR). 

 Oversikt over tilsyn/rapporter. 

 Orientering om den eventuelle sammenslåingen av Glåmdal sekretariat IKS og 

sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal. 

 



38/18 Referater, orienteringer og diskusjoner (V). - 18/00123-4 Referater, orienteringer og diskusjoner (V). : Kommunestyremøter i Våler kommune 2018

1 
 

Kommunestyremøter i Våler kommune 2018 

Dato Sak Sakstittel Vedtak 

26.2.18 001/18 Referatsaker  Referatsaker tas til orientering. 

 002/18 Våler kommunes verdsetting 

av friluftomsråder-endelig 

behandling 

Saken behandles i neste kommunestyremøte 

19.mars 

 003/18 Kontrollutvalgets årsrapport 

2017 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 004/18 Midt-Hedmark brann-og 

redningsvesen- ny 

selskapsavtale 2018 

Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 005/18 Arealdel til kommuneplan for 

Åsnes 2018 - 2019, høring 

Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 006/18 Nyvalg i kontrollutvalget o Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 007/18 Salg av gammel korntørke på 

Haslemoen 

Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 008/18 Selskapskontroll SOR IKS Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 009/18  Strategiplan for 

boligeiendommer i Våler 

kommune 

 

Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 010/18  Skole og aktivitetshus -

forprosjekt del 1 

Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

 011/18  Endring av skolestruktur og 

oppheving av skolekretsgrenser 

 

Saken behandles i kommunestyret 19.mars 

19.4.18 012/18 Referatsaker  

 013/18 Våler kommunes verdsetting av 

friluftsområder-endelig 

behandling 

Enstemmig som forslag til vedtak 

 014/18 Strategiplan for 

boligeiendommer i Våler 

kommune 

o Umiddelbar oppstart av salg av enheter i  

o Storskjæret borettslag.Utbedring av alle 

boliger på Storskjæret og selge etter hvert 

som utbedringene ferdigsstilles. I forhold til 

markedet mellom 5 og 15 boliger årlig. 

Konkurranseutsette entrepenører og 

meglere.Få arkitekt til å utarbeide skisse på 

videreutvikling av uteområdet.Søke riving av 

2 enheter samt forespørre Midt-Hedmark i 

forhold til brannøvelse.Etablere eget prosjekt 

i forhold til boliger til mennesker uten bo 

evne.Søke finansiering i Husbanken for de 

nye enhetene.Strategiplanen  

o må innarbeides i investering og 

økonomiplan. 

o Det forutsettes at erstatningsboliger for 

brukere med stort behov for oppfølging er 

tilgjengelige og tas med i salgsplan. Det 

forutsettes at en kjøper kun kan eie en enhet. 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

 015/18 Endring av skolestruktur og 

oppheving av skolekretser 

 Nordhagen skole legges ned med virkning 

fra skoleåret 2018/2019. Skolekretsgrensene  

 oppheves og Våler kommune bli én 

skolekrets: 

  Elever på 1.-7. trinn sokner til Vålbyen 

skole, og elever på 8.-10. trinn sokner til 

Våler ungdomsskole. Administrasjonen må 

gjøre de nødvendige tiltak for å gjennomføre 

dette. Administrasjonen må i samarbeid med 

Hedmark trafikk få til en god plan i hht 

retningslinjer for fri skoleskyss for elever i 

Våler.  

 016/18 Skole og aktivitetshus-

Forprosjekt 1 

 1. Videreføre prosjektet med skole og  

 aktivitetshus Lanternen  

2. Starte prosess med valg av 

samspillsentreprise 

 og tilhørende entreprenør 

3. Våler kommune, arkitekt og entreprenør  

utarbeider beslutningsgrunnlag basert på  

samspillsentrepise til nov 2018 for  

kommunestyret: 

i. Skole: Grovkalkyle økonomi, 

 inklusiv vurdering 

 av alternativ plassering sør for 

 ungdomsskole 

Lanternen 1 og Lanternen 2;  

Grovkalkyle økonomi basert på 

 konkrete vurderinger av 

løsninger 

 for Lanternen 1 og Lanternen 2.  

iii. I aktivitetshuset skal tribunen legges til 

 langsiden.  

I prosjekteringsfasen skal det tas  

hensyn til at svømmebasseng og  

gymsal ikke må rives før det er  

klarlagt at det nye prosjektet  

omfatter nytt svømmebasseng  

og idrettshall.  

v. Brukermedvirkning og brukergruppe 

etableres og settes sammen av politiske 

representanter, ansatte i kommunen og 

brukere av aktivitetshuset og skole. 

Rådmannen kommer med forslag til gruppe 

som vedtas av formannskapet.  Prosjektet bes 

kritisk vurdere kostnader i både skole og 

aktivitetshus.  

4. Kommunestyret vedtar i november 2018 

 forprosjektering av valgt skole og 

ativitetshus.  

5. Kommunestyret får prosjektet til endelig  

godkjenning i mai 2019 med oppdatert 

budsjett og prosjektbeskrivelse. 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

 017/18 Arealdel til kommuneplan for 

Åsnes 2018 - 2019, høring 

1. Forslaget til kommuneplan for Åsnes 

er lagt fram etter en lang prosess der 

nabokommunenene i liten grad har 

vært involvert. For de fleste hensyn 

er dette uproblematisk, men Våler 

kommune er sterkt kritisk til at det 

fremmes ett forslag til store 

endringer på planene for framtidig 

trase for RV 2 uten at dette har vært 

luftet med nabokommunene, og uten 

at kommunestyrets forutsetning om å 

ta med et nytt forslag i planen er 

fulgt opp. Dette er svært uheldig for 

utvikling av næringslivet i regionen 

og er på sikt også uheldig for 

stedsutviklingen på Flisa. 

2. Våler kommune etterlyser også en 

mer offensiv holdning til 

Vestmarkaplanen, men ser at Åsnes 

kommune har lagt opp til at 

hyttebygging og utvikling i 

utmarksnæringen i stor grad skal skje 

østover i kommunen. 

3. Våler kommune er positive til at det 

er lagt opp til aktiv tilrettelegging for 

friluftsliv på Kynndalen, og vil be 

om at hensynssonen minst legges ut 

til vegen på begge sider av elva. 

 018/18 Eventuelt viedereføring av 

energi og klimaprosjektet i Sør-

Østerdalen 

 Våler kommune ønsker å delta i videreføring 

av prosjektet «Energi og klima i Sør-

Østerdal». Nødvendige midler avsettes i 

økonomiplanen i perioden 2019 – 2021.Det 

må utarbeides spesifikke mål for Våler 

kommunes deltagelse slik at effekten av 

samarbeidet også blir tydeliggjort på lokalt 

nivå. 

 019/18 Forskrift om tømming av private 

septikkanlegg. Endelig 

behandling. 

 Enstemmig som forslag til vedtak. 

 020/18 Høring omfanget av 

leveringspliktige posttjenester. 

Forslag til vedtak ble vedtatt med 18 mot  

1 stemme. 

 021/18 Midt-Hedmark brann-og 

redningsvesen- ny 

selskapsavtale 2018 

Forslag til vedtak ble vedtatt med 18 mot  

1 stemme. 

 022/18 Mytt massetak i spulåsen, 

endelig behandling av 

reguleringsplanen. 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for 

nytt Massetak med tilhørende 

knuseverk nord øst i Spulsåsen 

PlanID 201701 i Våler kommune, 

egen godkjennes med de  endringer 

som framgår av saken. 

2. Administrasjonen besørger 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

endringene innarbeidet i samarbeid 

med plankonsulenten. 

 023/18 Salg av gammel korntørke på 

Haslemoen 

 Med forbehold om at delingssøkneden går i 

orden får Marius Urdahl kjøpe ca 2 daa tomt 

med påstående korntørke for kroner 

120.000,-Kjøper oppfordres til å benytte 

jordbruksveg over kommunens eiendom 

Glommateigen ved transport mellom gården 

og tørka.Rådmannen delegeres myndighet til 

å gjennomføre salget. 

 024/18 Nyvalg kontrollutvalget 1. Marita Kalfoss Sollien fritas ut 

valgperioden.Som nytt fast medlem 

oppnevnes Eva Wivianne Heggbrenna fra 

Venstre.Som nytt varamedlem oppnevnes 

Ola Nystuen fra Venstre. 

 
7.5.18 025/18 Selskapskontroll 

(forvaltningsrevisjon) SOR IKS 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 026/18 Referatsaker Referatsaker tas til orientering. 

 027/18 Søknad om delvis/midlertidig 
overtagelse av Gravberget 
skole. 

Våler kommune opprettholder tilbudet om at 

grenda kan overta Gravberget skole, 

Lærerboligen og  

øvrige bygninger for kr 1, -  

Dette tilbudet gis til grenda med svarfrist 

15.05 og overtagelse innen  

utgangen av juni. 
 028/18 Skatteoppkrevers årsrapport 

2017 

1. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 

for 2017 og Skatteetatens 

kontrollrapport, datert 15.2.18 tas til 

orientering. 

2. Kommunestyret ber administrasjonen 

vurdere behovet for å tilføre ekstra 

ressurser til skatteoppkreverkontoret i 

permisjonstiden. 
 029/18 Etablering av frivillligsentral i 

Våler 2018 

Etablere kommunal frivilligsentral og melde 

dette inn til departementet innen 1.6.18  

 
 030/18 Reguleringsplan for rv.2 

Åsnes grense - Elverum 
grense, plan ID2016002, 
endelig behandling 

Saken er utsatt til neste kommunestyremøte 

25.juni. 

 031/18 Endelig behandling av 
planstrategien 2018-19 

Utkast til planstrategi for Våler kommune 

2018-2020, datert 04.04.18 vedtas. 

 032/18 Planprogram for energi og 
klimaplan for Våler kommune 
2019-2027 

Utkast til planprogram for Energi og 

klimaplan for Våler kommune 2019 

- 

2023 legges ut til  

offentlig ettersyn, i minimum 6 uker, så snart 

som mulig. 
 033/18 Nytt valg i kontrollutvalget Vanja Margrethe Holtnes Fredriksen 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

oppnevnes som nytt medlem i 

kontrollutvalget. 
 034/18 Fritak fra kontrollutvalget Kommunestyret gir Åse Synnøve Svendsen 

fritak fra kontrollutvalget for resterende 

valgperiode pga 

helsemessige årsaker. 
25.6.18 035/18 Referatsaker Referatsaker tas til orientering 

 036/18 Endring av tilbudsstruktur i 
skolefritidsordningen (SFO) 

Vedtak Antall tilbud i skolefritidsordningen 

reduseres fra 3 til 2. Nye tilbud blir:   

Tilbud 1: Hel plass: Over 12 timer/uke. Pris: 

2 711,- kr, herav kostpenger 306,- kr.  

Tilbud 2: Delt plass: Inntil 12 timer/uke. 

Pris: 2 014,- kr, herav kostpenger 306,- kr.   

Tilbud 3: Utgår.   

Tilbud om dagplass på skoledager og 

feriedager videreføres for elever uten fast 

plass. Forutsetning for å benytte seg av dette 

tilbudet er at foreldre ikke har utestående 

gjeld, i henhold til SFOvedtektene.    

SFO er sommerstengt fire uker i juli. Dette 

innføres allerede for juli 2018.   

Det gis fratrekk i foreldrebetaling for 

feriedager som ikke benyttes. For august gis 

det halv betaling for elever som ikke benytter 

seg av tilbudet på de to første ukene i august. 

For høstferie og vinterferie, fridager i juni og 

andre fridager gjennom skoleåret gis det 

fratrekk på 200,- kr pr dag som ikke 

benyttes.   For å få fratrekk i pris må det gis 

skriftlig beskjed om avmelding til SFO 

senest 14 dager før fridag eller før første 

feriedag. For fratrekk i august må det gis 

skriftlig beskjed om avmelding senest 14 

dager før elevenes sommerferie. SFO vil 

sende ut egnet skjema for 

påmelding/avmelding. Endringene skjer med 

virkning fra 1. august 2018.   

Som en overgangsordning for høsten 2018 

sees det bort fra 14-dagers fristen for 

avmelding til de to første ukene i august. For 

august og september tilbys inntil 15 

timer/uke for tilbud 2.  For august og 

september tilbys tilbud 3.    

Vedtekter for SFO og prisregulativet for 

2018 oppdateres i henhold til vedtaket.     
 037/18 Søknad om støtte til drift og 

finansiering av Våler 
torvdriftsmuseum 

Det gis ikke støtte  til Torvdriftsmuseet i 

2018. Støtte for 2019 vurderes i forbindelse 

med  budsjettprosessen 2019. 

 038/18 Organisering av 
næringsarbeid 

Administrasjonen fortsetter utredningen av 

framtidig næringsarbeid i kommunen  med 

henblikk på hva som tjener Vålers interesser 

best. Ber om å få saken opp i formannskapet 

til septembermøtet. 
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Dato Sak Sakstittel Vedtak 

 039/18 Årsregnskap og årsberetning 
for Våler kommune 2017 
 

1.Våler kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2017 godkjennes. 2. Årets 

overskudd på 5,069 MNOK i 

driftsregnskapet avsettes til å dekke redusert 

refusjon for ressurskrevende brukere 
 040/18 Budsjett- og 

regnskapsrapport 2018 - 1. 
tertial 

1. Omdisponere kr 281 000 fra virksomhet 

320 til virksomhet 310 2. Bruk disponibelt 

fond kr 6 MNOK til virksomhet 362 TIFU 3. 

Bruk disponibelt fond kr 1 MNOK til 

virksomhet 365 VOS. 
 041/18 Endring av priser i 

gebyrregulativ - 2018 

Endringer i  prisregulativet for 2018 vedtas 

 042/18 Reguleringsplan for rv.2 
Åsnes grense - Elverum 
grense, plan ID2016002, 
endelig behandling. 

Reguleringsplan for RV2, Åsnes grense til 

Elverum grense, planID 2016002, med 

plankart i hefte datert april 2018, og 

tilhørende reguleringsbestemmelser datert 

03.04.2018 og planbeskrivelse datert april 

2018 vedtas. 
 043/18 Fastsettelse av valgdag for 

kommunestyrevalget 2019 

Våler kommune avholder kun valg på 

valgdagen ved kommunestyrevalget 2019 

 044/18 Selskapskontroll Midt-
Hedmark brann og redning 
IKS 

1. Kommunestyret ser alvorlig på den 

situasjonen som er i selskapet.  2. 

Kommunestyret ber representantskapet følge 

opp de anbefalinger som er gitt i rapporten. 

Spesielt vil en henlede oppmerksomheten på 

følgende pkt:  · De anbefalinger som blir gitt 

vedrørende varslingsrutiner.  · Arbeidet med 

å gjenreise tillit.  Videre de klare 

anbefalinger som blir gitt vedrørende styret:  

· Ansvar, aktivitetsplikt, opplysningsplikt og 

forvaltningsplikt.  · Antall styremedlemmer, 

styresammensetning og rekruttering av 

medlemmer med relevant kompetanse for 

selskapet.  3. Kommunestyret ber 

kontrollutvalget i Våler om å følge opp saken 

ved å etterspørre hvordan anbefalingene er 

fulgt opp.  
 045/18 Valg av nytt fast medlem i 

kontrollutvalget 

1. Som nytt fast medlem oppnevnes Grete 

Aabakken 2. Som nestleder oppnevnes John 

Christian Wold 
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From: Morten Alm Birkelid
Sent: Monday, May 14, 2018 2:27 PM
To: knut.henriksen@vaaler - he.kommune.no
Cc: Torgun M Bakken; Reidun Vie; Tove Brattli
Subject: VÅLER KOMMUNE - INFO OM REVISORER 2018

Hei,

Hedmark Revisjon IKS har i virksomhetsplanen for 201 8 - 201 9 satt opp følgende som
regnskapsrevisorer på Våler kommune:

Oppdragsansvarlig revisor: Reidun Vie
Utøvende revisor: Tove Brattli

Dette til deres orientering.

Med vennlig hilsen

Morten Alm Birkelid
daglig leder

Mobil: 911 00 413
E - post: morten.alm.birkelid@hedmark - revisjon.no

Kildevegen 14
Postboks 84, 2341 Løten
Tlf. 62 43 58 00
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Avvik skatteinng./budsj.
         Budsjett 2018         Inngang 2018 I kr. I %

MÅNED INNGANG 2016 INNGANG 2017 BUDSJETT 2018 Akkum. HittilINNGANG 2018 Akkum. Hittil Hittil i år    Hittil i år   BUDSJETT 18 I % INNGANG 17 I %

Pr. mnd Pr. mnd.

JAN 8,965,873 9,395,165 9,400,000 9,400,000 9,474,421 9,474,421 74,421 0.79% 74,421 0.79% 79,256 0.84%

FEB 637,308 943,131 900,000 10,300,000 907,519 10,381,940 81,940 0.80% 7,519 0.84% -35,612 -3.78%

MARS 12,934,368 12,926,134 13,100,000 23,400,000 13,477,580 23,859,520 459,520 1.96% 377,580 2.88% 551,446 4.27%
SUM 22,537,549 23,264,430 23,400,000 23,859,520

APRIL 1,076,377 809,061 900,000 24,300,000 873,901 24,733,421 433,421 1.78% -26,099 -2.90% 64,840 8.01%

MAI 14,315,972 14,598,443 15,000,000 39,300,000 14,311,174 39,044,595 -255,405 -0.65% -688,826 -4.59% -287,269 -1.97%

JUNI 598,311 584,373 600,000 39,900,000 707,963 39,752,558 -147,442 -0.37% 107,963 17.99% 123,590 21.15%

SUM 38,528,209 39,256,307 39,900,000 39,752,558

JULI 9,273,185 9,444,030 9,500,000 49,400,000

AUG 1,226,700 1,145,617 1,200,000 50,600,000

SEPT 13,698,559 14,085,192 14,100,000 64,700,000
SUM 62,726,653 63,931,146 64,700,000

OKT 388,847 1,037,223 1,000,000 65,700,000
NOV 16,192,574 15,223,760 15,300,000 81,000,000

DES 463,327 430,245 550,000 81,550,000

TOT 79,771,401 80,622,374 81,550,000 81,550,000 39,752,558

Kommentar fra skatteoppkrever:

I juni 2018 fikk Våler inn kr. 107 963,- mer enn budsjettert. Dvs. en + på 17,99% 

Samtidig fikk vi inn kr. 123 590,- mer enn i juni 2017. Dvs. en + på 21,15%

Akkumulert hittil i år har vi fått inn kr. 147 442,- mindre enn budsjettert. Dvs. en - på 0,37%

Våler 3.juli 2018.

Odd Nybo

Skatteoppkrever

 AVVIK FRA

                                                                     SKATTEINNGANGEN

 AVVIK FRA
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Avvik skatteinng./budsj.
         Budsjett 2018         Inngang 2018 I kr. I %

MÅNED INNGANG 2016 INNGANG 2017 BUDSJETT 2018 Akkum. HittilINNGANG 2018 Akkum. Hittil Hittil i år    Hittil i år   BUDSJETT 18 I % INNGANG 17 I %

Pr. mnd Pr. mnd.

JAN 8,965,873 9,395,165 9,400,000 9,400,000 9,474,421 9,474,421 74,421 0.79% 74,421 0.79% 79,256 0.84%

FEB 637,308 943,131 900,000 10,300,000 907,519 10,381,940 81,940 0.80% 7,519 0.84% -35,612 -3.78%

MARS 12,934,368 12,926,134 13,100,000 23,400,000 13,477,580 23,859,520 459,520 1.96% 377,580 2.88% 551,446 4.27%
SUM 22,537,549 23,264,430 23,400,000 23,859,520

APRIL 1,076,377 809,061 900,000 24,300,000 873,901 24,733,421 433,421 1.78% -26,099 -2.90% 64,840 8.01%

MAI 14,315,972 14,598,443 15,000,000 39,300,000 14,311,174 39,044,595 -255,405 -0.65% -688,826 -4.59% -287,269 -1.97%

JUNI 598,311 584,373 600,000 39,900,000 707,963 39,752,558 -147,442 -0.37% 107,963 17.99% 123,590 21.15%

SUM 38,528,209 39,256,307 39,900,000 39,752,558

JULI 9,273,185 9,444,030 9,500,000 49,400,000 9,530,429 49,282,987 -117,013 -0.24% 30,429 0.32% 86,399 0.91%

AUG 1,226,700 1,145,617 1,200,000 50,600,000

SEPT 13,698,559 14,085,192 14,100,000 64,700,000
SUM 62,726,653 63,931,146 64,700,000

OKT 388,847 1,037,223 1,000,000 65,700,000
NOV 16,192,574 15,223,760 15,300,000 81,000,000

DES 463,327 430,245 550,000 81,550,000

TOT 79,771,401 80,622,374 81,550,000 81,550,000 49,282,987

Kommentar fra skatteoppkrever:

I juli 2018 fikk Våler inn kr. 30 429,- mer enn budsjettert. Dvs. en + på 0,32% 

Samtidig fikk vi inn kr. 86 399,- mer enn i juli 2017. Dvs. en + på 0,91%

Akkumulert hittil i år har vi fått inn kr. 117 013,- mindre enn budsjettert. Dvs. en - på 0,24%

Våler 7.august 2018.

Odd Nybo

Skatteoppkrever

 AVVIK FRA

                                                                     SKATTEINNGANGEN

 AVVIK FRA
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Til 
Syn 
5.7.18 

Enhet Dato Våler-Tilsyn  Avvik Notater/mulig 
oppfølgingsområder 

Frist Tilsyn  
lukket 

FM 15/280 
Helse og 
omsorg 

31.3.15 Tilsyn: 
Legemiddelhåndterin
gen med multidose 

  Svart 
26.3.15 

22.4.16 

FM Krisesente
r 
10/1346 
 

30.3.15 Tilsyn: Kommunens 
ansvar for 
krisesentertilbud. 
Vertskommune 
samarbeidet 

 Bedt om informasjon: 
-Om sentralbordet vet hvem i 
kommunen som har ansvar? 
-om nødvendig informasjon på 
kommunens hjemmeside? 
-om dokumentasjon om 
samarbeidet; avtaler, 
kommunestyrevedtak m.m 
- redegjørelse for hvordan kommunen 

sørger for tilgjengelighet og nødvendig 

informasjon om tjenestetilbudet til sine 

innbyggere. 

5.9.16 ? 

FM Haslemoe
n 
helsesente
r-  
16/96 
16/3854 
Unnt. off 

9.1.16 Tilsynssak: Ansv.Siri 
Brunborg  

 Ikke pliktbrudd  13.4.16 

FM Våler 
omsorgs 
senter 
16/497 
Unnt. off 

8.4.16 Tilsynssak:     ? 

FM Vålbyen 
skole  
15/1063 

22.10.15 Tilsyn: Elevenes 
psykososiale forhold 

 Endelig rapport 2.5.16 
20.11.17 sendt dokumenter til FM 

1.12.16  
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Til 
Syn 
5.7.18 

Enhet Dato Våler-Tilsyn  Avvik Notater/mulig 
oppfølgingsområder 

Frist Tilsyn  
lukket 

FM NAV 
14/511 

30.1.17 Tilsyn: Egenvurdering 
NAV Våler 

 Tjenesteytingen er i samsvar med 
lovgivningen 

1.2.17  

FM Våler 
kommune 

21.6.17 Inspeksjon-
forsøpling 

3 anmerkinger Rapport 23.8.17. Ingen flere 
dokumenter pr 5.7.18 

  

FM 18/859 
Våler 
omsorgsse
nter 

16.6.18 Tilsynssak     

05.07.18 
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Tilsyn med forvaltningen 

 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 
Fortløpende rapportering 

 
 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  

 Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske utvalg.  

 Kontrollutvalget har valgt å fordele følgende utvalg mellom seg (oppfølging) 

o Saker fra formannskapet - Hans Johan Finne 

o Saker fra kultur og oppvekst – May Britt Nordhagen 

o Saker fra næring og miljø –  

o Saker fra helse og omsorg – John Christian Wold. 

o Regnskapssaker – Åse S. Svendsen. 

 John Cristian Wold er kontrollutvalgets representant i kommunestyret. 
I hvert møte eller når  

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Samtale med ordfører og rådmann. 

 Rapporteringer fra rådmannen: 

o Økonomisk situasjon – inkludert byggeregnskap. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

o Oppfølging av kommunestyrevedtak. 

o Sykefravær. 

o Tilsynssaker. 

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen 

av disse. 

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging (sekretariatet 

utarbeider oversikt). 

Aktuell informasjon I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder, bl.a. ut fra overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Mandag 12.2.18  Informasjon om IKT-sikkerheten i kommunen. 

Mandag 9.4.18  Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2017 og kontrollrapport fra Skatteetaten. 

 Statusrapportering intern kontroll (jf. KU-sak 50/17). 

 Orientering om prosjektet om utbygging skole/aktivitetshus/Informasjon om 

næringsutvikling, ny informasjon, Arild Lande. 

 Informasjon om barnevernet. 

Mandag 14.5.18  Kommunens planstrategi. 

Mandag 3.9.18  Oppfølging av intern kontroll i det første møtet etter sommerferien 2018, med 

statusrapportering underveis, jf. KU-sak 50/17. 

 Informasjonen om avvikssystemet. 

 Informasjon fra teknisk, byggesak, planarbeid osv. 

 Orientering om saken om sammenslåing av sekretariatene. 

Mandag 15.10.18  Informasjon om trafikksikkerhet. 

Mandag 3.12.18  Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker. 

2019   

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er i all hovedsak relatert til bestemmelsene i kap. 4 i 

forskrift om kontrollutvalg. 

Mandag 12.2.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2017, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet. 

Mandag 9.4.18   

Mandag 14.5.18  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2017. 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2017. 

Mandag 3.9.18   

Mandag 15.10.18  Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2018. 
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Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
Mandag 3.12.18  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017 (eventuelt i det første møtet i 2019). 

2019  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2018, med foreløpig informasjon om 

oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2017. 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og bestemmelsene i kap. 

5 i forskrift om kontrollutvalg 
Mandag 12.2.18  Prosjektplan forvaltningsrevisjon, skole. 

 Oppfølging av FR om Innkjøp/offentlige anskaffelser. 

Mandag 9.4.18  Oppfølging, jf. KU-sak 51/17 i løpet av våren 2018 (Drift og rutiner eiendomsforv.) 

Mandag 14.5.18  Rapport FR vann/avløp (innen 1.4.18) (utsettes) 

Mandag 3.9.18  Oppfølging av FR-Samhandlingsreformen innen 1.8.18. 

Mandag 15.10.18  Rapport FR vann/avløp 

Mandag 3.12.18  Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020. 

 Ytterligere oppfølging av FR Innkjøp, jf. KU-sak 4/18. 

2019  Rapport forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø i skolen (innen mai 2019). 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til selskapskontroll 
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll og bestemmelsene i kap. 6 i 

forskrift om kontrollutvalg. 
Mandag 12.2.18  Rapport selskapskontroll /forvaltningsrevisjon i SOR IKS. 

 Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark Brann og redning IKS (utsettes til nest 

møte). 

Mandag 9.4.18  Vurdering av bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019 (utsettes 

til neste møte) 

 Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark Brann og redning IKS. 

Mandag 14.5.18  Vurdering av bestilling av selskapskontroll i tråd med plan for 2016-2019. 

 Rapport selskapskontroll i Midt-Hedmark Brann og redning IKS. 

Mandag 3.9.18  Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019. 

Mandag 15.10.18  Ytterligere oppfølging av overordnet selskapskontroll, jf. KU-sak 61/17. 

Mandag 3.12.18  Oppfølging av SK/FR SOR IKS (innen 1.11.18), jf. KS-sak 025/18. 

 Oppfølging av selskapskontroll i MHBR (jf. KU-sak 34/18 – KS?) 

2019   

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
 

 

Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov. 

Revisjonens plan for Våler kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 77 nr. 4. 

Mandag 12.2.18  Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors habilitetserklæring for Våler kommune for 

2018. 

 Oppdragsavtale for Våler kommune 2018. 

 Statusrapport oppdragsavtale for 2017, andre halvår (31.12.17). 

Mandag 9.4.18  Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Våler kommune for 
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Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
revisjonsåret 2018. 

Mandag 14.5.18   

Mandag 3.9.18  Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2018 (30.6.18). 

Mandag 15.10.18   

Mandag 3.12.18  Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i forskrift om 

kontrollutvalg § 18. 

Mandag 12.2.18   

Mandag 9.4.18   

Mandag 14.5.18   

Mandag 3.9.18  Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2019 behandles 

kontrollutvalget. 

Mandag 15.10.18   

Mandag 3.12.18  Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til 

kommunestyrets behandling av budsjettet (jf. reglement for kontrollutvalget § 4). 

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 77 nr. 6. 

Mandag 12.2.18  Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 behandles og oversendes deretter 

kommunestyret til behandling. 

 Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret av resultatet av gjennomført 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (rådmannens oppfølging av eventuelle 

anbefalinger), skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. 

 Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også framgå av årsrapporten.  

Mandag 9.4.18   

Mandag 14.5.18   

Mandag 3.9.18   

Mandag 15.10.18   

Mandag 3.12.18  Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas og oversendes deretter til kommunestyret 

til orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/00067-8 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED ORDFØREREN. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Lise Berger Svenkerud til en samtale hvor det kan 

diskuteres generelle problemstillinger i Våler kommune.  

 

Som et fast punkt tar vi med spørsmålet om det er noe som ordfører ønsker å bringe videre til 

kontrollutvalget fra kommunestyret, eller om det er andre forhold som kontrollutvalget bør 

gjøres oppmerksom på? 
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Arkivsak-dok. 18/00046-24 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

Våler kontrollutvalg            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

INFORMASJON FRA TEKNISK, BL.A. BYGGESAKSBEHANDLING 
OG PLANSAKER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kommunenes kontrollutvalg skal på vegne av kommunestyret ha tilsyn med hele den 

kommunale forvaltningen. For å kunne utøve sitt tilsyn, er det viktig at kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunens virksomhet, og i den forbindelsen ønsker de bl.a. en orientering 

om de forskjellige enhetene og de ulike oppgavene i kommunen.  

 

Kontrollutvalget i Våler skal ha møte mandag 3.9.18 på møterom ved kantina i 

Sentralgården.  I den forbindelsen ønsker kontrollutvalget en generell informasjon om 

teknisk, bl.a. byggesaksbehandling og planarbeid. Det er ønskelig med en generell 

orientering om enheten, hva fungerer bra på enheten og hva er hovedutfordringene? Er det 

noe man ikke får til og i så fall hvorfor?  

 

Når det gjelder saksbehandling og planarbeid spør kontrollutvalget om: 

 Er byggesaksbehandlingen tilrettelagt for boligutbygging og næringsutvikling? 

 Er det etablert rutiner som sikrer at frister overholdes? 

 Hvordan ligger kommunen an i forhold til eventuelt vedtatt planarbeid som skal 

gjennomføres. 

Vi har bedt leder Marit Ekeberg om å komme og orientere. 



41/18 Samtale med rådmann. - 18/00046-26 Samtale med rådmann. : Samtale med rådmann.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00046-26 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

SAMTALE MED RÅDMANN. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller rådmann Eivind Alnæs til en samtale hvor vi kan diskutere generelle 

problemstillinger i Våler kommune. Kontrollutvalget ber om at rådmannen orienterer om saker 

som han anser som relevante for kontrollutvalgets arbeid. 

 

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med rådmannen. 

 Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra rådmannen om den 

økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert viktige forhold i 

investeringsregnskapet. 

 Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte. 

 Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden forrige møte 

(enhet, sak/tema (ikke navn)). 

 Oppfølging av KS-saker. 

 Sykefraværet i kommunen. 
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Arkivsak-dok. 18/00187-2 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON-
SAMHANDLINGSREFORMEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
Vedlegg:  

1. Tilbakemelding fra rådmannen, datert… 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet 4.9.17 (sak 43/17) forvaltningsrevisjonsrapport fra 

Hedmark Revisjon IKS knyttet til Samhandlingsreformen. Kontrollutvalget vedtok følgende: 

 
1. Kontrollutvalget tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. 

o Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er 

fulgt opp, innen 1.8.18 

 

Saken ble deretter sendt kommunestyret til behandling, og kommunestyret vedtok følgende i 

sak 040/17 (møte 18.9.17): 

 
a. Kommunestyret tar rapportene om Samhandlingsreformen til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene 

er fulgt opp, innen 1.8.18. 
 

Rapporten hadde følgende problemstillinger: 
1. Fungerer samarbeidet mellom kommunen og det enkelte helseforetak etter hensikten? 

2. Hva blir gjort i kommunen for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige 

helsetjenester? 

3. Hvordan opplever helsetjenestens brukere effektene av samhandlingsreformen? 
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Forvaltningsrevisjonen av Samhandlingsreformen var et fellesprosjekt mellom alle sju 

kommunene i regionen. Rapporten besto av en hoveddel som omhandlet hver enkelt 

kommune og en delrapport som var en oppsummering av forvaltningsrevisjonen av 

samhandlingsreformen i alle sju kommunene i regionen. 

 

I rapportens kapittel 11 er det sagt følgende i forhold til anbefalinger for Våler sin del: 

 

Anbefalinger til problemstilling 1: 

For problemstillingen som handler om hvorvidt samarbeidet mellom kommunen og det 

enkelte helseforetaket fungerer etter hensikten, har revisjonen på bakgrunn av sine 

vurderinger, kommet fram til følgende anbefalinger: 

1. Kommunen bør fortsette sin dialog med sykehuset for å sikre at kommunen får 

beskjed i tide for å forberede seg når pasienter skrives ut av sykehus. I tillegg bør 

kommunen vurdere å ha kontaktpersoner på sykehuset for mer utfyllende 

pasientinformasjon. Sykehuset bør også bevisstgjøres i kommunens kapasitet for 

behandling, slik at pasientene ikke blir lovet noe kommunen ikke kan holde. 

2. Kommunen bør jobbe videre med å få til god samhandling mellom sykehus og 

kommune som følger rutinene for samhandling. Dette for å sikre behandling på lavest 

mulig omsorgsnivå (LEON-prinsippet). 

3. Kommunen bør benytte seg av muligheten for hospitering, dersom kommunen ønsker 

dette.  

4. Kommunen bør sørge for at de ansatte får tilstrekkelig opplæring om avvik, da dette er 

viktig i kommunikasjonsøyemed. 

 

Anbefalinger til problemstilling 2: 

For problemstillingen som handler om kommunens arbeid med å sikre helsetjenester i tråd 

med samhandlingsreformen, har revisjonen på bakgrunn av sine vurderinger, kommet fram til 

følgende anbefalinger:  

5. Hva angår spørsmålet om kommunen har kapasitet til å ta imot utskrivningsklare 

pasienter fra spesialisthelsetjenesten, er det statistisk sett ett lavt antall reinnleggelser 

og overliggerdøgn. Videre bør kommunen ta med i dialog med sykehuset at all 

nødvendig informasjon om pasienten følger med ved utskrivelse. 

6. Informasjonsflyten i Pasientsystemet Visma, bør i større grad tilpasses de enhetene 

som er ansvarlig for behandlingen av den enkelte pasient. 

 

Anbefalinger til problemstilling 3: 

For problemstillingen som handler om brukernes oppfatning av samhandlingsreformen, har 

revisjonen på bakgrunn av sine vurderinger, kommet fram til følgende anbefalinger: 

7. All den tid det er vårt inntrykk at flere av avtalene oppleves som pålagt kommunene 

med liten mulighet til å påvirke prosessene, begrenser dette mulighetsrommet noe. 

Likevel bør kommunen i den grad den har mulighet til det sørge for å fremme 

pasientmedvirkning i samarbeidsavtalene, gjennom å bringe videre pasientenes 

inntrykk av forløpet. Bruker/pårørende undersøkelser og kommunikasjon med 

eldrerådet og andre brukerorganisasjoner er viktig i så måte, så vel som at dette 

diskuteres de ulike utvalgene kommunen har som kommunikasjonsarena med 

sykehuset. 

8. Fra kommunens side virker det som om det er en ulik tilnærming til behandling i det 

kommunale tjenestetilbudet, og Sykehuset innlandets behandlingsmetodikk. Hvor 
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Våler har gått mot en mer helhetlig tilnærming overfor sammensatte diagnoser, 

oppfatter kommunen at spesialisthelsetjenesten har en tendens til å sende pasientene 

mellom spesialiserte enheter. Kommunen og Sykehuset innlandet bør fortsette 

dialogen for å sørge for at pasientene i så måte får et helhetlig forløp. 

 

I KU-sak 43/17 er det sagt følgende i forhold om fellesrapporten: «En slik oppsummering gir 

et godt grunnlag for å gjøre sammenligninger mellom kommunene, spesielt med henblikk på 

det er 2 «hovedsykehus» i regionen, Elverum (majoriteten av pasienter fra Våler og Åsnes) og 

Kongsvinger (majoritet Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal). Revisjonen 

sier at i det store og hele fungerer samarbeidet mellom sykehusene og kommunene godt, men 

at mange kommuner mer at det er mangel på likeverdighet mellom avtalepartene». 

 

Videre sier revisjonen at det framover er noen suksesskriterier som kommunene kan ta med 

seg videre: 

 

1. Vurderingsbesøk ved sykehuset, for å snakke med de ansatte ved sykehuset og 

pasienten, bidrar både til å forenkle samarbeidet med sykehuset og å forbedre 

brukermedvirkningen.  

2. For å bedre samarbeidet med sykehusene, samt øke kompetansen i kommunene, bør 

kommunene vurdere om de kan benytte seg av hospitering i større grad enn i dag.  

3. Kommunene bør bruke samarbeidsforaene aktivt for å rapportere problemer, blant 

annet problemer rundt utskrivning og at sykehuset «lover» tilbud i kommunen.  

4. Tilstrekkelige og fleksible korttidsplasser gjør at kommunene kan ta i mot 

utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.  

5. Formaliserte avtaler og rutiner med fastlegene kan bidra til et bedre samarbeid med 

disse.  

6. For at kommunene skal kunne jobbe med hverdagsmestring i alle ledd, må det settes 

av tid og ressurser til dette.  

7. Å planlegge hvilken kompetanse kommunen vil trenge framover, vil være nyttig, for å 

være i forkant av utviklingen.  

8. De kommunene som oppgir at de har en fleksibel sykehjemslege i nær full stilling 

opplever dette som positivt.  

9. Brukerundersøkelser sikrer kommunen informasjon om brukernes oppfatninger og 

gir muligheter for å gjøre eventuelle justeringer i tilbudet.  

Vi har i brev til rådmannen bedt om en tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger er 

fulgt opp. Kontrollutvalget har en oppfølgingsplikt for forvaltningsrevisjoner etter forskrift 

om kontrollutvalg § 12, og orienterer kommunestyret om dette gjennom kontrollutvalgets 

årsrapport. 

 

Fristen for tilbakemelding er satt til 21.8.18 og i skrivende stund er ikke svar mottatt. Dette vil 

bli ettersendt eller delt ut i møtet. 
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OPPFØLGING AV KU-SAK 50/17 - INTERN KONTROLL - OG 
KOMMUNENS AVVIKSSYSTEM 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. KU-sak 50/17. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet 16.10.17 en sak om rådmannens interne kontroll, se 

vedlegg 1. Kontrollutvalget sa i møtet at de ønsket å følge opp denne saken igjen og be om en 

orientering fra rådmannen om hvordan han har fått jobbet med dette. 

 

Som en forlengelse av dette, ønsker kontrollutvalget også en orientering om kommunens 

avvikssystem, hvordan dette er bygd opp og hvordan det fungerer. 

 

Vi har bedt rådmannen om å komme og orientere. 



43/18 Oppfølging av KU-sak 50/17 - Intern kontroll - og kommunens avvikssystem - 18/00153-3 Oppfølging av KU-sak 50/17 - Intern kontroll - og kommunens avvikssystem : KU-sak 50-2018-Intern kontroll



43/18 Oppfølging av KU-sak 50/17 - Intern kontroll - og kommunens avvikssystem - 18/00153-3 Oppfølging av KU-sak 50/17 - Intern kontroll - og kommunens avvikssystem : KU-sak 50-2018-Intern kontroll



44/18 Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018. - 18/00012-13 Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018. : Statusrapport oppdragsavtalen 1. halvår 2018.

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00012-13 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

STATUSRAPPORT OPPDRAGSAVTALEN 1. HALVÅR 2018. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar statusrapport pr. 1. halvår 2018 til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Statusrapport pr.1. halvår 2018. 

 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet i møtet 30.1.18 oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS. 

Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en oversikt over planlagt ressursbruk for revisjonen Våler 

kommune. Statusrapporten gir informasjon om ressursbruken pr. 1. halvår 2018.  

 

Ut fra situasjonen pr. 1. halvår 2018, synes det ikke å være behov for oppfølging fra 

kontrollutvalget, jf. rapportens siste avsnitt. 
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Hedmark Revisjon IKS 

1.halvår 2018 
Utarbeidet 08.08.18 

Statusrapport revisjon for 
2018 – 1. halvår 
Våler kommune 
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Rapportering 
Av oppdragsavtale for 2018 fremgår det av punkt 4.5 Økonomirapportering at revisor 
skal rapportere til kontrollutvalget pr 30.06. Videre skal det avgis en årsrapport 
(31/12). I tillegg til økonomirapporteringen kommer egne faglige statusrapporter 
knyttet til planlegging/revisjonsstrategi, interimsrevisjon og årsavslutningsrevisjon når 
det gjelder regnskapsrevisjon, samt statusrapporter under vegs når det gjelder arbeid 
med forvaltnings- og selskapskontrollrapporter.   

Rapporteringen skal gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes 
kontrollutvalget senest en måned etter utløp av rapporteringsperioden.  
Rapporteringene skal begrunne eventuelle vesentlige avvik mellom budsjett og 
prognose.  

Rapporteringen vår tar utgangspunkt i avtalt ressursbruk slik den fremgår av 
oppdragsavtalens punkt  3. 

Tabellen under viser avtalt timetall, samt status pr rapporteringstidspunkt: 

 Tjeneste Timer  Timer medgått Timer medgått Forbruk Prognose 

  avtalt pr 30.06 pr 31.12 2018 Timer*) 

  2018     
 Regnskapsrevisjon      

1 Regnskapsrevisjon 450              271,25                     -     

2 Revisjonsuttalelser 125              138,75                     -     

3 Beboerregnskap 35                13,00                     -     

4 Veiledning/bistand 15                24,75                     -     

 SUM 1-4 625              447,75                     -   71,64 % 675 

       

 Bestilte rev.tj.      

5 Mindre undersøkelser 25                16,25    

6 Forvaltningsrevisjon 250                70,25    

7 Selskapskontroll 50                  1,00    

 SUM 5-7 325                87,50  26,92 % 325 

       

 Annet      

8 Møter i Kontrollutvalg/ Kommunestyre 50                34,00  68,00 % 50 

       

 SUM TOTALT 1-8 1 000              569,25  56,93 %                1 050 

*) Prognosen kan bli justert i 2.halvår 

 
Linje 5 omfatter følgende særskilte bestillinger: 
1346 Prosjektplan kvalitet i skolen        16,25 timer 
Totalt              16,25 timer 
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Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen knyttet til VA på 200 timer i møte den 
27.03.17,  jf sak 22/17.  Arbeidet ble avtalt med oppstart oktober 2017 og tidligst 
ferdigstillelse innen 01.04. 2018.   
 
Prosjektplan knyttet til varsling i MHBR ble bestilt i møte den 24.05.2017, jf sak 30/17.  
Arbeidet ble avtalt med oppstart i juni og ferdigstillelse innen 31.10.2017. 
 
Linje 6 omfatter følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter/foranalyser: 
195 MHBR-varslingsrutiner           11,25 timer 
210 Vann- og avløp                      59,00 timer 
219 Vålerskolens arbeid med psykososialt skole- og arbeidsmiljø        0,00 timer 
Totalt              70,25 timer 

 
Prosjektet 195 knyttet til varsling MHBR ble bestilt i møte den 24.05.2017, jf sak 30/17.  På 
grunn av arbeidsrettssak ble prosjektet avsluttet først etter at det forelå rettskraftig dom i april 
2018.   Våler kommune belastes for 10% av medgått tid, jf prosjektplan vedtatt i møte 
24.05.2017. 
 
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen knyttet til vann- og avløp på 200 timer i møte 
den 27.03.17,  jf sak 22/17.  Siden kontrollutvalget ikke hadde flere timer til disposisjon  i 
oppdragsavtalen for 2017, ble oppstart utsatt til 2018 med levering høsten 2018.  
 
Linje 7 omfatter følgende selskapskontroller: 
1319 Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Solør Renovasjon IKS        1,00 timer 
Totalt                  1,00 timer 

   
Kontrollutvalget bestilte denne selskapskontrollen i møte den 13.02.17,  jf sak 10/17.  
Arbeidet ble avtalt igangsatt i mai 2017 med ferdigstillelse innen 31.12. 2017. 
Våler kommune skal belastes for 23,34 % av medgåtte timer på prosjektet.  Samlet sett påløp 
det 171,25 timer på dette prosjektet i 2017. 
 
Kommentar til og vurdering av ressursbruken 

Oppdragsavtalen 1-4: 
Revisjonsberetning for Våler kommunes regnskap for 2017 er avlagt i mai 2018. Mesteparten 
av ressursbruken i forhold til revisjonsuttalelser tilskrives momskompensasjon og 
ressurskrevende tjenester.  
 
Oppdragsavtalen 5-7 
Planlagt ressursbruk og status iht medgått fremgår av tabellen over.   
 
Rapporten vedrørende forvaltningsrevisjon i SOR IKS ble behandlet i kontrollutvalgets møte 
den 12.02.2018. 
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Rapporten vedrørende varslingsrutiner i MHBR ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 
14.05.2018 
 
Rapporten vedrørende vann og avløp vil bli forelagt kontrollutvalget høsten 2018, mens 
rapporten knyttet til vålerskolens arbeid med psykososialt skole og arbeidsmiljø vil bli 
behandlet i mai 2019. 
 
Det er ikke registrerte avvik i forhold til igangsatte prosjekter som etter vår vurdering trengs å 
følges opp.  
 
Oppdragsavtalen 8 
Medgått er tid er innenfor det som er forutsatt i oppdragsavtalen.  Vi har brukt 9,25 timer på 
møtedeltakelse og 24,75 timer på forberedelser i 1.halvår 2018.  I tillegg kommer kjøring på 
26,00 timer som knytter seg til regnskapsrevisjon, intervju og dokumentinnsamling 
forvaltningsrevisjon og deltakelse i møter som er innkalkulert som en del av timeprisen på kr 
950. 

Avvik som behøver å følges opp av kontrollutvalget 

Rapportert tidsbruk anses å være innenfor det som er innarbeidet i oppdragsavtale for 2018, 
med unntak av timer stilt til rådighet for revisjonsuttalelser.  Våler kommune har flere 
rapporteringer enn andre sammenlignbare kommuner til staten mfl som krever 
revisjonsuttalelser.  Merforbruket på linje uttalelser dekkes delvis med mindreforbruk på 
linjen revisjon av beboerregnskap, men ikke på langt nær alt. Vi signaliserer derfor allerede 
nå at det ligger an til et merforbruk pr 31.12 på ca 50 timer total på linjene 1-4. 

Etter revisors vurdering er det ikke registrert andre avvik som tilsier behov for særskilt 
oppfølging av statusrapporten fra kontrollutvalget i forhold til oppdragsavtalen for 2018. 
 
 
Løten, den 8.august 2018 

 
Morten Alm Birkelid 
daglig leder 
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Arkivsak-dok. 18/00035-2 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET 
2019. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Følgende forslag til ramme for budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Våler 

kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for 

2019. 

 
 Budsjett 2019 

Kontrollutvalget            112 000  

Sekretariatet            216 000  

Revisjonen            975 000  

Totalt          1 303 000  

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Våler kommune 2019. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Hedmark Revisjon IKS og Glåmdal 

sekretariat IKS til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Budsjett og økonomiplan for Glåmdal sekretariat IKS for 2019 (representantskapet 

behandler budsjettet 22.8.181). Det tas forbehold om representantskapets vedtak). 

2. Budsjett og økonomiplan for Hedmark Revisjon IKS for 2019 (daglig leders forslag 

iht. til oppdragsavtalen, se vedlegg 3). Det tas forbehold om representantskapets 

vedtak i møte 20.9.182. 

3. Forslag til oppdragsavtalen for 2019. 

 

                                            
1 Representantskapets vedtak legges fram i møtet.  
2 Representantskapets vedtak om budsjett ettersendes. 



45/18 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019. - 18/00035-2 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019. : Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019.

 

  
2 

Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage 

forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for 

kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge med 

formannskapets innstilling til kommunestyret når kommunestyret behandler budsjettet. 

 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Det er ikke lagt opp til noen endringer i forhold til kontrollutvalgets virksomhet i 2019. 

Godtgjørelsen vil kunne bli endret, som følge av eventuell endring i kommunens satser for 

godtgjøring folkevalgte. Det er budsjettert med 6 møter i 2018. Ordinært vil det være 5 møter 

i år med valg, men det kan oppstå behov for ekstraordinære møter. 

 

Kontrollutvalgets godtgjørelse fastsettes i kommunestyret. For Våler sin del, er det fastsatt 

følgende godtgjøring: 

 

Godtgjørelse 
 Fast godtgjøring leder              5 490  

Møtegodtgjørelse i tillegg? Ja 

Møtegodtgjørelse leder  kr 300 pr time  

Møtegodtgjørelse medlemmer kr 300 pr time 

 

Foruten godtgjørelse budsjetteres det også bl.a. med reiseutgifter, abonnementer, møteutgifter 

og kurs. Kursutgiften er deltakelse på NKRFs kontrollutvalgskonferanse, som arrangeres i 

februar hvert år. Dette er en konferanse med 600-800 deltakere fra hele landet.  

 
Sekretariatet avholder også ofte kurs for kontrollutvalgene. Dette faktureres ikke særskilt, 

men er en del av sekretariatets budsjett. 

 

Sekretærfunksjonen 

Representantskapet i selskapet skal vedta en ramme for virksomheten, og denne saken ble 

behandlet i møte 22.8.18, sak R-10/18. Dette vedtaket ligger som vedlegg 1. Sekretariatets 

totale budsjettramme satt til kr 2 079 000. Det er en økning i totale utgifter/inntekter på 2,5 % 

fra opprinnelig budsjett 2018 og en reduksjon på 4,6 % fra justert budsjett 2018. For Våler sin 

del øker betalingen fra kr 213 000 (OB 2018) til kr 216 000 (B 2019) (en økning på kr 3 000). 

Det er redegjort for tallene i budsjettsaken, jf. vedlegg 1. I budsjettsammenheng fordeles 40 % 

av kommunenes betaling etter innbyggertall og 60 % deles likt mellom kommunene. Etter 

endt regnskapsår fordeles de 60 prosentene etter medgått tid. Våler kommune fikk i 2018 

tilbakebetalt kr 6 420 etter medgått tid i 2017.   

 

Inkludert i sekretariattjenesten ligger bl.a. både saksutredninger, møter, planer, analyser, 

undersøkelser og opplæring.  

 

Revisjonen  

Hedmark Revisjon IKS leverer tjenester til 9 kommuner og 1 fylkeskommune i tillegg til de 7 

kommunene i Glåmdalsdistriktet. Inkludert i rammen er betaling for: 

 
 Revisjon av kommuneregnskapet, regnskapsbekreftelsen samt tilleggsoppgaver. 

 Forvaltningsrevisjon. 

 Selskapskontroll. 

 Div. faglig veiledning. 
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 Attestasjonsoppgaver (inkludert momskompensasjon)  

 Spillemiddelregnskaper. 

 Pasientregnskaper (sykehjem og boliger med heldøgns omsorg og pleie). 

 Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis initiert/bestilt av 
enten kontrollutvalget, kommunestyret eller formannskapet). 

 
I tillegg kommer revisjonens deltakelse i kontrollutvalgets møter og kommunestyremøter.  

 

Spesifisering av tidsbruk på de forskjellige oppgavene, går fram av oppdragsavtalen, jf. 

vedlegg 3. Dette er et foreløpig forslag, ettersom den endelige oppdragsavtalen først skal 

behandles/vedtas av kontrollutvalget i det første møtet i 2019 (etter at kommunestyret har 

behandlet budsjettet).  

 

Ettersom representantskapet ikke har behandlet budsjettet, må det tas forbehold om 

representantskapets vedtak (20.9.18). Ut fra forslaget vil betalingen, for 2019 for Våler sin 

del, bli kr 975 000 mot kr 950 000 i 2018, dvs. en økning på kr 25 000 (2,6 %). Årsaken er en 

liten økning i timeprisen på kr 25. 

 

Totalt 

Det samlede forslaget er som følger: 

 

Områder Poster Budsjett 2019 Budsjett 2018 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget              76 000              87 000  

  Reiseutgifter/kjøregodtgj.                5 000                5 000  

  Tapt arb.fortj.     

  Abonnementer/medlemskap                2 000                2 000  

  Møteutgifter                3 000                3 000  

  Kurs              26 000              26 000  

  Sum            112 000            123 000  

Sekretariat Ramme for virksomheten            216 000            213 000  

Revisjonen Ramme for virksomheten            975 000            950 000  

Sum            1 303 000          1 286 000  

 

Totalt er Våler sin betaling for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2019 på  

kr 1 303 000, en økning på 1,3 % fra 2018.   
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Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, 

Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes  

Organisasjonsnr. 989 541 471 

www.gs-iks.no  

Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger 

Besøksadresse: Fjellgata 4, Kongsvinger 

Telefon: 977 36 379 

E-mail: TorgunM.Bakken@gs-iks.no  

 

_______________________________________________________________ 

 

 

BUDSJETT 2019 og 

ØKONOMIPLAN 2019-2022  

 

for  

Glåmdal sekretariat IKS  
 

 

 
 

 

 

 

Behandlet i  

 Styret 5.7.18 

 Representantskapet 22.8.18 
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BUDSJETT 2019  
 

 

 

 

 

LOVMESSIGE RAMMEBETINGELSER 
Glåmdal sekretariat IKS har eksistert siden 2005, og er et sekretariat for kontrollutvalgene i 

kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes. Tjenesten er lovpålagt 

iht. kommuneloven § 77 nr. 9. Det er opprettet en selskapsavtale og selskapet skal følge lov om 

interkommunale selskaper. Regnskapene skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.  

 

Det vil sannsynligvis bli iverksatt en ny kommunelov i løpet av 2019 og de lovmessige henvisningene vil 

da bli endret. Det er likevel ikke noe som tyder på at de lovmessige rammebetingelsene for 

sekretariatene for kontrollutvalgene blir endret. 

 

 

ØVRIGE RAMMEBETINGELSER 
Kontrollutvalgssekretariatene er generelt veldig små selskaper og det er derfor ofte sårbare 

virksomheter og små fagmiljøer. En måte å møte dette på, kan være å slå sammen flere sekretariater 

 

I løpet av 2018 vil det bli behandlet en sak om mulig sammenslåing av sekretariater, da Glåmdal 

sekretariat IKS har mottatt en søknad fra Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal om å bli 

slått sammen med Glåmdal sekretariat IKS. Ettersom vi ikke kjenner utfallet av denne saken, vil 

budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022 bli lagt fram ut fra de rammebetingelsene som er pr. 

i dag. Ved en eventuell sammenslåing fra 2019 vil det bli lagt fram et nytt budsjett for 2019 og 

økonomiplan for 2020-2022 når de nye tallene foreligger. 

 

 

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

Budsjett 
Kontrollutvalget skal legge fram forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsordningen i kommunen, 

inkludert ramme for sekretariatsvirksomheten og revisjonsvirksomheten. Representantskapet for 

Glåmdal sekretariat IKS vedtar rammen for driften for sekretariatet og sender denne til 

kontrollutvalgene for videre behandling. Styret fordeler rammen på et detaljbudsjett.  

 

Sekretariatets oppgaver  
Sekretariatstjenesten er lovpålagt og oppgavene er utledet av kontrollutvalgets oppgaver. En 

beskrivelse av oppgavene går fram av selskapets årsplan samt av kontrollutvalgenes årsplaner. I tillegg 

har sekretariatet administrative oppgaver knyttet til drift av selskapet. Det er laget egen strategiplan 

for selskapet. 
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Bemanning 
Det er to ansatte i Glåmdal sekretariat IKS, til sammen 1,8 årsverk. Ut fra daglig leder og styrets 

oppfatning er det nødvendig med en slik bemanning ut fra kontrollutvalgenes aktivitet og oppgaver. 

Glåmdal sekretariat IKS en kompetansebedrift og ettersom begge ansatte skal kunne utføre jobben 

alene (jf. sårbarhet), må det også kreves kompetanse av begge ansatte. Det er nesten umulig å beholde 

kompetente medarbeidere i for små stillinger.  

 

 

DRIFTSBUDSJETT 2019 

Utgifter 
Det er lagt inn en stipulert lønnsøkning på 2 % for 2019, ettersom det er et år med mellomoppgjør. Vi 

har foreløpig ikke fått noen signaler på hva sentrale myndigheter anbefaler. Vi har budsjettert med en 

pensjonsutgift på 15 %. Dette har vist seg å være litt for høyt, men vi reduserer ikke denne satsen 

foreløpig, da pensjon er en noe uforutsigbar kostnad.  

 

Møtegodtgjøring til styret følger kontorkommunens satser for møtegodtgjøring (0,14 % av 

stortingsrepresentanters lønn). Den faste godtgjørelsen for styret i selskapet ble vedtatt i 

representantskapet 21.1.16, og er som følger: 

 

 Styrets leder   kr 15 000 (fast godtgjørelse pr. år) 

 Styremedlemmer  kr  2 000 (fast godtgjørelse pr. år) 

 

Den faste godtgjørelsen er den samme som styret har hatt siden 1.1.2010.  

 

Godtgjørelsen til representantskapet er fra 2019 tatt ut av budsjettet, i tråd med dokumentet «God 

selskapsstyring». Representantskapet godtgjøres fra sine respektive kommuner. Representantskapet i 

Glåmdal sekretariat IKS har vedtatt dobbel møtegodtgjøring for leder av representantskapet, det er 

et spørsmål om dette kan avgjøres av selskapet. Dette tas opp ved en senere anledning. 

 

Glåmdal sekretariat IKS nyter godt av at Kongsvinger kommune er i sone 2, når det gjelder 

arbeidsgiveravgift, noe som tilsier en arbeidsgiverprosent på 10,6 %.  

 

I tabellen under ser vi at det framlagte budsjettforslaget for 2019 er sum utgifter 2,5 % (kr 50 000) 

høyere enn opprinnelig budsjett for 2018. Lønn og sosiale utgifter øker med 0,8 % fra opprinnelig 

budsjett 2018 (6,1 % fra regnskap 2017, jf. det som er sagt ovenfor om pensjon). Kjøp av varer og 

tjenester øker med 7,9 % fra opprinnelig budsjett 2018. Dette har hovedsakelig sammenheng med 

etablering av digitalt sak- og arkivsystem. Utgiftene til husleie og digitalt sak/arkiv utgjør 42 % av 

totalsummen til kjøp av varer og tjenester.  

 

 

B 2019 OB 2018 

JB 2018 (pr. 

1.5.18) R 2017 

Sum driftsutgifter           2 074 000            2 024 000            2 173 000           1 961 021  

Økning i kroner 

 

               50 000                -99 000             112 979  

I prosent 

 

2,5 -4,6 5,8 

Lønn og sosiale utgifter           1 567 000            1 554 000            1 564 000           1 476 421  

Økning i kroner 

 

               13 000                   3 000               90 579  

I prosent 

 

0,8 0,2 6,1 

Kjøp av varer og tjenester              507 000               470 000               609 000             484 600  

Økning i kroner 

 

               37 000              -102 000               22 400  

I prosent 

 

7,9 -16,7 4,6 
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Inntekter 
Selskapet har ikke noen andre store inntekter enn det som kommunene betaler. Øvrige budsjetterte 

inntekter i selskapet er momskompensasjon på kr 47 000, renter av bankinnskudd på kr 12 000 og 

refusjon fra NKRF på kr 18 000 (kompensasjon for at daglig leder er med i styret i NKRF). Det 

budsjetteres ikke med refusjon sykepenger. I noen år har vi noe eksternt salg, men det er tilfeldig og 

vanskelig å budsjettere. 

 

Kommunenes betaling for sekretariattjenesten fordeler seg slik: 

 

  B 2019 B 2018 B 20171 

Eidskog  -252 000         -247 000  -244 000 

Grue  -231 000         -228 000  -225 000 

Kongsvinger  -422 000         -414 000  -408 000 

Nord-Odal  -236 000         -233 000  -230 000 

Sør-Odal  -277 000         -272 000  -269 000 

Våler   -216 000         -213 000  -211 000 

Åsnes  -268 000         -264 000  -263 000 

 

 -1 902 000     -1 871 000  -1 850 000 

 

Kommunenes betalinger for 2019 øker med gjennomsnittlig 1,7 % (kr 31 000) fra budsjett 2018 

(gjennomsnittlig ca. kr 4 400 pr. kommune) og 2,8 % fra 2017. Vi har også i 2019 budsjettert med bruk 

av fond på kr 100 000 for å holde kommunenes betalinger nede, men reduserer denne bruken i 

økonomiplanperioden, jf. fondsoversikten nedenfor og det som er sagt i økonomiplanen. 

 

  

                                                 
1 Vi benytter budsjett 2017 her i stedet for regnskap 2017, ettersom regnskapet for 2017 er justert for medgått tid 2016. 

Lønn inkl. sosiale
utgifter

Kjøp av varer og
tjenester

Overføringer

Lønn og sosiale utgifter utgjør 75,5 % 

av sum utgifter.  
 
Overføringer gjelder refundert 

momskompensasjon. 
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TALLMESSIG BUDSJETT 
Nedenfor finner vi en tallmessig oversikt over inntekter og utgifter for budsjett 2019.  

 
  B 2019 OB 2018 JB 20182 R 2017 

Driftsinntekter         

Salgsinntekter                       -                          -                          -                -44 236  

Refusjoner            -65 000             -45 000                -45 000              -84 645  

Overføringer fra kommunene          -1 902 000  

         -1 871 

000           -1 871 000          -1 850 000  

Andre driftsinntekter         

Sum driftsinntekter    -1 967 000     -1 916 000       -1 916 000        -1 978 880  

          

Driftsutgifter         

Lønn inkl. sosiale utgifter           1 567 000          1 554 000            1 564 000           1 476 421  

Kjøp av varer og tjenester              460 000             434 000               573 000             442 829  

Overføringer                47 000                36 000                 36 000               41 771  

Kalkulatoriske avskrivninger         

Sum driftsutgifter      2 074 000      2 024 000        2 173 000           1 961 021  

          

Brutto driftsresultat         107 000         108 000           257 000            -17 859  

          

Finansposter         

Renteinntekter               -12 000               -12 000                -12 000              -11 361  

Renteutgifter         

Avdrag på lån         

Mottatte avdrag på lån         

Sum finansposter         -12 000         -12 000          -12 000            -11 361  

          

Motpost kalkulatoriske avskrivninger         

          

Netto driftsresultat           95 000           96 000          245 000            -29 220  

          

Interne finansieringstransaksjoner         

Bruk av tidligere års regnsk.m. 

mindreforbruk                       -                          -                -125 019            -223 226  

Bruk av disposisjonsfond             -100 000             -100 000              -250 000            -100 000  

Sum bruk av avsetninger        -100 000        -100 000          -375 019            -323 226  

          

Overført til investeringsregnskapet                  5 000                  4 000                   5 000                 4 201  

Dekning tildigere års merforbruk         

Avsatt til disposisjonsfond                       -                          -                 125 019             223 226  

Sum avsetninger           5 000           4 000          130 019             227 427  

          

Regnskapsmessig mer-

/mindreforbruk 

                      

-    

                      

-    

                      

-              -125 019  

 

    

 

  

Ramme for virksomheten       2 079 000       2 028 000         2 178 000           1 965 222  

(sum driftsutg.+sum finansutgifter)         

 

 

                                                 
2
 Justert budsjett pr. 1.5.18 
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INVESTERINGSBUDSJETT 2019 
Glåmdal sekretariat IKS har ikke behov for investeringer, med unntak av egenkapitalinnskudd KLP, som 

skal føres i investeringsregnskapet. Dette er et bagatellmessig beløp og finansieres ved overføring fra 

driftsregnskapet. Det er derfor satt opp eget budsjett for dette.  

 

Konto B 2019 OB 2018 JB 2018 R 2017 

UTGIFTER         

Kjøp av aksjer og andeler                5 000                4 000                5 000  4 201 

Dekning tidligere års merforbruk          

Sum utgifter           5 000           4 000           5 000             4 201  

INNTEKTER         

Overføring fra driftsregnskapet               5 000                4 000  5 000 4 201 

Underskudd investering         

Sum inntekter          5 000           4 000           5 000             4 201  

 

 

FONDSOVERSIKT 
Glåmdal sekretariat IKS er en selvkostvirksomhet og har ingen andre «reserver» enn å kunne bruke av 

fond, dersom det oppstår uforutsette utgifter, økning i pensjonsutgifter eller for å finansiere større 

anskaffelser. Det kan også være behov for å ha reserver for eventuelt å kunne kjøpe inn ekstern 

bistand ved sykdom eller ved behov for spesiell kompetanse, eksempelvis advokatbistand. 

 

Selskapet har følgende disposisjonsfond: 

 
Disposisjonsfond          -453 710,82  

Utdanningsfond           -65 913,74  

Sum ubundne driftsfond 31.12.17 -519 624,56 

Avsetning 2018            -125 019,00  

Budsjettert bruk i 2018 250 000,00 

Budsjettert bruk i 2019             100 000,00  

Sum ubundne driftsfond 31.12.19       -294 643,27  

 

Hvis budsjettert bruk av fond benyttes i 2018 og 2019, vil fond pr. 31.12.19 være på under 300’. Selv 

om fondsmidler prosentvis er på ca. 14 % av totale utgifter, så er summen i snaueste laget, hvis en 

eksempelvis må kjøpe inn vikartjenester. Det er ikke lagt inn utgifter til kjøp av slike tjenester i 

budsjettet.  
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ØKONOMIPLAN 

2019-2022 

 
 

LOVMESSIGE OG ØVRIGE RAMMEBETINGELSER 
Vi viser til det som er sagt under «Budsjett 2019» ovenfor. 

 

 

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 

Økonomiplan 
Representantskapet skal iht. lov om interkommunale selskaper § 20, hvert år vedta en økonomiplan for 

de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 

prioriterte oppgaver. 

 

Bemanning 
Det er to ansatte i Glåmdal sekretariat IKS, til sammen 1,8 årsverk. Det er ikke lagt opp til endringer i 

dette i perioden 2019-2022, jf. likevel det som er sagt i punktet ovenfor om øvrige rammebetingelser. 

 

 

UTGIFTER 

Lønn og sosiale utgifter 
I budsjettet for 2019 er det lagt inn en lønnsvekst på 2 %, ettersom det er et år med mellomoppgjør. 

I årene med hovedoppgjør er de budsjettert med en lønnsøkning på 3 %, mens det i årene med 

mellomoppgjør er budsjettert med 2 %. Vi budsjetterer med en pensjonsutgift på 15 %. Opplysninger 

om bemanningen er nevnt ovenfor. Fast godtgjøring til styret ble fastsatt i 2016, og er på samme nivå 

som tidligere. Møtegodtgjøringen til styret følger kontorkommunens satser for godtgjøring. 

Godtgjøring til representantskapet vil bli utbetalt fra eierkommunene.  

 

Driftsutgifter 
Det er i tallene fra 2019 og framover lagt inn en utgiftsøkning på 1 % (på tallene fra foregående år). 

Det nye digitale saks- og arkivsystem som er etablert, øker de årlige driftsutgiftene med 60-70 tusen 

kroner. Etter hvert vil vi i stedet få en reduksjon av kopiering og porto, selv om dette ikke vil oppveie 

kostnadene. 

 

Overføring til driftsregnskapet legges inn i økonomiplanen, jf. det som er sagt om investeringer under 

punktet om «Investeringsbudsjett 2019» ovenfor. 

 

 

INNTEKTER 
Sekretariatet henter i all hovedsak sine inntekter fra kommunens betaling for sekretærtjenestene. 

Betalingen skal skje forholdsvis etter medgått tid (60 % av netto utgifter) og folketall (40 %). I 

økonomiplanen (og i budsjettene) er 60 % foreløpig likt fordelt mellom kommunene.  
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Det er i flere år lagt opp til noe finansiering ved bruk av fond, for å redusere kommunenes kostnader, 

men perioder med lavere bemanning har redusert behovet for bruken. Bruk av fond er ingen varig 

løsning og er redusert fra 2020. Kommunenes betaling vil øke fra 2019 til 2020 med ca. 5 % 

(gjennomsnittlig ca. kr 13 500 pr. kommune) og med ca. 4,4 % - gjennomsnittlig kr 12 500 pr. kommune) 

fra 2020 til 2021. Hvis budsjettert bruk av fond benyttes i 2018 og 2019, vil fond pr. 31.12.19 være på 

under 300’ (jf. det som er sagt under «fondsoversikt» ovenfor), og da vil vi sannsynligvis ikke lenger 

kunne bruke av fond til finansiering av driften.  

 

 

TALLMESSIG ØKONOMPLAN 
I vedlagte talloppstilling over økonomiplan for 2019-2022 har vi lagt inn det som er kjent per d.d. 

Økonomiplanen har tatt utgangspunkt i styrets detaljerte forslag til budsjett for 2019 og 

representantskapets vedtak om ramme.  

 
Tall i hele tusen 

      B 2019 Ø 2020 Ø 2021 Ø 2022 

Driftsinntekter         

Salgsinntekter         

Refusjoner/overføringer 65 56 48 48 

Overføringer fra kommunene 1 902 1 997 2 085 2 122 

Andre driftsinntekter         

Sum driftsinntekter    1 967    2 053    2 132    2 170  

          

Driftsutgifter         

Lønn inkl. sosiale utgifter 1 567 1 598 1 646 1 679 

Kjøp av varer og tjenester 460 465 469 474 

Momskomp. utg. 47 47 48 48 

Kalkulatoriske avskrivninger         

Sum driftsutgifter    2 074    2 110    2 163    2 201  

          

Brutto driftsresultat     -107       -57       -31      -31  

          

Finansposter         

Renteinntekter 12 12 12 12 

Renteutgifter         

Avdrag på lån         

Mottatte avdrag på lån         

Sum finansposter 

          

12  

         

12  

         

12  

         

12  

          

Motpost kalkulatoriske avskrivninger         

          

Netto driftsresultat      -95      -45      -19      -19  

          

Interne finansieringstransaksjoner         

Avsetninger         

Bruk av tidligere avsetninger 100 50 25 25 

Finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 5 5 6 6 

          

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk       -        -        -           -    
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Fordelt på kommunene, vil betalingen se slik ut, ut fra det som er kjent pr. i dag. 

 

Fordelt på kommunene B 2019 Ø 2020 Ø 2021 Ø 2022 

Eidskog 252  264  276  281  

Grue 231  243  254  258  

Kongsvinger 422  443  462  470  

Nord-Odal 236  248  259  264  

Sør-Odal 277  291  303  309  

Våler 216  227  237  241  

Åsnes 268  281  294  299  

 

1 902  1 997  2 085  2 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongsvinger, 5.7.18 

 

 

Ivar Arnesen (sign.)  Per Olav Stenslet (sign.)  Berit Lund (sign.)   

styreleder   nestleder    styremedlem   

 

 

 

Torgun M. Bakken  

daglig leder 



45/18 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019. - 18/00035-2 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019. : Oppdragsavtale 2019 Våler

OPPDRAGSAVTALE
MELLOM

KONTROLLUTVALGET
I

VÅLER KOMMUNE

OG

20 1 9



45/18 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019. - 18/00035-2 Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2019. : Oppdragsavtale 2019 Våler

Oppdragsavtale med Hedmark Revisjon IKS  

 

Kontrollutvalget  Side 2 

 
 

 
 
1 GENERELT 

 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Hedmark 
Revisjon IKS. Hedmark Revisjon IKS skal yte eierkommunene revisjon i egenregi til 
selvkost. Det skal inngås oppdragsavtaler mellom oppdragsgiver og selskapets leder.  

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå oppdragsavtale med selskapet.  
 
Kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være 
til konkurransedyktig pris og kvalitet. Hedmark Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kompetent og kundeorientert. Oppdragsansvarlig revisor for både regnskaps- og 
forvaltningsrevisjon skal oppfylle kravene til utdanning og praksis. Revisjonsteamene skal 
ha tilfredsstillende kompetanse og være uavhengige. 
  
Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i henhold til 
standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget jf. pkt. 4. 
 
Hedmark Revisjon IKS skal delta i landsomfattende prissammenligning, benchmarking. 
Kontrollutvalget skal orienteres om resultatet av prissammenligningen. 
  
Utvalgets ansvar for tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom oppfølging av oppdrags-
avtalen med vedlegg. Oppdragsavtalen med vedlegg fokuserer på kvalitet og kostnad. Med 
kvalitet menes blant annet revisors kvalifikasjoner og faglig utførelse, samt 
kommunikasjon mellom revisor og kontrollutvalg. 

 
 
2 KONTRAKTSPERIODEN  

 
Oppdragsavtalen inngås for perioden 01.01.19 – 31.12.19.  
Oppdragsavtalens punkt 3 for 2020 reforhandles høsten 2019. 
 
 

3 ØKONOMI – BETALING FOR TJENESTER 
 
Nedenfor følger oversikt over aktuelle tjenester med tilhørende stipulert tidsbruk og 
budsjett: 
 
Avtalen forutsetter kr 975 i timesats for 2019 vedtatt av representantskapet i Hedmark 
Revisjon IKS. 
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 Tjeneste Timer Timepris Kroner 
      
 Regnskapsrevisjon     

1 Revisjon av kommunens årsregnskap 450 975 438 750 
2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser1 150 975 146 250 

3 Revisjon av beboerregnskap 10 975 9 750 

4 Veiledning/bistand 15 975 14 625 

 SUM 1-4 625 975 609 375 

     
 Bestilte revisjonstjenester    

5 Bestilte mindre undersøkelser 25 975 24 375 
6 Forvaltningsrevisjon   250 975 243 750 

7 Selskapskontroll 50 975 48 750 

 SUM 5-7 325 975 316 875 

     
 Annet    

8 Møter i kontrollutvalg og k-styre 50 975 48 750 

     

 SUM TOTALT   1 000 
               

975  975 000 

 
Kommentarer: 

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

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

 Det avtales a-konto fakturering hvert kvartal på ¼ av oppdragsavtalte timer.    

 Årsavregning sendes kommunen med kopi til kontrollutvalget innen 20. januar 
påfølgende år.  

 Det er knyttet forutsetninger til stipulert tid innenfor revisjon av tjeneste 1 (revisjon 
av årsregnskapet) og tjeneste 2 (attestasjoner/revisjonsuttalelser):    

o    Revisjon av årsregnskapet: Det forutsettes at årsregnskapet avlegges innen 
15/2 og årsberetningen innen 31/3 i samsvar med bokføringsloven, 
kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning. Sammen med 
årsregnskapet skal det framlegges underbyggende dokumentasjon som 
bekrefter kommunens balansetall samt avstemminger av balansen og de 
sammenhenger som ellers forventes å være i regnskapet. Videre skal skjema 
for ”Lønn og pensjonskostnader” foreligge avstemt mot regnskapet.  

o    Attestasjoner/revisjonsuttalelser vedr. kommunens momskompensasjons-
krav, spillemiddelregnskaper m.m. forutsettes framlagt for revisor 
minimum 14 dager før innsendingsfristen. Det skal legges fram nødvendig 
dokumentasjon i form av talloppsett, regnskapsmateriale og eksempelvis 
tilsagn, ferdigattester etc. for at revisor skal kunne utføre jobben på en 
effektiv måte. 

                                                 
1 Innbefatter revisjon av spillemiddelregnskap 
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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 en lik forventninger til tjenesten, herunder lik forståelse av formålet med, 
rammene for og forventet nytte av bestillingen. Forvaltningsrevisjonsprosjektene skal 
gjennomføres i henhold til 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  

 
5.1 Formålet med rapporteringen 
Revisjonens rapportering til kontrollutvalget skal sikre at kontrollutvalget får tilstrekkelig 
informasjon for å kunne påse at; 
 Kommunens 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 vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon) 

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

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

 
Hedmark Revisjon IKS skal rapportere til kontrollutvalget at  
 Nye oppdragsansvarlige revisorer oppfyller kravet til utdanning og praksis, samt vandel 
 
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/revisjonsstrategi (høst) 
 Statusrapport (vinter) 
 Årsavslutning (vår) 
 
Krav og forventninger til innholdet i rapporteringen av regnskapsrevisjonen er utdypet i 
vedlegg 1.  
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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 
 Prosjektene er i henhold til bestilling 
 Gjennomføring og rapportering skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 

etablert og anerkjente standarder på området 
 
Rapportering gjøres hovedsakelig muntlig etter behov i revisjonsprosessen og med skriftlig 
sluttrapportering med muntlig orientering. Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal 
gjennomføres og rapporteres i henhold til standard for forvaltningsrevisjon RSK 001. 

 
5.5 Økonomirapportering 
Hedmark Revisjon IKS rapporterer til kontrollutvalget 30.06 og en årsrapport pr 31.12. 

 
 Rapporteringen gjøres på samme nivå som oppdragsavtalen og oversendes kontrollutvalget 

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

 
Uavhengig av halvårsrapporteringen skal Hedmark Revisjon IKS løpende informere 
kontrollutvalget om forventa vesentlige avvik fra oppdragsavtalen.  
 
 

6 ANDRE FORHOLD 
 
Hedmark Revisjon IKS skal være medlem av NKRF og er derfor underlagt foreningsbasert 
kvalitetskontroll. Hedmark Revisjon IKS skal orientere kontrollutvalget om resultatene av 
kvalitetskontrollene.  
 
Kontrollutvalget og sekretær skal ta eventuell kritikk av revisor eller revisjonen opp med 
daglig leder i Hedmark Revisjon IKS. 
 
 

7 VEDLEGG TIL AVTALEN 
Avtalen har følgende vedlegg:  
 

 Vedlegg 1:  Regnskapsrevisjon: Tjenesteleveranser - forventninger og krav  
 

Våler i Solør, xx.xx.2019 
 
 
__________________________________   ________________________________ 
Hans Johan Finne      Morten Alm Birkelid 
kontrollutvalgsleder      daglig leder 
Våler kommune                 Hedmark Revisjon IKS 
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Vedlegg til oppdragsavtalen   
    

   

 

REGNSKAPSREVISJON 

 
 

 
1.  REVISJON AV KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP 
 

 

1.1 BESKRIVELSE AV TJENESTER OG LEVERANSER  
 

 Revisjon av regnskapet er en lovpålagt oppgave. 

 Revisjonsmandatet er definert ut fra lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 

(rettslig standard). 

 Utførelse av revisjon etter god kommunal revisjonsskikk er basert på revisors 

metodikk og skjønn. 

 Kapittel 2 i Forskrift om revisjon beskriver revisjonsplikten, revisjonens innhold, 

revisors plikter og revisjonsberetningen.  

Kontroll 
Konklusjon

og rapportering

O
p

p
g

a
v

e
A

k
ti

v
it

et
L

ev
er

a
n

se

• Planlegge revisjonen 

•Revisjonsberetning

•Rapportering/oppsummering

•Deltakelse i kommunestyret 

• Avsluttende analytisk 

kontroll

•Totalkonklusjon

•Skrive revisjonsberegning

• Avslutte revisjonsarbeidet

F
a

se Planlegging

• Gjennomføre planlagt 

revisjon

•Vurdering av uavhengighet 

•Utarbeidelse av revisjonsplan

•Kartlegging av intern kontroll

•Spesifikk vesentligh.vurdering

•Utarb. av revisjonsprogram

•Erklæring mht. uavhengighet 

•Presentasjon av revisjonsplan

• Gjennomføre 

revisjonshandlinger ihht. 

program

•Foreløpige konklusjoner

•Tilpassede rev.handlinger

• Løpende statusrapportering 

• Obl. rapportering (nummerert 

brev, innberetning om misligheter)

REGNSKAPSREVISJONS – PROSESS                     

- oppgaver, aktiviteter og leveranser av revisor
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Kontrollutvalget  Side 2 

 

 

 

1.2 KRAV OG FORVENTNNGER TIL REVISOR OG REVISJONEN  
 

Formålet med dialogen mellom revisjonen og kontrollutvalget er at kontrollutvalget får en 

betryggende sikkerhet for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

 

 

LEVERANSE 

 

HVORDAN NÅR 

Erklæring om 

uavhengighet 

 

 Eget skjema i underskrevet stand   Innen 01.09.  

Revisjonsstrategi  Formål/resultatkrav: 

Kontrollutvalget får tilstrekkelig 

informasjon til å vurdere at revisjonen 

av kommunens årsregnskap er lagt opp 

på en betryggende måte. 

 Hovedtrekkene i overordnet 

revisjonsstrategi legges frem for 

kontrollutvalget. Hovedtrekkene er 

overordnet beskrivelse og vurdering av: 

 Inndeling av kommunen i 

revisjonsområder 

 Risiko- og 

vesentlighetsvurderinger 

 Metodikk og angrepsvinkel 

 Risikofaktorer til oppfølging 

 Vesentlige endringer i aktuelle 

regelverk og hvordan dette evt. 

påvirker revisjonsarbeidet. 

 Grensedragning mellom 

regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon innenfor følgende 

områder:  

 Intern kontroll 

 Etterlevelse av sentrale 

lover/regler (eks. lov om off. 

anskaffelser) 

 Etterlevelse av sentrale interne 

retningslinjer (eks. 

delegeringsreglement, 

finansforvaltningsreglement 

mv.)  

 Oppfølging av politiske vedtak 

 Strukturert orientering med muligheter 

for dialog med kontrollutvalget. 

 

 

 

 

 Innen 01.09. 
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Løpende 

statusrapportering 

til kontrollutvalget 

 Formål/resultatkrav: 

Kontrollutvalget får tilstrekkelig 

informasjon til å vurdere at revisjonen 

av kommunens årsregnskap 

gjennomføres på en betryggende måte. 

 Statusrapporteringen bør omfatte: 

 Vesentlige revisjonsaktiviteter og 

resultatet av disse, herunder status i 

«Risikofaktorer til oppfølging» 

 Revisjon av internkontrollen, 

herunder kartlegging, testing og 

vurdering av rutiner og prosesser 

 Oppfølging av evt. nummerert brev 

 Eventuelle endringer i 

revisjonsplan/-strategi, herunder 

endring i risikoforhold 

 Fremdrift i revisjonsarbeidet 

 Informasjon om kommunikasjon 

mellom revisor og kommunen 

 

 Statusrapport i 

”kontrollfasen”, 

dvs. i tidsrommet 

oktober-april. 

Obligatorisk 

rapportering  

 nummererte brev 

 innberetning om 

misligheter 

 

 Skriftlig rapportering til 

kontrollutvalget med kopi til 

rådmannen, jf. forskrift om revisjon § 

5. 

 Avdekkede feil og mangler med 

regnskap og rutiner skal søkes avklart 

med rådmann uten ugrunnet opphold. 

 

 Løpende 

oversending av 

brev til sekretær 

som legger frem 

brevet i 

påfølgende møte.  

Revisjonsberetning  Sendes kommunestyret med kopi til 

kontrollutvalget. 

 

Jf. forskrift. 

Årsavslutningsbrev 

til rådmannen 

 

 Formål: Forbedre dokumentasjon og 

dialog med administrasjonen etter hvert 

revisjonsår.  

 Sendes fortrinnsvis ut samtidig med 

revisjonsberetningen med kopi til 

kontrollutvalget. 

 

 

Rapportering / 

oppsummering etter 

årsavslutningen 

 

 Formål/resultatkrav: 

Kontrollutvalget får tilstrekkelig 

informasjon til å vurdere at revisjonen 

av kommunens årsregnskap er 

gjennomført på en betryggende måte. 

 Presentasjon av revisjonsberetningen 

og totalkonklusjon. 

 

 

 

 

  

 Under 

behandling av 

årsregnskapet i 

kontrollutvalgets 

møte 
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 Sluttrapporteringen skal omfatte: 

 Hovedtrekkene i gjennomførte 

revisjonsaktiviteter og resultatet av 

disse 

 Hovedtrekkene i revisjon av 

internkontrollen 

 Status for risikofaktorer til 

oppfølging jf. revisjonsplanen 

 Oppfølging av nummerert brev 

 Eventuelle vesentlige endringer i 

revisjonsplanen 

 Orientering om kommunikasjon 

mellom revisor og kommunen 

 

Deltakelse i 

kommunestyret og 

fylkesting 

 Stiller seg til disposisjon for å svare på 

spørsmål eventuelt orientere. 

 

 I kommunestyret/ 

fylkesting 

 

 
3.0 ANDRE REGNSKAPSREVISJONSTJENESTER 
 

3.1 KRAV OG FORVENTINGER TIL REVISOR OG REVISJONEN 
 

LEVERANSE 

 

HVORDAN NÅR 

Terminoppgave for 

momskompensasjon 

(6 stk årlig) 

 Avgi revisjonsuttalelse etter ISA 805 og 

sende inn. 

 Kopi av revisjonsuttalelsen sendes til 

rådmannen. 

 

 Innen fastsatte 

frister (10.02, 

10.04, 10.06, 31.08, 

10.10 og 10.12) 

Andre 

revisjonsuttalelser / 

særattestasjoner 

 Revisjonsuttalelse etter ISRS 4400 

 Kopi av revisjonsuttalelsen sendes til 

rådmannen 

 

 Innen fastsatt frist 

Spillemiddel-

regnskap 

 Revisjonsuttalelse etter ISRS 4400 

 Revisjonsuttalelsen sendes tilskudds 

utbetaler med kopi til rådmannen 

 

 Innen fastsatt frist 

Revisjon av beboer- 

og pasient regnskap 

 Revisjonsberetning sendes kommunen 

med kopi til kontrollutvalget 

 Sammen med 

annen status-

rapportering  

Veiledning og 

bistand 

 Kort gjennomgang av gjennomførte 

vesentlige veiledningsoppgaver 

 Sammen med 

annen status-

rapportering 
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Arkivsak-dok. 18/00178-3 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

Våler kommunestyre            
Våler kontrollutvalg 03.09.2018 
 
 
 

   
 
 

REVIDERING AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019 og 

oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret slutter seg til den reviderte planen for selskapskontroll for Våler 

kommune for 2018-2019. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget anledning til å gjøre endringer i planen hvis 

forutsetningene skulle endre seg, jf. forskrift om kontrollutvalg § 13. 

 
 
Vedlegg:  

1. Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019. 

 
 

Saksframstilling: 
I forskrift om kontrollutvalg § 13, heter det følgende: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m.  

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

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  

       Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll.  

 Glåmdal sekretariat IKS la høsten 2016 fram en plan for selskapskontroll for perioden 2016-

2019. Denne ble behandlet i kontrollutvalget 29.8.16 og vedtatt i kommunestyret 12.12.16, 

sak 095/16. Av saksframstillingen går det fram at det ble anbefalt en evaluering av planen 

etter to år.  

 

Vi har nå foretatt en evaluering og dette dokumentet ligger som vedlegg 1 til saken. Ut fra de 

opplysningene vi har, har vi ikke sett behov for å gjøre endringer i planen for 2016-2019. 

12.12.16, sak 095/16 
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I de tilfellene hvor selskapene er eid flere kommuner, er eventuelle kontroller også lagt inn 

som forslag i disse kommunenes planer for selskapskontroll, for å tilstrebe mest mulig 

effektive kontroller og minst mulig belastning på selskapene. 
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TTTTTTTTTT 

Revidert plan for 
selskapskontroll 
Våler kommune 
 

2018-2019 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for 2016-2019 ble 
behandlet i kontrollutvalget 29.8.16 og vedtatt i kommunestyret 
12.12.16, sak 095/16. 
 
Revidert plan for selskapskontroll for 2018-2019 behandlet i 
kontrollutvalget 3,.9.18, og  vedtatt i kommunestyret xx2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Utført av G Nina Bolneset 

Hedmark IKT 

 

 

 

Utført av Glåmdal sekretariat IKS  
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Revidert plan for selskapskontroll 

Innledning 
Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5, som fastsetter at 

kontrollutvalget skal ”påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens (…) interesser i 

selskaper m.m.”, jf. tilsvarende formulering i § 13 første ledd i forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner. Etter § 13 annet ledd skal kontrollutvalget «minst én gang i valgperioden og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 

plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 

kommunens eller fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal 

vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta 

endringer i planperioden».  

På bakgrunn av informasjonen som ble samlet inn gjennom dokumentanalyse, spørreskjema, innspill 

fra rådmennene og prosessmøte i kontrollutvalget i 2016 ble det utarbeidet forslag til 

selskapskontroller for 2016-2019. For de foreslåtte selskapskontrollprosjektene ble det angitt 

kriterier i henhold til de momentene som ble listet opp i analysens kap. 5.2. Analysen og planen ble 

vedtatt i kommunestyret 12.12.16 sak 095/16. Den vedtatte planen er tilgjengelig på http://www.gs-

iks.no/kontrollutvalgene/valer-kommune/ - under fanen «Sentrale dokumenter».  

Det ble i den vedtatte planen foreslått at planen skulle revideres etter to år, og det er derfor vi nå 

legger fram en plan for resten av perioden, dvs. 2018-2019. Det er nylig vedtatt en ny kommunelov 

(men som foreløpig ikke er trådt i kraft), og i følge den skal det skal utarbeides en ny plan for 

eierskapskontroll (jf. § 23-4 i den nye kommuneloven) som skal legges fram for kommunestyret 

innen det første året etter det nye kommunestyret er konstituert (innen 31.12.20).  Eventuelle 

forvaltningsrevisjon i selskaper, skal framgå av plan for forvaltningsrevisjon (jf. den nye 

kommuneloven § 23-3). Dette er en endring fra tidligere. 

Vi har ikke tatt en fullstendig gjennomgang av tidligere analyser, men har foretatt en oppdatering av 

innhentede opplysninger, der det har vært behov for det. Vi baserer oss derfor i all hovedsak på den 

tidligere risiko- og vesentlighetsvurderingen. Det er viktig å understreke at risiko- og 

vesentlighetsvurderinger er skjønnsmessige vurderinger basert på foreliggende informasjon, og at 

kontrollutvalget kan vurdere risikoene knyttet til selskapene ulikt fra det som ble foreslått i planen.  

Det er kontrollutvalget som skal vurdere og prioritere de ulike områdene, og foreslå rekkefølgen for 

selskapskontrollprosjekter i den planen som blir lagt frem for kommunestyret. Kommunestyret fatter 

endelig vedtak. 

I vedlegg 2 har vi lagt ved en oversikt over alle kommunens selskaper og samarbeid, ut fra det vi har 

greid å finne ut av. 
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Flere av selskapene kommunen eier, eies ofte sammen med andre kommuner. Dersom 

kontrollutvalget planlegger å gjennomføre kontroll i et selskap kommunen eier sammen 

med en eller flere andre kommuner, kan det fremgå av planen om kontrollutvalget ønsker 

å samordne selskapskontrollen med de andre eierne. 

 

Overordnet eierstrategi 
Våler kommune har utarbeidet en eierskapsmelding for 2012 og vi har fått opplyst at det skal 

utarbeides en ny eierskapsmelding i 2018. Eierskapsmeldinger gir en god oversikt over eierstrategi og 

formålet med selskapene. En god og aktiv og åpen eierstrategi vil kunne skape større tillit til 

kommunen som forvalter av fellesskapets interesser. I den nye kommuneloven § 26-1 (som er 

vedtatt men ikke trådt i kraft enda) vil kommunene bli pålagt å utarbeide eierskapsmeldinger minst 

en gang i valgperioden. 

Alle kommunestyrene i Kongsvinger-regionen behandlet i 2017/2018 dokumentet «God 

selskapsstyring», men vi kjenner ikke til om det er utarbeidet noe slikt dokument for Sør-Østerdal-

regionen. Et slikt dokument er et godt grunnlag i arbeidet med å gjennomføre eierskapskontroller. 

KS sine «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» er også et godt hjelpemiddel for å 

jobbe med selskapskontroll.  

 

Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Gjennomføring 
Kontrollutvalget vurderer årlig omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller som skal 

gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget kan, i den grad det finner det 

nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender relevante dokumenter iht. kommuneloven § 80.  

I tråd med forskrift om kontrollutvalg § 13, ber kontrollutvalget om myndighet til å gjøre endringer i 

planen, hvis forutsetningene skulle endre seg. 

Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner, bør i størst mulig grad koordineres (jf. 

Kontrollutvalgsboken1 s. 85):  

 

 

 

 

Gjennomførte selskapskontroller 2016-2018 

I den vedtatte planen for selskapskontroll ble følgende kontroller ført opp. 

Selskap Kontroller Kommentarer 

Solør Renovasjon  Forvaltningsrevisjon Lov om offentlige anskaffelser. 

Våler Vekst  Forvaltningsrevisjon Kompetanse og kultur og 

                                                           
1 Utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i 2015: http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/Kontrollutvalgsboka_-
_2__utgaven.pdf 
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Selskap Kontroller Kommentarer 

ivaretakelse av brukerne. 

Midt Hedmark brann og 
redningsvesen IKS 

 EK med FR knyttet til Kvalitet på 
tjenesten/ kompetanse og 
ferdighet 

Under forutsetning av at det blir 
med andre kommuner på 
bestillingen. Sekretariatet tar 
kontakt med de øvrige 
sekretariatene. 

 

Det er foretatt forvaltningsrevisjon i SOR IKS, sammen med Åsnes og Grue. Rapporten ble behandlet i 

kommunestyret i mars 2018. Det er en stor fordel om selskapskontroller gjennomføres samtidig i alle 

eierkommunene, for da blir kontrolen billigere, men det er ingen betingelse. Det er i tillegg 

gjennomført en kontroll i Midt Hedmark brann og redningsvesen IKS, sammen med de øvrige eierne, 

og dette gikk på selskapets varslingsrutiner og ikke det som var satt opp i plan for selskapskontroll. 

Vi har i vedlegg 1 lagt ved en oversikt over prioriterte selskapskontroller i regionen og hva som er 

gjennomført. Vi vil nå i denne revideringsrunden, prøve å få samordnet flest mulige kontroller.  

 

Prioritering av selskapskontroller 2018-2019 

I oversikten nedenfor foreslår vi å opprettholde de selskapskontrollene som ble satt opp i 2016. Ut 

fra de nye opplysningene, synes det ikke behov for noen endringer i de foreslåtte prosjektene, med 

unntak av at den planlagte kontrollen i Midt Hedmark brann og redningsvesen IKS utsettes til neste 

periode, ettersom det nylig har blitt gjennomført en annen kontroll i selskapet.  Hvilke kontroller som 

skal gjennomføres når, vil gå fram av kontrollutvalgets årsplan, på bakgrunn av foreslåtte ressurser.  

Selskap Kontroller Kommentarer 

Våler Vekst  Forvaltningsrevisjon Kompetanse og kultur og 
ivaretakelse av brukerne. 

 

Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i plan for selskapskontroll, jf. punktet om ”Gjennomføring, 

som nevnt ovenfor, skal dette framgå av årsrapporten. 

 

Rapportering 

Rapport etter gjennomført selskapskontroll sendes fra utøver til kontrollutvalget. Etter 

kontrollutvalgets behandling sendes rapporten kommunestyret.  

Kontrollutvalget rapporterer om gjennomførte selskapskontroller og resultatet av disse i sin 

årsrapport som legges fram for kommunestyret. Eventuelle anbefalinger etter gjennomført 

selskapskontroll følges opp av kontrollutvalget. Oppfølgingen rapporteres til kommunestyret 

gjennom kontrollutvalgets årsrapport. 
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Avslutning 

Med regelverket om selskapskontroll sikres de folkevalgte bedre tilsyn og kontroll med den delen av 

den kommunale virksomheten som er organisert som interkommunale selskaper eller aksjeselskaper. 

Men kontroll og tilsyn er ikke bare spørsmål om behov og mulighet, men også om kontrollvilje. 

Avgjørende for om kommunen har tilfredsstillende kontroll og tilsyn med sine fristilte virksomheter, 

vil til syvende og sist være om det er politisk vilje til kontroll med virksomhetene. I dette ligger at det 

stilles midler til disposisjon for kontrollutvalget for gjennomføring av selskapskontroll. 

For kommunestyret som øverste ansvarlige organ i kommunen vil det også være viktig hele tiden å 

vurdere om de organisasjonsformer som kommunen har valgt for sin virksomhet, er egnet til å 

fremme de mål og verdier for kommunens virksomhet som kommunestyret mener er viktige. 

 

Våler, 3.9.18 

Hans Johan Finne 

leder av kontrollutvalget 

Torgun M. Bakken 

sekretariatsleder  



46/18 Revidering av plan for selskapskontroll. - 18/00178-3 Revidering av plan for selskapskontroll. : Revidert plan-for-SK-2018-2019-V

 

 

Kontrollutvalget i Våler kommune 

 

Revidert plan for selskapskontroll  Side 7 

Vedlegg 1. Oversikt over plan for selskapskontroll 2016-2019 – alle kommunene 
Skrift med rødt: Utført 

Selskap Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler  Åsnes Andre 
komm. 

«Mangler»
2
 

Interkommunale selskaper                  

Glåmdal Brannvesen IKS  FR -      1 

GIVAS IKS - - - FR     3 

Glåmdal interkom. renovasj.selsk. 
IKS (GIR) 

FR  FR FR -    1 

Glåmdal interkom voksenoppl. IKS 
(GIV) 

FR - FR - FR -   3 

Hedmark Revisjon IKS   - EK - EK - - -  5 

Glåmdal sekretariat IKS           

Midt-Hedmark Brann og 
redningsvesen IKS 

     EK/FR  XX  

Solør Renovasjon IKS (SOR)  FR    FR FR  Alle OK 

          

Heleide komm. 
aksjeselskaper 

         

Atico AS       FR   

Bramiljø AS          

Bruksgården AS          

Eidsiva Energi AS          

Elverumregionens Næringsutvikling 
AS 

         

Eskoleia AS FR  FR       

Grue Service AS          

                                                           
2
 Dette vil si, antall eiere som IKKE har dette selskapet på sin plan for selskapskontroll som ble vedtatt i 2016. 
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Selskap Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler  Åsnes Andre 
komm. 

«Mangler»
2
 

Odal Kompetansesenter AS
3
          

Promenaden AS   FR       

Vekstbedriften Vilja AS          

Våler Vekst AS      FR    

Deleide aksjeselskaper          

Eidskog-Stangeskovene AS EK         

 

                                                           
3
 Tidligere AS Nipro Nord-Odal 
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Vedlegg 1 – Kommunens selskaper og samarbeid 

Oversikt over selskaper 
Oversikten er i hovedsak basert på opplysninger hentet fra Våler kommunes årsberetning og 

regnskap 2017 og kommunens eierskapsmelding fra 2012. Oversikten er supplert med informasjon 

fra Purehelp, Proff og enkelte selskapers nettsider. Presentasjonen er delt i tre, med heleide 

selskaper, deleide selskaper og «foretak og andre samarbeid». Det tas forbehold om mulige feil i 

oversiktene. 

Oversikt over selskaper innenfor koml. § 80 
Her viser vi en oversikt over interkommunale selskaper og heleide aksjeselskaper. Dette er selskaper 

som kommer inn under kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalgets innsyn i selskaper 

(koml. § 80).  

Her er en oversikt over tidligere gjennomførte selskapskontroller i de heleide selskapene. 

Selskapets navn Tidligere revisjoner (FR4) (EK5) 
Glåmdal interkommunale voksenopplæring IKS 
(GIV IKS) 

Ingen tidligere FR, det ble gjennomført EK i 2007 og 2013.  

Glåmdal sekretariat IKS Ingen tidligere EK eller FR. 

Hedmark Revisjon IKS Ingen tidligere EK eller FR. 

Midt-Hedmark Brann og redningsvesen IKS 
 

Det ble i 2017 gjennomført ekstraordinær FR i selskapet 
knyttet til varslingsbestemmelsene. 

Solør Renovasjon IKS Det er tidligere gjennomført EK i SOR IKS, både i 2008, 
2011 og i 2014. Kontrollen i 2008 var både 
eierskapskontroll og FR knyttet til selvkost.  
Det ble gjennomført FR knyttet til offentlige anskaffelser  
i 2017. 

Eidsiva Energi AS Det ble gjennomført en selskapskontroll i selskapet i 
2013, gjennomført av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet 
Revisjon IKS. Ikke bestilt av kommunene i Glåmdal. 

Elverumregionens Næringsutvikling AS Ingen tidligere FR. Det ble gjennomført EK i 2014. 

Våler Vekst AS Ingen tidligere FR. Det ble gjennomført EK i 2009.. 

 

Selskapets navn Selskapets formål eierstyring6 Eierandel Kommentarer  
Glåmdal 
interkommunale 
voksenopplæring IKS 
(GIV IKS) 

Formål:  
A. GIV skal bidra til å utvikle 

den voksne befolkningens 
kompetanse i regionen, ved 
å legge til rette og gi 
opplæring, slik at flest mulig 
kan delta i et stadig mer 
kompetanseintensivt arbeids 
og samfunnsliv.  

6,22 % Oversikt eiere: 
Hedmark Fylkeskommune 28,11 % 
Kongsvinger Kommune 28,11 % 
Sør-Odal Kommune 11,42 % 
Eidskog Kommune 9,90 % 
Grue Kommune 8,43 % 
Nord-Odal Kommune 7,81 % 
Våler Kommune 6,22 % 

                                                           
4
 FR= forvaltningsrevisjon 

5
 EK-eierskapskontroll 

6
 Opplysningene er i all hovedsak hentet fra kommunens eierskapsmelding fra 2012.. 
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Selskapets navn Selskapets formål eierstyring6 Eierandel Kommentarer  
B. Gjennom samarbeidet skal 

eierne sikres et godt fagmiljø 
med kompetente 
lærekrefter. 

C. GIV kan tilby 
opplæringstjenester til 
virksomheter som ikke er 
eiere i selskapet.  

Eierstyring (forkortet):  
GIV skal være den foretrukne 
leverandør av 
voksenopplæringen i kommunen. 

Glåmdal sekretariat IKS Formål: 
Glåmdal sekretariat IKS har som 
oppgave å ivareta 
sekretærfunksjonen for 
kommunenes kontrollutvalg 
fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet med 
hjemmel i lov 25. september 
1992 nr. 107 om kommuner og 
fylkeskommuner 
(kommuneloven § 77 nr. 11). 
Eierstyring (forkortet):  
Bistå kontrollutvalgene slik at de 
kan få utført sine oppgaver på en 
tilfredsstillende måte. 

14 % Oversikt eiere: 
Kongsvinger Kommune 15 % 
Åsnes Kommune 15 % 
Våler Kommune 14 % 
Sør-Odal Kommune 14 % 
Eidskog Kommune 14 % 
Grue Kommune 14 % 
Nord-Odal Kommune 14 % 
 
Utfordringer/fokusområder i 
eiermeldingen for 2012 (forkortet): 
Kompetanse og sårbarhet 

Hedmark Revisjon IKS 
 
(omtalt som Glåmdal 
Revisjon IKS i 
eiermeldingen, 
omdannet til Hedmark 
Revisjon IKS fra 
1.1.2014) 

Utføre revisjon i deltakende 
kommuner i henhold til 
kommuneloven § 78 pkt. 3-9.  
Glåmdal Revisjon skal på vegene 
av kommunestyret og 
kontrollutvalget sørge for den 
løpende kontroll med 
forvaltningen i deltakende 
kommuner, iht. forskrift om 
revisjon og forskrift om 
kontrollutvalg. Glåmdal Revisjon 
skal videre ha som formål å 
kunne tilby sine revisjons- og 
rådgivningstjenester ovenfor 
forskjellige virksomheter som 
kommuner er økonomisk 
involvert i, eller har øvrige 
interesser i. 

2 % Oversikt eiere: 
Hedmark Fylkeskommune 18 % 
Hamar Kommune 14 % 
Ringsaker Kommune 14,5 % 
Elverum Kommune 9 % 
Stange Kommune 8,5 % 
Kongsvinger Kommune 7,5 % 
Åsnes Kommune 4 % 
Trysil Kommune 3,5 % 
Sør-Odal Kommune 3,5 % 
Løten Kommune 3 % 
Eidskog Kommune 3 % 
Grue Kommune 2,5 % 
Åmot Kommune 2,5 % 
Nord-Odal Kommune 2 % 
Våler Kommune 2 % 
Stor-Elvdal Kommune 1,5 % 
Engerdal Kommune 1 % 

Midt Hedmark brann 
og redningsvesen IKS 

Formål:  
Dekke kommunens behov, plikter 
og oppgaver i forbindelse med 
ulykkes- og katastrofesituasjoner 
som brann, redning, drukning og 
akutt forurensing. Feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg. 
Eierstyring:  

9,10 % Oversikt eiere: 
Elverum Kommune 30,5 % 
Trysil Kommune 14,9 % 
Tynset Kommune 10,8 % 
Våler Kommune 9,10 % 
Rendalen Kommune 7,0 %  
Stor-Elvdal Kommune 7,0 % 
Alvdal Kommune 6,3 % 
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Selskapets navn Selskapets formål eierstyring6 Eierandel Kommentarer  
God beredskap på brann/ulykker. 
Redning, skadereduksjon og 
forebyggende arbeid på sentrale 
områder. Spisskompetanse og 
spesialutstyr skal brukes til 
løsning av oppgavene, herunder 
fremtidsrettet bruk av 
datateknologi. Effektiv ledelse og 
organisering av brann- og 
redningsaksjoner. Samspill 
mellom desentralt plassert 
mannskaper i kommunene skal 
utnyttes godt for å nå fastsatte 
mål. 

Folldal Kommune 5,3 % 
Engerdal Kommune 4,7 % 
Tolga Kommune 3,5 % 
 
Utfordringer/fokusområder i 
eiermeldingen for 2012: 
: innføring av nødnett som 
innebærer sammenslåing av flere 
sentraler. Nødnettet skal være 
operativt i månedsskiftet 
oktober/november. 

Solør Renovasjon IKS 
(SOR IKS) 

Formål:  
Aktør innen avfallssektoren 
gjennom håndtering av avfall, og 
kan etablere, eie og drive anlegg 
for renovasjon i de deltakende 
kommuner etter myndighetenes 
krav.  SOR kan tegne selskaper 
som er organisert i henhold til 
aksjeloven, alene eller i 
samarbeid med andre, opprette 
samarbeid eller IKS med andre 
kommuner eller IKS, og påta seg 
oppgaver for andre kommuner 
eller selskap. 
Eierstyring: 
 Selskapet skal på eget initiativ 
løpende vurdere aktuelle sider 
ved avfallssektoren og spørsmål 
knyttet til renovasjon, 
gjenvinning og omsetning, og 
komme med tilrådninger om nye 
tiltak eller endringer som eierne 
og myndighetene stiller. 

23 % Oversikt eiere: 
Åsnes Kommune 46 % 
Grue Kommune 31 % 
Våler Kommune 23 % 
 
Utfordringer/fokusområder i 
eiermeldingen for 2012: 
Økning i antall 
fraksjoner/avfallstyper. 

Eidsiva Energi AS Selskapets formål: 
a) Kraftproduksjon og 

tilknyttede tjenester i 
Innlandets hoved-vassdrag 
og i Orklavassdraget. 

b) Nettvirksomhet og detaljsalg 
av kraft i nåværende 
nettområde og tilgrensede 
nettområder, herunder 
regionalnett i Hedmark og 
Oppland fylker samt 
virksomhet innen beslektet 
infrastruktur i Innlandet. 

c) Fortsettelse av eller 
inntreden i annen 
virksomhet som har nær og 

0,03 % Oversikt eiere: 
Hedmark Fylkeskraft AS 22,08 % 
Hamar Energi Holding 22,08 % 
Lillehammer og Gausdal Energiverk 
Holding AS 16,77 % 
Ringsaker kommune 14,83 % 
Oppland Fylkeskraft AS 9,39 % 
Andre 14.85 % 
Gjøvik kommune 
Løten kommune 
Østre Toten kommune 
Elverum Energi AS 
Åmot kommune 
Trysil kommune 
Engerdal Energi Holding AS 
Nord-Fron kommune 
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Selskapets navn Selskapets formål eierstyring6 Eierandel Kommentarer  
fordelaktig sammenheng 
med kraftproduksjon i 
nevnte vassdrag, og/eller 
nettvirksomhet og annen 
infrastruktur eller detaljsalg i 
nåværende eller tilgrensede 
områder. 

d) Produksjon og distribusjon 
av bioenergi i Innlandet. 

e) e)Deltakelse i virksomhet 
som har nær og fordelaktig 
sammenheng med 
forannevnte virksomheter. 

 
Selskapet vurderes som 
avgjørende viktig for kommunen. 
Selskapet bidrar til en positiv 
utvikling av næringslivet i 
innlandet kommunalt og 
kommunen skal derfor fortsatt 
være eier. Finansielt yter 
selskapet et årlig utbytte som 
styrker kommunens evne til å yte 
kommunale tjenester til 
innbyggerne. 

Ringebu kommune 
Øyer kommune 
Stor-Elvdal kommune 
Nord-Odal kommune 
Øystre Slidre kommune 
Vestre Slidre kommune 
Vang kommune 
Lesja kommune 
Kongsvinger kommune 
Åsnes kommune 
Eidskog kommune 
Sør-Odal kommune 
Grue kommune 
Våler kommune 
Skjåk kommune 

Elverumsregionens 
Næringsutvikling AS 
(ERNU AS) 

Formål: Å være kommunene 
Elverum, Våler og Åmodt sitt 
felles organ for å utvikle en 
integrert, attraktiv og synlig 
region med vekst i befolkning og 
verdiskapning. Selskapet skal 
særlig fokusere på utvikling av 
samarbeid og prosjekter i 
grensesnittet mellom privat 
næringsliv, offentlige 
virksomheter, kommunene og 
høgskole/forskning. 
Eierstyring: Prosjektstrategi 
vellykket. Arbeides med å 
videreutvikle samspillet mellom 
den nye Sør-Østerdal 
Næringshage, ERNU og 
næringssjefene. Herunder vil 
også samspillet med Solør 
Næringshage bli tatt inn. 

33,33 % Oversikt eiere: 
Våler Kommune 33.33 % 
Åmot Kommune 33.33 % 
Elverum Kommune 33.33 % 
 
 
Utfordringer/fokusområder i 
eiermeldingen for 2012: 
Reiseliv, samfunnssikkerhet og 
samspill mellom offentlige og private 
aktører for å skape best mulig 
rammebetingelser for generell 
næringsutvikling. 

Våler vekst AS Formål:  
Bidra til å øke opplevelsen av 
egen livskvalitet for sine 
deltakere og ansatte. Gjennom 
produksjon skal selskapet tilby 
varig tilrettelagte arbeidsplasser 
for yrkeshemmede, samt 
gjennom avklaring og 

100 % Utfordringer/fokusområder i 
eiermeldingen for 2012: 
Nav har vært tilbakeholdne med 
innsøking av deltakere, og har derfor 
ikke hatt fullt belegg på plassene. 
Tilskudd fra NAV gis etter hvor 
mange deltakere som til enhver tid 
er inne på tiltak. Bedriften er 
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Selskapets navn Selskapets formål eierstyring6 Eierandel Kommentarer  
kvalifisering  bidra til at 
mennesker med bistandsbehov 
kan delta i ordinært arbeid eller 
annen meningsfylt aktivitet. 
Eierstyring: 
Arbeide med å bygge omdømme 
gjennom kommunikasjon og 
strategiske partnerskap. 
Videreutvikle bedriftens 
kompetanse i takt med 
brukernes og øvrige 
interesseparters behov. Utrede 
nye muligheter i eksisterende og 
fremtidige markeder innenfor 
fagområdet. Sertifiseres og re-
sertifiseres i henhold til 
kvalitetsstandarden eQuass 
assuranse. Etablere nye 
økonomiske bærekraftige 
produksjonslinjer som skal 
understøtte våre 
primæroppgaver, varige 
tilrettelagte arbeidsplasser og 
arbeidsrettet rehabilitering. 

avhengig av annen inntekt – 
produksjon av brøytestikkere, men 
dette er sesongbetont 

Oversikt over selskaper utenfor koml. § 80 
Dette er selskapene som er deleide, dvs. som også har private eiere. Dette vil si at kommunen har 

ikke mer innsynsrett i enn de øvrige aksjonærene. Kommuneloven § 80 kommer ikke til anvendelse. 

Kommunen kan likevel gjennomføre begrensede selskapskontroller ut fra offentlige dokumenter, i 

den grad disse kan gi opplysninger om i hvilken grad selskapet opptrår med eiernes intensjon, om 

rapporteringen fra selskapet samsvarer med retningslinjer, etc.  

Det ble i 2015 gjennomført en «overordnet selskapskontroll» knyttet til kommunens håndtering av 

deleide selskaper. 

Selskapets navn Selskapets formål7 Eierandel Kommentarer 
Visit Kongsvinger 
regionen 
 
Tidligere: 
Destinasjon Sør-
Hedmark AS 

Være et felles 

markedsføringsorgan og 

ivareta reiselivsinteressene for 

de 7 Glåmdals kommunene. 

Selskapet skal gjennom sin 

virksomhet bidra til å øke 

trafikken til området, samt 

stimulere og styrke den 

samlede reiselivsnæringens 

lønnsomhet og 

konkurranseevne.  

 arbeide med 

2,26% 
 

Oversikt eiere: 
Purehelp: 

Grue 4,52 % 
Åsnes 6,78 % 
Våler 2,26 % 
Kongsvinger 66,51 % 

 
 

                                                           
7
 Opplysningene er i all hovedsak hentet fra kommunens eierskapsmelding fra 2012. 
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Selskapets navn Selskapets formål7 Eierandel Kommentarer 
markedsføring og salg av 

regionen mot 

turoperatører og andre 

potensielle kjøpere i 

Norge og utlandet.  

 produktutvikling innenfor 

regionen.  

 produktpakking av 

produkter med utspring i 

regionen.  

Være en kontakt, koordinator 

og initiativtaker overfor 

aksjeeierne i 

markedsspørsmål. Være 

kontakten overfor nasjonale 

organisasjoner, Hedmark 

Fylkeskommune og de 

kommunale myndigheter i 

reiselivsfaglige spørsmål. 
Selskapet ble etablert i 2012 for 
at Glåmdal skulle få et operativt 
destinasjonsselskap, etter at 
Hedmark Reiseliv gikk konkurs. 
Selskapet byttet navn i  2017 til 
Visit Kongsvingerregionen. 
 

NAF trafikksenter AS Formål:  
Ta sikte på å bli et ledende 
kompetansesenter i Norge for en 
allsidig trafikkopplæring med et 
baneanlegg for alle 
trafikantgrupper. Hovedvekten 
legges på en holdningsskapende 
arbeid ved trafikksikkerhet- og 
risikoopplæring på lukket bane- 
og perfeksjonering i andre 
kjøreferdigheter som kreves for 
en sikker, effektiv og miljøvennlig 
vegtransport. Det legges vekt på 
en hensiktsmessig utbygging av 
baneanlegg, innkvarterings- og 
fritidsanlegg med muligheter for 
andre aktiviteter som r integrert 
del av trafikksenterets 
virksomhet. 
Eierstyring:  
 

10,35 % Oversikt eiere: 
Naf AS 50,27 % 
Hedmark Fylkeskommune 24,08 % 
Våler Kommune 10,35 % 
Kongelig Norsk Automobilklub 5,57 % 
Frode Alhaug AS 1,99 % 
Andre 7,74 % 
 
Utfordring 2012: Satsning på 
obligatoriske sikkerhetskurs på bane, 
EU`s yrkessjåførdirektiv, events, 
arrangementer og utleie av anlegget. 

Braskereidfoss kornsilo 
SA 

 0,99 %  

Biblioteksentralen SA  0,01%  
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Kommunale foretak og diverse samarbeid 
Stiftelser, kommunale foretak, vertskommunesamarbeid, interkommunalt samarbeid (som ikke er 

egne rettssubjekter) og eventuelt andre samarbeid/foreninger er ikke omfattet av regelverket om 

selskapskontroll, men er likevel her for å gi en bedre oversikt over kommunens interesser.  

Når det gjelder kommunale foretak, fører kontrollutvalget tilsyn med dette på lik linje som for 

kommunen. I forhold til vertskommunesamarbeid og interkommunalt samarbeid (som ikke er egne 

rettssubjekter), er det hhv. vertskommunens eller kontorkommunens kontrollutvalg som har 

tilsynsansvaret. For øvrige organisasjoner har ikke kontrollutvalget noe tilsynsansvar. Det som står 

under «andre interkommunale samarbeid» er samarbeid hvor det ikke går klart fram hvordan 

samarbeidet er organisert. Stiftelser har ingen eiere, de eier seg selv. 

Foretak 

Kommunen har ikke foretak. 

Vertskommunesamarbeid (koml. § 28) 

 Elverum interkommunale legevakt (Elverum, Åsnes og Våler, Elverum er vertskommune). 

 Hamar Krisesenter (Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og 

Åmot kommune, Hamar er vertskommune). 

 Kompetansesenter landbruk/landbrukskontor (Åsnes og Våler, Våler er vertskommune). 

 Regionalt innkjøp (RIIG) (Eidskog (har nylig meldt seg ut), Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-

Odal, Våler og Åsnes, Kongsvinger er vertskommune) 

 Samfunnsmedisin i Solør (Grue, Åsnes, Våler, Grue er vertskommune) 

 Solør Barneverntjeneste (Grue, Våler og Åsnes, Åsnes er vertskommune) 

Interkommunalt samarbeid (koml. § 27, ikke eget rettssubjekt) 

 IKA-Opplandene IKA (er et interkommunalt arkivdepot for kommuner i Hedmark og Oppland, 

interkommunalt samarbeid, men Oppland fylkeskommune som kontorkommune) 

 Regionrådet i Glåmdal (Hedmark fylkeskommune, Eidskog kommune, Grue kommune, 

Kongsvinger kommune, Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune, Våler kommune og Åsnes 

kommune) («Samarbeidsorgan»). 

 Solørfondet (Grue, Våler og Åsnes, kontorkommune Åsnes (?)). 

Andre interkommunale samarbeid (?) 

 Frisklivssentralen i Solør (Grue, Våler og Åsnes, kontorsted er Åsnes). 

 Interkommunalt geodatasamarbeid (GIS-samarbeid) (Elverum Våler og Åsnes) (Statens 

kartverk er sekretariat) 

 Nødalarmtjenesten 110-sentralen. Alarmsentral Brann Innlandet dekker 46 kommuner i 

Hedmark og Oppland fylker. Regionen er sammenfallende med Innlandet politidistrikt. 

Elverum kommune er vertskommune for drift av regional 110-sentral for Innlandet. Elverum 

kommune har delegert driftsansvaret for 110- sentralen til Midt Hedmark brann og 

Redningsvesen IKS.  
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Stiftelser 

 Fredheim vernehjem. 

 Stiftelsen Våler bo- og servicesenter 

 Teater Innlandet. 

 Våler kommune legat 
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Arkivsak-dok. 18/00104-6 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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EVENTUELT. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
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Arkivsak-dok. 18/00105-6 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 
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EVALUERING. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Evalueringen tas til etterretning. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget tar en evaluering av møtet. Hva var bra og hva kan eventuelt gjøres bedre? 

 

Er det saker/informasjon/endringer som skal inn i tiltaksplanen? Eventuelle spørsmål til de 

som skal orientere i neste møte. 
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