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MØTEINNKALLING   
 

Våler kontrollutvalg 2019-2023 
 
Dato: 19.06.2020 kl. 08:30  
Sted: Våler kommunehus, møterommet ved 

kantina 
 

Arkivsak: 18/00082  
 
 
Kontrollutvalgets 
medlemmer: 

Geir Thomas Finstad (BVS) - leder 
Hans Johan Finne (SP) – nestleder 
Unni Langmoen (FOLI) 
Egil Olav Hansen (SV) 
Åse Pedersen (AP) 

Ordfører: Ordfører Ola Cato Lie 

Revisor: Hedmark Revisjon IKS v./oppdr.ansv. regnsk.rev. Tommy Pettersen/ 
oppdr.ansv.forv.rev. Lina Høgås-Olsen/Magnus Michaelsen/Jo Erik 
Skjeggestad 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

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

Invitert til sak: 

Ordfører Ola Cato Lie til sak 34/20 

Innkalt til sak: Konst. kommunedirektør Asgeir Rustad til sakene 30/20-32/20 

 
Hele sakslisten med 
vedlegg legges på 

http://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/ og på kommunens hjemmeside. 

 
 
 

SAKSKART  Ca.tid 
for 

beh. 

Hvem 
deltar 

Saker til behandling  

29/20 
19/00033-
12 

Sak V-29/20 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

08.30  

20/20 
18/00046-
75 

Sak V-20/20 Nærmere informasjon om 
kommunens økonomi. 

09.15  
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30/20 
18/00019-
29 

Sak V-30/20 Kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2019. 

09.15 Kommune-
direktør/ 
Revisor 

31/20 
18/00019-
30 

Sak V-31/20 Årsavslutningsbrev 2019. 
10.00 Kommune-

direktør/ 
Revisor 

32/20 
18/00046-
81 

Sak V-32/20 Samtale med 
kommunedirektøren. 

10.30 Kommune-
direktør 

  Lunsj 11.15  

17/20 
20/00003-
1 

Sak V-17/20 Kort om risiko- og 
vesentlighetsvurdering og plan for 
eierskapskontroll. 

11.45  

33/20 
18/00012-
58 

Sak V-33/20 Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisors vurdering av 
uavhengighet. 

12.00  

34/20 
18/00067-
30 

Sak V-34/20 Samtale med ordføreren. 
12.00 Ordfører 

35/20 
18/00104-
26 

Sak V-35/20 Eventuelt. 
12.45  

36/20 
18/00105-
27 

Sak V-36/20 Evaluering av kontrollutvalgets 
møte. 

13.00  

 
 
 
Geir T. Finstad (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
 

 
Kongsvinger, 11.6.20 
Torgun M. Bakken  
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Saksbehandler Torgun M Bakken 
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SAK V-29/20 REFERATER, ORIENTERINGER OG DISKUSJONER. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 
 
Vedlegg:  

1. Revisjonsberetning beboerregnskap Våler omsorgssenter (beklager avglemt i forrige 

møte). 

2. Oversikt over tilsyn og tilsynssaker. 

3. Skatteinngangen mai 2020. 

4. Kontrollutvalgets tiltaksplan for 2020. 

 
 

Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

▪ Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

forbereder en orientering til de øvrige). 
o Saker fra formannskapet – Geir Finstad 

o Saker fra kultur og oppvekst – Åse Pedersen  

o Saker fra næring og miljø – Hans Johan Finne  

o Saker fra helse og omsorg – Unni Langmoen 

o Regnskapssaker – Egil Olav Hansen 

▪ 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 https://www.gs-

iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/  

▪ Eventuelle mediesaker. 

▪ Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, tiltaksplanen og temaer. 

▪ Tilsynssaker. Sekretariatet tar fortløpende med tilsynsrapporter i møtene, hvert halvår 

får kontrollutvalget en oversikt over rapporter og oppfølginger.  

▪ Hva skal tas opp i samtalen med ordføreren og rådmannen? 
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Besøksadresse  Besøksadresse 

hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 
Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

 
 
 
 

Våler omsorgssenter 

 

2436 VÅLER I SOLØR 

 
 
 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED VÅLER 

OMSORGSSENTER 
 

Konklusjon 
Vi har revidert Våler omsorgssenter sine beboerregnskaper for 2019 for 2 beboere som ikke er i stand 

til å disponere egne midler.  

 

Etter vår mening er beboerregnskapene for 2019 i det alt vesentlige avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2019, og av 

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen.  

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 

oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 

revisjonen av regnskapet. Vi er uavhengige av omsorgssenteret i samsvar med de etiske kravene som 

er relevante for vår revisjon av beboerregnskapet i lov og forskrift, og vi har overholdt våre etiske 

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  

 

Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og bruk 

Beboerregnskapene er utarbeidet med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 og forskrift 

om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Som et resultat av dette anses ikke 

regnskapet å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende beregnet på Våler omsorgs-

senter, beboerne og beboernes nærmeste pårørende/verge, og skal ikke distribueres til eller brukes av 

andre. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. 

 

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for 

regnskapet 
Våler omsorgssenters ledelse er ansvarlig for utarbeidelsen av beboerregnskapene i samsvar med 

forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, og for slik intern kontroll som 

ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av regnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt beboerregnskapene ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen 

garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 

dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske 

beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet. 

 

Som en del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

 Identifiserer og anslår vi risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, 

enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 

håndtere disse risikoene, og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som 

grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som 

skyldes misligheter, er høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som 

skyldes feil, ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede 

utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll. 

 Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, med 

det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men 

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av omsorgssenterets interne kontroll. 

 Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om 

regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet av ledelsen, er 

rimelige. 

 

Vi kommuniserer med omsorgssenterets ledelse blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen 

og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i 

den interne kontrollen. 

 

Løten, den 10. februar 2020 

 
Morten Alm Birkelid 

daglig leder 

 

Ellen Enger 

konsulent 

 

 
Kopi uten vedlegg: Kontrollutvalget 

   Rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlegg – oversikt over beboerregnskap m/kommentarer fra revisor, U.off. jf. Off.lov § 13 og Fvl. § 13.1.1 
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Tilsyn og tilsynssaker i Våler kommune pr. 28.5.20 

 
19/2397, 11.3.19 - Egenvurdering av arbeidet med tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og 
barnehager, Våler kommune. Det er ikke registrert svar fra FM. 
 
sak19/925, 24.6.19  – Landsomfattende tilsyn Rapporter - tilsyn med tjenester til personer med 
samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer 2017 og 2018. 
 
Sak 17/786 - Kommunetilsyn med tema forsøpling hos Våler kommune 
28.6.19 Purring fra fylkesmannen 
12.7.19 Tilbakemelding fra kommunen 
9.9.19 Fylkesmannen avslutter saken 
 
Mange klager på eiendomsskatt i 2019 
 
 
20/1614 - Inspeksjon 2019 - Tilsynsrapport 

Journaldato: 11.02.2020  

Arkivsak19/1642 - Inspeksjonsrapport fra Fylkesmannen 

Ansvarlig enhet: Landbrukskontoret 
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Avvik skatteinng./budsj.

         Budsjett 2020         Inngang 2020 I kr. I %

MÅNED INNGANG 2018 INNGANG 2019 BUDSJETT 2020 Akkumulert Inngang 2020 Akkum. Hittil Hittil i år    Hittil i år   BUDSJETT 20 I % INNGANG 19 I %

Pr. mnd Pr. mnd.

JAN 9,474,421 10,088,175 10,100,000 10,100,000 10,031,193 10,031,193 -68,807 -0.68% -68,807 -0.68% -56,982 -0.56%

FEB 907,519 958,286 1,000,000 11,100,000 882,430 10,913,623 -186,377 -1.68% -117,570 -11.76% -75,856 -7.92%

MARS 13,477,580 13,406,487 13,600,000 24,700,000 13,143,392 24,057,015 -642,985 -2.60% -456,608 -3.36% -263,095 -1.96%
SUM 23,859,520 24,452,948 24,700,000 24,057,015

APRIL 873,901 921,798 1,000,000 25,700,000 825,928 24,882,943 -817,057 -3.18% -174,072 -17.41% -95,870 -10.40%

MAI 14,311,174 14,576,660 14,600,000 40,300,000 12,704,197 37,587,140 -2,712,860 -6.73% -1,895,803 -12.98% -1,872,463 -12.85%

JUNI 707,963 628,056 760,000 41,060,000

SUM 39,752,558 40,579,462 41,060,000

JULI 9,530,429 9,438,265 9,600,000 50,660,000

AUG 756,024 836,756 900,000 51,560,000

SEPT 14,421,682 14,508,407 14,600,000 66,160,000
SUM 64,460,693 65,362,890 66,160,000

OKT 1,177,037 1,122,802 1,200,000 67,360,000
NOV 15,412,098 17,342,036 17,000,000 84,360,000

DES 439,721 502,688 400,000 84,760,000

TOT 81,489,549 84,330,416 84,760,000 84,760,000

Kommentar fra skatteoppkrever:

I mai 2020 fikk Våler inn kr. 1 895 803,- mindre enn budsjettert. Dvs. en - på 12,98% 

Samtidig fikk vi inn kr. 1 872 463,- mindre enn i mai 2019. Dvs. en - på 12,85%

Hittil i år har Våler fått inn kr. 2 712 860,- mindre enn budsjettert. Dvs. en - på 6,73%

Dette viser at coronasituasjonen førte til stor uttelling for Våler i mai måned.

Det er mange forfall og innfordringstiltak som er utsatt under den situasjonen vi har vært i.

Våler 2.juni 2020.

Odd Nybo

Skatteoppkrever

 AVVIK FRA

                                                                     SKATTEINNGANGEN

 AVVIK FRA
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   KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE 

 

______________________________________________________________________________ 

Glåmdal sekretariat IKS 

Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Åsnes 

___________________________________________________________________________ 
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Revidert 7.6.20 
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Kontroll med forvaltningen 

 
Møte Oppgaver knyttet til kontroll 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 – Geir Finstad 

o Saker fra kultur og oppvekst – Åse Pedersen 

o Saker fra næring og miljø –  Hans Johan Finne 

o Saker fra helse og omsorg – Unni Langmoen 

o Regnskapssaker – Egil Olav Hansen 

 Geir Thomas Finstad 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 byggeprosjekter. 

o Anmeldelser og varsling (rutiner for varsling). 

o Oppfølging av kommunestyrevedtak (hvert halvår) 

o Sykefravær. 

o Tilsynssaker. 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt 

møte). 

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 

oppfølgingen av disse (en oppdatert oversikt ligger på http://www.gs-

iks.no/kontrollutvalgene/vaaler/ (under «Sentrale dokumenter) 

 Rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

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 risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forvaltningsrevisjon. Slik informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Mandag 3.2.20  Oppfølging av KS-saker, ikke oppfulgte saker (rådmannen). 

 Revidering av kontrollutvalgets reglement. 

 Arild Lande – næringsutvikling, nye tiltak og oppfølging av tidligere vedtatte 

tiltak. Mister kommunen arbeidsplasser (Stiftelsen sentralregisteret 

Braskereidfoss)? 

 Bruk av konsulenttjenester, oversikt over denne bruken. 

Mandag 16.3.20  

AVLYST 
 Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra 

Skatteetaten.  

 Kommunens beredskapsplaner, hvor oppdaterte er disse, hva inneholder disse 

planene og når var det sist vært øvelser. 

 Oppfølging av sykefravær, hvilke tiltak er planlagt for å få ned sykefraværet. Er 

det gjennomført medarbeiderundersøkelser? (Utsettes på grunn av bestilt FR) 

 Nærmere informasjon om økonomien v/økonomisjef. 

Onsdag 6.5.20  Behandle skatteoppkrevers årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra 

Skatteetaten.  

 Kommunens beredskapsplaner, hvor oppdaterte er disse, hva inneholder disse 

planene og når var det sist vært øvelser. 

 Er det gjennomført medarbeiderundersøkelser? (spørsmål til rådmannen) 

 Nærmere informasjon om økonomien v/økonomisjef (utsettes til juni) 

Fredag 19.6.20  Nærmere informasjon om økonomien v/økonomisjef. 

Mandag 31.8.20   

Mandag 12.10.20   

Mandag 23.11.20   

2021   
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Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i § 3 i forskrift om 

kontrollutvalget og revisjon og koml. § 24-9. 

Mandag 3.2.20  Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2019, med foreløpig informasjon 

om oppfølging av årsavslutningsbrevet for 2018. 

 Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2019. 

Mandag 16.3.20  

AVLYST 
  

Onsdag 6.5.20  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019 (utsettes til juni). 

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2019 (utsettes til juni). 

Fredag 19.6.20  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019.  

 Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2019. 

Mandag 31.8.20  Rapportering til kontrollutvalget om "Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen". 

 Eventuell oppfølging av årsavslutningsbrevet og interimrapportering 2019. 

Mandag 12.10.20  Orientering om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2020. 

Mandag 23.11.20   

2021   

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 23-3, samt 

plan for forvaltningsrevisjon. 
Mandag 3.2.20  Bestilling av FR i tråd med plan for FR for 2019-2020. 

Mandag 16.3.20  

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

 Prosjektplan FR – Sykefraværet i kommunen. 

Onsdag 6.5.20  Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Våler Vekst AS 1 (utsettes til 

juni). 

 Ytterligere oppfølging FR – Vann og avløp, jf. KU-sak 54/19 (utsettes til august). 

Fredag 19.6.20  Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Våler Vekst AS (utsettes til 

august for å få med intervjuer av brukere og ansatte, jf. korona-situasjonen). 

Mandag 31.8.20  Rapport selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Våler Vekst AS. 

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

innkjøpsprosjekt?) 

 Ytterligere oppfølging FR – Vann og avløp, jf. KU-sak 54/19. 

Mandag 12.10.20  Undersøkelse fra Hedmark Revisjon IKS, jf. KU-sak 26/20. 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering/plan for forvaltningsrevisjon for 2021-2024. 

Mandag 23.11.20   

2021  Oppfølging av rapporten om psykososialt skolemiljø når den nye skolen er på 

plass, jf. KU-sak 55/19. 

 Rapport FR sykefravær (mars 2021). 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med eierskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsene i koml. § 23-4, samt 

plan for eierskapskontroll. 
Mandag 3.2.20   

                                                 
1 Tidligere bestilt forvaltningsrevisjon/selskapskontroll legges under forvaltningsrevisjon. 
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Møte Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 
Mandag 16.3.20  

AVLYST 
  

Onsdag 6.5.20  Korr om risiko- og vesentlighetsvurdering/plan for eierskapskontroll for 2020-

2023 (utsettes) 

Fredag 19.6.20  Kort om risiko- og vesentlighetsvurdering/plan for eierskapskontroll for 2020-

2023. 

Mandag 31.8.20  Risiko- og vesentlighetsvurdering/plan for eierskapskontroll for 2020-2023. 

Mandag 12.10.20   

Mandag 23.11.20   

2021   

 

 

Kontrollutvalgets påseansvar med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets påseansvar 
 

 

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. § 23-2. 

Mandag 3.2.20  Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon for 2019, jf. NKRFs veiledere. 

 Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for Våler kommune for 2020 

(utsettes til neste møte). 

 Oppdragsavtale for Våler kommune 2020. 

 Statusrapport oppdragsavtale for 2019, andre halvår (31.12.19). 

 Engasjementsbrev for 2020 (utsettes). 

Mandag 16.3.20  

AVLYST 
 Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for Våler kommune for 2020. 

 Informasjon om Hedmark Revisjon IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1)  

Onsdag 6.5.20  Oppdragsansvarlige revisorers habilitetserklæring for Våler kommune for 2020. 

 Informasjon om Hedmark Revisjon IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1) 

(utsettes til august). 

Fredag 19.6.20   

Mandag 31.8.20  Informasjon om Hedmark Revisjon IKS sin interne kvalitetssikring (ISQC1). 

 Engasjementsbrev for 2020. 

 Statusrapport oppdragsavtale 1. halvår 2020 (30.6.20) 

Mandag 12.10.20   

Mandag 23.11.20   

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

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

kontrollutvalg og revisjon § 2. 

Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til kommunestyrets 

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

Mandag 3.2.20   

Mandag 16.3.20  

AVLYST 
  

Onsdag 6.5.20   

Fredag 19.6.20   

Mandag 31.8.20   

Mandag 12.10.20  Forslag til budsjett for kontroll- og kontrollarbeidet for 2021. 

Mandag 23.11.20   
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Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til bestemmelsen i koml. § 23-5. 

Mandag 3.2.20  Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 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 16.3.20  

AVLYST 
  

Onsdag 6.5.20   

Fredag 19.6.20   

Mandag 31.8.20   

Mandag 12.10.20   

Mandag 23.11.20  Kontrollutvalgets årsplan for 2021 vedtas og oversendes deretter til 

kommunestyret til orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/00046-75 
Saksbehandler Torgun M Bakken 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 2019-2023 19.06.2020 
 
 
 

   
 
 

SAK V-20/20 NÆRMERE INFORMASJON OM KOMMUNENS 
ØKONOMI. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken behandles sammen med sak 20/20. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 

 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget satte opp en informasjonssak til møtet 16.3.20, hvor det sto følgende: 

 

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 får i hvert møte en liten orientering fra kommunedirektøren om 

kommunens økonomi. Men kontrollutvalget har sagt at de i dette møtet ønsker en litt 

mer inngående informasjon om hvordan det står til med økonomien i Våler kommune. 

Vi har derfor bedt økonomisjef Reidun Vie om å komme og gi en liten orientering om 

dette. 

 

Ettersom møtet 16.3.20 ble avlyst, er det mer naturlig å ta denne informasjonen sammen med 

behandlingen av årsregnskapet for 2019. Saken behandles derfor sammen med sak 30/20. 
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Arkivsak-dok. 18/00019-29 
Saksbehandler Nina Bolneset 
 
Saksgang Møtedato 

            
Våler kontrollutvalg 2019-2023 19.06.2020 
 
 
 

   
 
 

SAK V-30/20 KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 
2019. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Våler kommunes årsregnskap og årsberetning for 2019, 

oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 

 
 
Vedlegg:  

1. Våler kommunes årsregnskap for 2019. 

2. Våler kommunes årsberetning for 2019. 

3. Kopi av revisjonsberetning, datert xx.20. 

4. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019. 

 
 

Saksframstilling: 
Ifølge kommuneloven (koml.) § 14-6 skal årsregnskapene avlegges senest 22. februar og iht. 

§ 14-7 skal årsberetningene avlegges senest 31.3. Revisjonsberetningen skal iht. koml. § 24-8 

avlegges innen 15.4. 

 

Videre heter det bl.a. følgende i koml. § 14-3:  

Årsregnskapene og årsberetningene skal vedtas senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Hvert 

årsregnskap skal behandles samtidig med tilhørende årsberetning. Vedtaket om årsregnskap skal angi 

hvordan et eventuelt merforbruk i driftsregnskapet skal dekkes inn. 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 

årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak. I kommuner og 

fylkeskommuner med parlamentarisk styreform innstiller kommunerådet eller fylkesrådet til vedtak. 

Som kjent har koronasituasjonen medført endringer på mange områder og også i forhold til 

regnskapsavslutning og frister. I "Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven 

og partiloven" heter det følgende: 

 
§ 5 Frister for regnskapsrevisor og vedtak om årsregnskap og årsberetning 
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Regnskapsrevisor skal senest 15. juni 2020 avgi revisjonsberetning til årsregnskapene og årsberetningene 
for 2019. 
 
Årsregnskapene og årsberetningene for 2019 skal vedtas senest 15. september 2020. 
 
Regnskapsrevisor skal senest 15. september 2020 avgi en skriftlig uttalelse om resultatet av den forenklete 
etterlevelseskontrollen etter kommuneloven § 24-9. 

 

Fristen for revisjonsberetning er derfor utvidet, og den er avgitt innen fristen. Hedmark 

Revisjon IKS har avgitt revisjonsberetning etter mal utarbeidet av NKRF1. 

Årsregnskapene skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap. Driftsregnskapet 

og investeringsregnskapet skal deles inn og stilles opp på samme måte som årsbudsjettet. 

Årsregnskapene skal også bestå av et balanseregnskap og noteopplysninger (koml. § 14-6, 2. 

ledd). 

I kommunens driftsregnskap beregnes både brutto og netto driftsresultat. Brutto driftsresultat 

viser kommunens overskudd eller underskudd på drift før avdrag og netto renteutgifter, mens 

netto driftsresultat viser overskudd eller underskudd på drift etter avdrag og netto 

renteutgifter, men før avsetninger og bruk av avsetninger. Utgiftsførte avskrivninger føres 

tilbake («motpost avskrivninger») før netto driftsresultat, fordi avskrivninger ikke skal ha 

resultateffekt i kommuneregnskapet. Etter føring av avsetninger og bruk av avsetninger får vi 

regnskapsmessig mindreforbruk eller merforbruk. 

Som nevnt ovenfor, er det formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. 

Kontrollutvalget skal i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, 2. ledd, gi en 

uttalelse til årsregnskapet. Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet, 

som skal ha den i hende, før de gir sin innstilling til kommunestyret.  

 

Grunnlaget for uttalelsen er årsregnskapet, kommunedirektørens årsberetning og 

revisjonsberetningen. I tillegg vil kontrollutvalget kunne bygge på eventuelle opplysninger 

som kommer fram i møtet.  

 

Det er ikke gitt nummerert brev for årsregnskapet for 2019. For regnskapsavslutningen for 

2019 har revisor lagt fram xxxx.   

 

Kontrollutvalget viser til sin uttalelse for kommentarer til regnskapssaken. 

 

Kontrollutvalget har bedt konst. kommunedirektør Asgeir Rustad om å være tilstede og 

redegjøre for saken. 

 

 
 
 

                                            
1 Norges Kommunerevisorforbund 
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SAK V-31/20 ÅRSAVSLUTNINGSBREV 2019. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar saken årsavslutningsbrev fra Hedmark Revisjon IKS til 

orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra revisjonen på et senere tidspunkt, på 

hvordan kommunen følger opp bemerkningene. 

 
 
Vedlegg:  

1. Årsavslutningsbrev 2019. 

 

 
Saksframstilling: 
Hedmark Revisjon IKS har i brev av xx sendt kommentarer til årsregnskapet for 2019 til 

konst. kommunedirektør Asgeir Rustad. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet.  

I årsavslutningsbrevet har revisjonen kommentert forhold som ikke påvirker 

revisjonsberetningen eller medfører nummerert brev, men som de mener at kommunen enten 

bør korrigere i 2020 eller som bør hensyntas i framtidige regnskaper. Det er ikke gitt 

nummerert brev til Våler kommunes regnskap i 2019.  

 

Årsavslutningsbrevet blir ikke sendt kommunestyret sammen med årsregnskapet, ettersom 

brevet er stilet til kommunedirektøren og det ikke er bedt om noen skriftlig tilbakemelding.  

 

Kontrollutvalget ser gjerne at konst. kommunedirektør er til stede under behandlingen. 
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SAK V-32/20 SAMTALE MED KOMMUNEDIREKTØREN. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra kommunedirektøren til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller konst. kommunedirektør Asgeir Rustad til en samtale hvor vi kan 

diskutere generelle problemstillinger i Våler kommune. Kontrollutvalget ber om at 

kommunedirektøren orienterer om saker som han anser som relevante for kontrollutvalgets 

arbeid.  

 

Det er visse faste punkter som gjennomgås i samtalen med kommunedirektøren:  

o Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra 

kommunedirektøren om den økonomiske situasjonen i kommunen, inkludert 

viktige forhold i investeringsregnskapet. 

o Eventuelle anmeldelser og varslinger siden forrige møte.  

o Registrerte åpnede tilsynssaker (ikke ordinære varslede tilsyn) siden 

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

o Oppfølging av KS-saker.  

o Sykefraværet i kommunen. 
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SAK V-17/20 KORT OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
OG PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Vedlegg:  
Ingen. 

 

 

Saksframstilling: 
 

Saksframstilling til møtet 16.3.20 (som ble avlyst): 

Kontrollutvalget har ansvaret for å påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) (kom. § 23-2 1.ledd, 

pkt. d)). Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

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

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring (koml. § 

23-4). Videre sier koml. § 23-4 at: 

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

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 

skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

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

til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Glåmdal sekretariat IKS skal utarbeide en plan for eierskapskontroll for alle 7 kommunene i 

regionen, som skal angi hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres i de neste fire 

årene. Det er utøvelsen av eierstyringen som er gjenstand for eierskapskontroll og ikke en 

kontroll av selskapene.  
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Tidligere ble det utarbeidet en plan for selskapskontroll, som kunne omfatte både 

eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon av selskapene. Nå er plan for selskapskontroll 

endret til én plan for eierskapskontroll og én plan for forvaltningsrevisjon. Selskapene kan 

fortsatt bli kontrollert gjennom forvaltningsrevisjon, men selskapene skal nå innlemmes i plan 

forvaltningsrevisjon (koml. § 23-2, 1. ledd, pkt. c)). Plan for forvaltningsrevisjon vil bli lagt 

fram for kontrollutvalgene høsten 2020. 

 

Sekretariatet vil gi en kort orientering om det planlagte arbeidet og anmoder kontrollutvalget 

om å komme med innspill til sekretariatets arbeid. Vi har som intensjon å legge fram risiko- 

og vesentlighetsvurdering og plan for eierskapskontroll i mai-møtet. 

 
Saksframstilling til møtet 19.6.20: 

Da vil la fram denne saken i mars, så var planen at vi skulle legge fram risiko- og 

vesentlighetsvurdering (ROV) og plan for eierskapskontroll i mai. I ettertid har vi funnet ut at 

vi utsetter dette. Det er flere årsaker til dette. For det første er det nyttig å innhente så nye 

regnskapstall som mulig når en skal legge fram et slikt dokument, og de nyeste tallene er ikke 

klare enda. I tillegg pågår det en diskusjon i "miljøet" om plan for eierskapskontroll og plan 

for forvaltningsrevisjon bør ligge i en og samme plan. Vi har ikke helt bestemt oss enda, så da 

vurderer vi dette til etter sommerferien. Enten legges plan for eierskapskontroll fram i det 

første møtet etter sommerferien eller så legges den inn i plan for forvaltningsrevisjon, som blir 

behandlet i oktober eller november. Begge planene skal etter kommuneloven legges fram 

innen 31.12 i året etter kommunestyret ble konstituert. 
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SAK V-33/20 OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS 
VURDERING AV UAVHENGIGHET. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

for Våler kommune for 2020 til orientering. 
 
 
Vedlegg:  

1. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet for Våler kommune for 2020, 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen. 

 
 

Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år 

legge fram en skriftlig egenevaluering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  

 

I møtet 6.5.20 sak 25/20 behandlet kontrollutvalget uavhengighetserklæringer for de 

oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene i Hedmark Revisjon IKS. I ettertid har 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Laila Irene Stenseth sluttet og ny oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor er Magnus Michaelsen. Uavhengighetserklæring for ham legges derfor 

fram i dette møtet. 
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Besøksadresse  Besøksadresse 
hovedkontor Løten:  kontor Kongsvinger: 

Kildevegen 14  Fjellgata 4 

 

  

Kontrollutvalget i Våler kommune 

v/ Glåmdal sekretariat 

Pb 900 

2226 Kongsvinger 

Postboks 84, 2341 Løten 
Telefon: 62 43 58 00 

www.hedmark-revisjon.no 

post@hedmark-revisjon.no 

Org.nr.: 974 644 576 MVA 

Bankgiro: 1822.46.49505 

 

 

Saksbeh.: Direkte tlf.: Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

Magnus Michaelsen 928 08 925  1600/2020 27.5.2020 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Våler 
kommune 2020.  

Innledning 

I følge Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og 

ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav 

til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 

oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for 

kontrollutvalget. De øvrige revisorer som har arbeidsoppgaver tilknyttet Våler kommune fyller 

ut egne skjemaer som arkiveres for det enkelte oppdrag.  

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 

Følgende fremgår av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 17: 

Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 

har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 

dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 

 

a) Ektefelle eller samboer og deres søsken. 

b) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og deres ektefeller eller 

samboere. 

c) Søsken og deres ektefeller eller samboere. 

d) Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje til revisorens ektefelle eller 

samboer. 

 

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 

revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor 

i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører 

ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet. 

 

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 18 pkt. 

a-d: 

 Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller i 

virksomhet som kommunen deltar i eller er eier i, ved siden av revisoroppdraget.  
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 Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 

deltar i eller er eier i. Unntaket er virksomhet som utfører revisjon i kommunen. 

 Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet hvis det kan føre til at 

vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 

på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  

 

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 18 pkt. e-g: 

 Revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen hvis dette er 

egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. 

 Revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den reviderte virksomhetens egne 

ledelses- og kontrolloppgaver 

 Revisor kan ikke opptre som fullmektig for den reviderte virksomheten, unntatt ved 

bistand i skattesaker etter domstolloven. 

 

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet 

 

Punkt 1: 

Ansettelsesforhold 

 

Jeg har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Hedmark Revisjon IKS. 

 

Punkt 2: Medlem i 

styrende organer 

Jeg er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som  

Våler kommune deltar i. 

 

Punkt 3: Delta eller 

inneha funksjoner i 

annen virksomhet, 

som kan føre til 

interessekonflikt eller 

svekket tillit 

 

Jeg deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til 

interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

Punkt 4: Nærstående Jeg har ikke nærstående som har tilknytning til Våler kommune som har 

betydning for uavhengighet og objektivitet. 

 

Punkt 5: 

Rådgivnings- eller 

andre tjenester som er 

egnet til å påvirke 

revisors habilitet 

Før slike tjenester utføres vil det bli foretatt en vurdering av rådgivningens 

eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 

vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med 

bestemmelsen i forskriften § 18 pkt. e, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert 

enkelt tilfelle må vurderes særskilt. 

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 

veiledning og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike 

veiledninger må skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 

revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  
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 Jeg har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor  

Våler kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

 

Punkt 6: Tjenester 

under kommunens 

egne ledelses- og 

kontrolloppgaver 

 

Jeg har ikke ytet tjenester overfor Våler kommune som hører inn under 

kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Punkt 7: Opptre som 

fullmektig for den 

revisjonspliktige 

 

Jeg opptrer ikke som fullmektig for Våler kommune. 

Punkt 8: Andre 

særegne forhold 

Jeg kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 

uavhengighet og objektivitet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

   

                  

 

Magnus Michaelsen   

oppdragsansvarlig   

forvaltningsrevisor   
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SAK V-34/20 SAMTALE MED ORDFØREREN. 

 

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

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Ola Cato Lie 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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SAK V-35/20 EVENTUELT. 

 

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

 
 
Vedlegg:  
Ingen. 

 
 
Saksframstilling: 
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SAK V-36/20 EVALUERING AV KONTROLLUTVALGETS MØTE. 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar evalueringen 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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