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MØTEPROTOKOLL  
 

Grue kontrollutvalg 2019-2023 
 
Dato: 17.11.20 kl. 08.30 -15.10 
Sted: Møte på Teams 
Arkivsak: 18/00086 
  
Tilstede:  Stein Bruno Langeland (Sp)-leder,  

Geir Kvisler (Sp),  
Erik Ødegård (Bl) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Arni Bjørn Haraldsen (H)  

  
Forfall:  Inger Marie Hvithammer (Ap)-nestleder, 

Inger Kristiansen (H) 
  
Andre: Ordfører Rune Grenberg deltok under sak 63/20, 

Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård deltok under sak 
64/20, Torgun M. Bakken deltok under sak 66/20, 
regnskapsrevisor Tove Brattli deltok under sak 67/20 og 68/20, 
forvaltningsrevisor Magnus Michaelsen deltok under sak 66/20 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Anne Haug 
  

 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

62/20 
19/00013-
17 

Sak G-62/20 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3 

63/20 
18/00100-
33 

Sak G-63/20 Samtale med ordføreren. 4 

64/20 
18/00062-
118 

Sak G-64/20 Samtale med kommunedirektøren. 6 

65/20 
18/00152-
12 

Sak G-65/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021. 8 
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66/20 
18/00208-
11 

Sak G-66/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan 
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021-
2024. 

9 

67/20 
18/00004-
64 

Sak G-67/20 Orientering om revisjonsstrategien 2020. 3 

68/20 
18/00032-
49 

Sak G-68/20 Plan for etterlevelseskontroll. 14 

69/20 
18/00102-
33 

Sak G-69/20 Eventuelt. 15 

70/20 
18/00103-
35 

Sak G-70/20 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 16 

    

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. 
 
 
 

UNDERSKRIFTER:  

Vi bekrefter at møteboken, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på 
møtet. 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

UTSKRIFTER: 

Møtebok er sendt til: Kontrollutvalget, ordfører, kommunedirektør, Revisjon Øst IKS og 
lokalpressen. 
Innkallinger og møtebøker ligger også på www.gs-iks.no under hvert kontrollutvalg/ «Møter». 

 
Kontrollutvalget godkjente møteprotokollen i møtet, og vil signere møteprotokollen i neste 

fysiske møte.  

http://www.gs-iks.no/
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Saker til behandling 

Sak G-62/20 Referater, orienteringer og diskusjoner. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 62/20 

 
 

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

 
 

Saksframstilling: 
Orienteringer/diskusjoner 

▪ Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene (hvert enkelt medlem 

forbereder en orientering til de øvrige). 
o Saker fra formannskapet – Stein Bruno Langeland 

o Saker fra administrasjonsutvalget og AMU – Erik Ødegård 

o Saker fra samfunn og næring – Inger Marie Hvithammer 

o Saker fra helse og velferd – Inger Kristiansen 

o Oppvekst – Geir Kvisler 

▪ 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/grue-kommune/ 

▪ Eventuelle mediesaker. 

▪ Innspill fra kontrollutvalgsmedlemmene, jf. tiltaksplanen og temaer. 

 
 
Møtebehandling 
Orientering fra medlemmene: 

Ref. fra FM: delegeringsreglement – utsatt til 2021 

Ref. fra KS: barnehagen – nedlegging og overflytting til Solungen (som blir hovedbarnehage i 

Grue), Beredskap, Vurdering av eiendomsutvikling, kontraktssignering og finansiering av 

fiber Grue vestside – inn i budsjett og økonomiplan 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til orientering. 

 
 
 
 

https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/
https://www.gs-iks.no/kontrollutvalgene/grue-kommune/
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Sak G-63/20 Samtale med ordføreren. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 63/20 

 
 

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

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget inviterer ordfører Rune Grenberg til en samtale hvor det kan diskuteres 

generelle problemstillinger i Grue 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? 

 
 
Møtebehandling 
Ordfører redegjorde for det som har skjedd siden sist møte i KU: 

Avholdt regionalt ordfører/rådmannsmøte i Kongsvinger 22. oktober. Utvalgsmøte i Samfunn 

og næring – nå flere møter pga delegert oppgave om å fatte planvedtak. Møte i både 

formannskapet og kommunestyret. Møte i Grue bondelag – diskusjon om 

landbruksavdelingen i kommunen (Kommunen som samfunnsutvikler). Eiermøte i Ny vekst 

og kompetanse – kanskje skrive en eieravtale slik at det synliggjøres mer hva kommunen 

ønsker med selskapet. Også avholdt møte med Riksantikvaren og vært møte om signering av 

sluttavtale med Telenor om fiber på Grue vestside. Covid-19 utbruddet i Åsnes og Våler har 

også påvirket virksomheten i Grue siste tiden. Stor omorganisering i kommunehuset – ønsket 

er å gjøre seg mer tilgjengelig for kommunes innbyggere. Det er et generelt ønske om å styrke 

førstelinjekontakten ut mot publikum/innbyggerne.  

 

Spørsmål til ordfører: 

Diskusjon om ordningen med betalt matpause for ansatte 

Det er for kort åpningstid på telefonen i Servicetorget.  

Viktigheten av rekrutteringsarbeidet – tydeliggjøre hvem som har/får et ansvar her  

Gymsal Refset – interessenter inne, men nåværende eier (ikke kommunen) har tak i dette.   

Gromungen barnehage – vurdert mulighet for delt bruk, men det er en stund til at det blir tomt 

i lokalene. Vil bli bestilt takst for hele eiendommen.  

Kommunen bør ta en vurdering av sin store bygningsmasse, herunder industribygg. Det er 

etterslep på vedlikehold, men også noe skjult behov på kommunebygg.  

Prosjekt «Dagsturhytte» - viktig for folkehelsen, men ikke aktuelt hvis egenandelen blir for 

høy for kommunen.  

 

Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
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Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering. 
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Sak G-64/20 Samtale med kommunedirektøren. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 64/20 

 
 

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

 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget innkaller kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård til en samtale hvor vi kan 

diskutere generelle problemstillinger i Grue 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. 

• Kontrollutvalget vil i hvert møte ha en rapportering fra kommunedirektøren 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. 

 
I tillegg ønsker kontrollutvalget en orientering om: 

• Permisjonsreglementet. 

• Den nye organisasjonsplanen. 

• Åpenhetskultur i organisasjonen. 

 
Møtebehandling 
Økonomi: I ferd med å få på plass en ny handlingsdel og budsjettforutsetninger. Forslag – 

budsjett i balanse, men uten netto avsetning til disposisjonsfond. Utredede salderinger er lagt 

inn, men med enkelte unntak (dagsenter, omsorgsboliger, opplæringsmidler) 

Investeringer: Grue helsetun, meråpning bibliotek, velferdsteknologisk plattform 

Ubrukte lånemidler og forslag til tilleggsbevilgning fra regjeringen som foreslås øremerket. 

Fortsatt betydelig risiko, men forsvarlig forutsatt at omstillinger lykkes. Har et lite 

disposisjonsfond, men kan risikere at dette også må benyttes til drift og risiko for at det blir 

tømt. Det brukes penger på kompetanseheving, men vi må ha streng vurdering på hva vi har 

økonomi til.  

Anmeldelse og varslinger: Ingen nye saker siden sist møte 

Tilsyn: Ingen 

KS-saker: Delegeringsreglement (lovdel) – foreslått utsatt til 2021. Tilstandsrapport skole er 

også utsatt for å få tid til en bedre behandling. Ellers er de fleste sakene i rute, men noen 

oppfølgingssaker jobber vi fortsatt med, for eksempel organisering av kommuneskogen.  

Sykefravær: har gått opp ganske mye i løpet av høsten, så høyt nå at det gir store 

driftsutfordringer (spesielt helse- og omsorg) og merutgifter.  
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Permisjonsreglementet: Personalhåndbok ligger til grunn – mange årsaker til permisjoner. 

Enkelte lokale presiseringer – offentlige verv med og uten lønn, tillitsvalgte, 

velferdspermisjoner (viktig med likhet) 

Organisasjon: Den nye organisasjonen er nå etablert og alle enhetslederne er på plass. Må ha 

på plass lederkompetanse mht personal- og økonomiansvaret som her følger med. Internt 

lederprogram utarbeides nå – søke om midler. De tillitsvalgte skal med i prosessen. 

Åpenhetskultur: Fokus på den verdiprosessen som KS har pålagt. Hva kan brukerne forvente 

av oss? En slags serviceerklæring.   

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar samtalen med kommunedirektøren til orientering. 
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Sak G-65/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 65/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i 

møtet, som kontrollutvalgets årsplan for 2021. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 

 
 

Saksframstilling: 
Sekretariatet har laget et forslag til årsplan for 2021. Den bygger på samme mal som i 2020, 

hvor vi da i tillegg lager en intern tiltaksplan som diskuteres/vurderes i kontrollutvalget i hvert 

møte. En oppdatert versjon av tiltaksplanen vil til enhver tid ligge på www.gs-iks.no  

(ny hjemmeside fra 1.1.21 for Konsek Øst IKS), under «Dokumenter».  

 

Når det gjelder møtehyppighet, er det lagt opp til 3 møter i vårhalvåret og 3 møter i 

høsthalvåret. I tillegg vil det bli en felles opplæringsdag for alle kontrollutvalgene.  

 

Ved behov vil det kunne bli en endring i møteplanen, både i forhold til dato og antall møter. 

En oppdatert møteplan ligger til enhver tid på sekretariatets hjemmeside.  

 

Kontrollutvalget har denne høsten også behandlet Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan 

for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Risiko- og vesentlighetsvurderingen 

kan også være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets øvrige tilsyn med forvaltningen, 

ettersom den gir et godt grunnlag for å be om opplysninger fra enheter og områder som ikke 

blir prioritert ved forvaltningsrevisjon.  

 

Årsplanen vil bli oversendt kommunestyret til orientering. 

 
 
Møtebehandling 
Ingen kommentarer til årsplanen. Tiltaksplanen for 2021 ble gjennomgått. 

 
 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig og det ble ikke 

fremmet noen endringer. 

 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen som kontrollutvalgets årsplan for 

2021. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 

http://www.gs-iks.no/
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Sak G-66/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 2021-2024. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 66/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og slutter seg til 

de prioriterte prosjektene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll hhv. pkt. 2.2 og 2.3. 

2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og 

slutter seg til de prioriterte prosjektene som går fram av plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hhv. pkt. 2.2 og 2.3. 

b. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2022. 

3. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen, jf. planen kapitel 2.5. 
 
 

Saksframstilling: 
I henhold til kommuneloven § 23-2 1.ledd, pkt. c) har kontrollutvalget ansvaret for å påse  

at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. 
 

Videre sier kommuneloven § 23-3 følgende: 

 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak  

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

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

det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

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

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

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen 

Glåmdal sekretariat IKS har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering i alle 7 

kommunene i regionen. Vurderingen skal danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon, 

som angir hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som bør gjennomføres i perioden 2021-2024 

både i kommunen og i kommunens selskaper. For å få gjennomført forvaltningsrevisjon der 

behovet er størst og vi har den største nytten, er det viktig at den vurderingen greier å avdekke 

hvor skoen trykker mest.  
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Etter kommuneloven § 23-4 skal det også gjøres en tilsvarende vurdering i forhold til plan for 

eierskapskontroll. Det er ingen fast mal på om planene skal legges fram hver for seg eller i 

samme dokument, men vi har kommet fram til at legger begge risiko- og 

vesentlighetsvurderingene og planene i ett dokument.  

 

Det er viktig at kontrollutvalget får delegert myndighet til å gjøre omprioriteringer i planen, 

da det kan skje endringer som gjør at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet på 

det tidspunktet som er skissert. Årsakene til dette kan være følgende: 

 
1. Fylkesmannen og statlig virksomhet gjennomfører tilsyn med kommunen. Vi har opplevd noen ganger 

at når vi skal i gang med forvaltningsrevisjon, så er Fylkesmannen kanskje i ferd med å gjøre tilsyn på 

akkurat samme område. Dette blir da dobbelt arbeid for administrasjonen og dårlig bruk av ressurser fra 

revisjonens sid. Selv om det nå skal være bedre samordning mellom Fylkesmannen og kommunens 
egenkontroll gjennom "Tilsynskalenderen", kan det likevel være aktuelt å foreta en endring. 

2. Vi har en interkommunal løsning på både sekretariatet og revisjonen. Noe av årsaken til at man velger 

interkommunale løsninger, er selvfølgelig muligheten til å samordne ressurser og effektivisere arbeidet. 

Vi har også ved flere anledninger gjort forsøk på å samordne forvaltningsrevisjon. Det er veldig 

ressursbesparende når vi kan gjennomføre samme prosjekt i flere kommuner samtidig. Hvis flere 

kommuner har satt opp det samme prosjektet i sin plan men kanskje med litt forskjellig prioritering, så 

har kontrollutvalget mulighet til å omrokere litt, for å tilpasse kontrollen til flere kommuner samtidig.  

3. Det hender at det skjer omorganiseringer i kommunen, slik at det vedtatte prosjektet ikke lenger er 

aktuelt.  

4. Vi har også opplevd at administrasjonen selv setter i gang undersøkelser på det samme området som det 

er vedtatt forvaltningsrevisjon på.  
5. Vi kan eksempelvis gjennom en foranalyse, se at det er bortkastet å gjennomføre forvaltningsrevisjon, 

det vil derfor kunne være aktuelt å heller velge et annet prosjekt. 

 
Vi har laget planen for fire år, men det er mest aktuelt å revidere planen igjen om to år. 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen har vært på høring hos kommunedirektøren/rådmannen 

og deler av dokumentet har vært på høring hos daglig leder/styreleder i kommunens selskaper. 

 
 
Møtebehandling 
Kort redegjørelse om kilder og analyse. KU legger frem forslag og KS bestemmer hvilke 

prosjekt som skal velges. Gjennomgang av de ulike områdene.  

 

Forslag til prosjekt-temaer forvaltningsrevisjon: 

KU diskuterte og kom frem til en plan bl.a. med følgende temaer: 

Personal – prosjekt videreføres 

IKT-prosjektet – videreføres, men som et fellesprosjekt 

Skole –oppfølging og ivaretakelse, viktigheten av mestring og motivasjon, at unge sliter 

(psykiatri/rus), skolehelsetjenesten – hvordan/når avdekkes problemene hos de unge? Er det 

rette personer med rett kompetanse?  

Kommuneplanens samfunnsdel – kan være aktuelt i slutten av planperioden  

Revisjon også har kommet med innspill til både ROVen og planen 

 

Forvaltningsrevisjon av selskaper: 

Visit Kongsvingerregionen og GIV, men kan suppleres.  

 

Eierskapskontroll: 

Prosjekt er generell eierskapskontroll: Hvordan kommunen følger opp sine selskaper 
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Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
1. Kontrollutvalget vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og slutter seg til 

de prioriterte prosjektene som går fram av plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll hhv. pkt. 2.2 og 2.3. 

2. Planen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

c. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og 

slutter seg til de prioriterte prosjektene som går fram av plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll hhv. pkt. 2.2 og 2.3. 

d. Kontrollutvalget vurderer behovet for en revidering av planen i 2022. 

3. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gjøre endringer i planen, jf. planen kapitel 2.5. 
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Sak G-67/20 Orientering om revisjonsstrategien 2020. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 67/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2020 til orientering. 
 
 

Saksframstilling: 
Oppdragsavtalen har informasjon om ressursbruken på de ulike oppdragene i 

Grue kommune, denne er relatert til budsjettet for 2020. Oppdragsavtalen inneholder bl.a. en 

oversikt over tidsbruken til regnskapsrevisjon og revisjonsstrategien er en orientering om 

hva som regnskapsrevisjonen inneholder, dvs. hvilke planer som Revisjon Øst IKS har 

for revidering av kommuneregnskapet i 2020. Revisjonen skal i sitt arbeid følge ulike 

revisjonsstandarder, og følgende er sagt i revisjonsstandarden (ISA 300) om planlegging: 

 

Planlegging av en revisjon innebærer utarbeidelse av den overordnede 

revisjonsstrategien for oppdraget samt utarbeidelse av en revisjonsplan. Dekkende 

planlegging er til nytte for regnskaps-revisjonen på flere måter, og bidrar blant annet 

til å: (Jf. punkt A1–A3) 

• Hjelpe revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av 

revisjonen. 

• Hjelpe revisor med å identifisere og løse eventuelle problemer i rett tid. 

• Hjelpe revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan 

utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte. 

• Bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og 

kompetanse som er formålstjenlig til å kunne håndtere forventede risikoer, og 

til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte. 

• Gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeiderne på oppdraget, og å 

gjennomgå arbeidet deres. 

• Bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der 

dette er relevant. 

 

Disse planene for 2020 legges først fram nå, fordi revisjonen starter med planleggingen av 

revisjonshandlinger for inneværende års regnskap (for 2020) først når foregående år er ferdig 

(2019). Det blir også lagt frem en interimrapport i det første møtet etter nyttår. 
 
 
Møtebehandling 
Ansvarlig revisor, Tove Brattli ved Revisjon Øst IKS, redegjorde for revisjonsstrategien. 

Opptatt av å kartlegge viktige endringer som kan ha betydning for revisjonsvurderingene – 

innhente informasjon fra ledelsen i kommunen. Vurdere risiko for sentrale transaksjonsklasser 

(inntekter og tilhørende balanseposter, samt utgifter og tilhørende balanseposter).  

 

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar orienteringen om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2020 til orientering. 
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Sak G-68/20 Plan for etterlevelseskontroll. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 68/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering. 

 
 

Saksframstilling: 
Etter den nye kommuneloven § 24-9 skal regnskapsrevisor "se etter at kommunens eller 

fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 

vedtak". Dette er en ny oppgave for regnskapsrevisor. Revisor skal basere sin oppgave på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 30 juni avgi en skriftlig uttalelse til 

kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. Rådmannen skal ha kopi av rapporten. 

 

Kontrollutvalget har behandlet en rapport for gjennomgang av 2019-regnskapet, men nå skal 

gjennomgangen for regnskapet 2020 planlegges.  

 

Revisjonen orienterer om dette i møtet. 

 
 
Møtebehandling 
Planen er relativt detaljert, men her ble gitt en relativt kort redegjørelse fra revisor Tove 

Brattli, Revisjon Øst IKS.  

Lov om offentlig anskaffelse – etterlevelse. Revisjon fokus på dette. Gebyrregulativ og 

selvkost var andre temaer som ble nevnt.  

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens informasjon til orientering. 
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Sak G-69/20 Eventuelt. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 69/20 

 
 

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

 
 
Møtebehandling 
Ingen saker til behandling.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
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Sak G-70/20 Evaluering av kontrollutvalgets møte. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Grue kontrollutvalg 2019-2023 17.11.2020 70/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Evalueringen tas til etterretning. 

 
 

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. 

 
 
Møtebehandling 
Møtet har vært greit innholdsmessig, men det er selvsagt bedre med fysiske møter. 

Ble litt rotete og bortkastet tidsbruk når vi fikk omrokkeringer i tidsplanen på så kort tid.  

 
Votering 
Det ble ikke lagt frem noe annet forslag til vedtak. Vedtaket var enstemmig. 

 
 
Vedtak  
Evalueringen tas til etterretning. 
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