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Et handlekraftig kontrollutvalg er viktig for å sikre demokratisk innsyn og kontroll. 
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2 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 

Kontrollutvalgets oppgaver er beskrevet i kommunelovens kapittel 23.  

Kontrollutvalget besto i 2019 av: 

Representanter Vararepresentanter 

Odd Inge Vistad (leder) 
Rigmor Aarø Spiten (nestleder)   
Birgit Wasrud 

1. Elin Paulsrud 
2. Ingunn Rikje 
3. Håvard Granskogen 

Håkon Løken 
Ane Bræin Aas 

1.Erling Broen 
2.Ole K Hagen 

 

Kontrollutvalget som ble valgt høsten 2019 består av 

Representanter Vararepresentanter 

Erling Broen (leder) 
Ole Hageløkken (nestleder) 
Åse Harjo Øvstegård 

1. Stine Johansen-Solbraa 
2. Geir Korslund 
3. Marthe Langvik 

Rigmor Aarø Spiten 
Odd Inge Vistad 

1. Einar Moe 
2. Ingvald Nymoen 
3. Simen Løken 
4. Bente Gaukstad 
5. Ingrid Greni 

3 MØTER 

Utvalget har i løpet av året hatt 5 møter og behandlet 19 registrerte saker. Flere forhold er også 

drøftet under eventuelt, referatsaker eller orienteringer. Orienteringer fra rådmannen benyttes for å 

få en første og grunnleggende kjennskap til og status for noen aktuelle tema. Dette er en viktig 

kontrollform for at utvalget til enhver tid skal ha god forståelse for risikobildet i kommunen. Møtene 

holdes for åpne dører. Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter. 

Kontrollutvalget kan også innkalle kommunedirektør eller andre fra administrasjonen i forbindelse 

med behandling av sakene eller orienteringer. Saker legges ut på sekretariatets hjemmeside ca. 1 uke 

før møtene (www.kontrollinnlandet.no).  

4 KONTROLLUTVALGETS AKTIVITETER 2019 

Kontrollutvalget ønsker å framheve følgende saker/tema som er behandlet i løpet av 2019: 

4.1 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALGET 
I henhold til § 2 i forskrift for kontrollutvalg og revisjon utarbeider kontrollutvalget årlig forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  

Budsjett 2019:  

Kontrollutvalget behandlet sitt budsjett for 2019 i møtet den 1.10.2018 og foreslo kr. 1 179 200,- som 

total budsjettramme for kontrollutvalgets totale aktivitet, med utgangspunkt i følgende fordeling: 

http://www.kontrollinnlandet.no/
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• Kontrollutvalgets drift kr. 168 000,-  

• Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 245 000,-  

• Innlandet Revisjon IKS kr. 766 200,-  

Kommunens budsjett ble behandlet av kommunestyret senere høsten 2018, men det er vanskelig å 
se ut fra saksframlegg og vedtak hva som er vedtatt som budsjett for kontrollutvalget. Kontoutskrift 
som viser kontrollutvalgets ansvarsområde bekrefter imidlertid at det er lagt inn et totalt budsjett på 
kr. 1 198 227,-. Det vil si kr. 19 027,- høyere enn foreslått fra kontrollutvalget. 
 
Forbruk 2019:  

Revisjonsomfanget vil variere fra kalenderår til kalenderår. Særlig vil dette gjelde forvaltningsrevisjon 

og selskapskontroll, som er basert på bestillinger fra kontrollutvalget, som igjen skal basere sitt 

arbeid på vurderinger omkring risiko og vesentlighet. Revisjonstjenester i 2019 fordeler seg på denne 

måten:  

• Regnskapsrevisjon inkludert attestasjoner og veiledning; 470 timer kr. 451 200,-  

• Bestilt forvaltningsrevisjon og selskapskontroll; 290 timer kr. 323 922,-  

• Møter i kontrollutvalget og kommunestyret; 18 timer kr. 18 900,-  

Det vil si at det til sammen er benyttet revisjonstjenester for kr. 794 022,-. I henhold til 

selskapsavtalen og oppdragsavtalen har Innlandet Revisjon IKS sendt avregninger i løpet av 

kalenderåret 2019 som tilsvarer oppdragsavtalen for 2019 – til sammen kr. 766 200,-. For lite 

innbetalt kr. 27 822,- vil bli fakturert sammen med à kontobeløpet for andre tertial 2020.  

I forhold til inngått oppdragsavtale med revisjonen er dette et lite merforbruk. Revisjonsrapporten 

Rus og psykiatri som ble lagt fram i mai 2019, ble igangsatt i 2018. Det ble da brukt 83 timer i 2018 og 

kontrollutvalget endte med et mindreforbruk i 2018.  

Øyer kommunes andel av samarbeidet Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet ble kr. 218 832,-, mens 

budsjettet var på kr. 245 000,-. Det vil si et mindreforbruk på ca. kr. 26 000,-.   

Regnskapsoversikt for kontrollutvalgets ansvarsområde pr. 31.12.2019 viser at det er bokført kr. 

92 868,- på konti som har med utvalgets egen drift å gjøre – dvs. først og fremst møtegodtgjørelse. 

Dette er et mindreforbruk på ca. 75 000,- i forhold til kontrollutvalgets forslag. 

Ser man forbruket i forhold til budsjett for kontrollutvalget som er registrert i kommunen så er det et 

totalt mindreforbruk i 2019 på kr. 92 504,-.  

Budsjett 2020:  

Kontrollutvalget behandlet sitt budsjett for 2020 i møtet den 23.09.2019 og foreslo kr. 1 311 360,- 

som total budsjettramme for kontrollutvalgets totale aktivitet, med utgangspunkt i følgende 

fordeling:  

• Kontrollutvalgets drift kr. 180 000,-  

• Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet kr. 251 000,-  

• Innlandet Revisjon IKS kr. 880 160,-  

Kommunens budsjett ble behandlet av kommunestyret den 12.12.2019. Kontrollutvalgets forslag til 

budsjett var vedlagt saken i kommunestyret. 
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4.2 OPPFØLGING AV REVISJONEN 
På vegne av kommunestyret inngår kontrollutvalget årlig oppdragsavtale med kommunens revisor 

Innlandet Revisjon IKS.  

I løpet av året har kontrollutvalget fulgt opp sine oppgaver med å påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning og at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

Dette gjøres via tertialvis rapportering, presentasjon av revisjonsstrategi og løpende dialog med 

revisjonen der det bl.a. settes fokus på om revisjonsarbeidet foregår i samsvar med de bestemmelser 

som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og avtale med revisor.  

Når det gjelder forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, så har kontrollutvalget i større grad 

påvirkning enn ved regnskapsrevisjon. Dette gjelder både innhold og gjennomføring av revisjonen 

ettersom utvalget er direkte bestillere av tema som ønskes gjennomført. Sammen med 

kontrollutvalgssekretariatet vurderer kontrollutvalget bl.a. kvaliteten på revisjonsrapporten og om 

rapporten svarer på de forventninger utvalget hadde til undersøkelsen.  

Videre påser kontrollutvalget at oppdragsansvarlig revisor oppfyller lovbestemte krav til 

kvalifikasjoner (regnskapsrevisjon) og krav til uavhengighet og objektivitet.  

Innlandet Revisjon IKS er underlagt Norges kommunerevisorforbunds kvalitetskontroll. Når det 

gjelder pris på revisjonstjenester så er det inntatt i oppdragsavtalen at revisjonsselskapet skal delta i 

kommunerevisorforbundets årlige landsomfattende prissammenligning med andre kommunale 

revisjonsordninger i landet. Sammenligningen som gjelder 2018 ble presentert for utvalget i møte 

den 23.09.2019.  

Kontrollutvalget behandler årlig en sak om kontrollutvalgets tilsynsansvar med regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Evalueringen er basert på anbefalinger gitt av Norges kommunerevisorforbund. 

4.3 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
Kontrollutvalget behandlet sin årsrapport for 2018 i møtet den 11.3.2019. Kommunestyret tok 

rapporten til orientering den 28.3.2019.   

4.4 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
Kontrollutvalget fikk presentert årsregnskapet for Øyer kommune for 2018 i møtet den 6.5.2019 og 

vedtok sin uttalelse til årsregnskapet for 2018. Utvalgets uttalelse til årsregnskapet var vedlagt når 

årsregnskapet ble behandlet i kommunestyret den 23.5.2019. 

4.5 ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET  
På møtet den 26.11.2018 vedtok kontrollutvalget sin årsplan for 2019. Årsplanen ble behandlet av 

kommunestyret den 13.12.2018. Årsplan for 2020 ble behandlet av nytt kontrollutvalg på første 

møte den 3.12.2019 og sendt kommunestyret til orientering i møte den 23.1.2020.  

4.6 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
De tertialvise rapportene om status på vedtak fattet i politiske organer behandles av kontrollutvalget 

før de sendes videre til kommunestyret. Rådmannen er tilstede i kontrollutvalgets møter for å svare 

på spørsmål vedrørende rapporten. Rapportene har blitt behandlet i kommunestyret den 28.3.2019 

og 24.10.2019.  
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4.7 FORVALTNINGSREVISJONER OG ANDRE UNDERSØKELSER 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret den 24.11.2016:  

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019, med følgende 

prioriterte tema:  

a. Intern kontroll i byggesaksbehandlingen (gjennomføres i 2016)  

b. Forebyggende helsearbeid  

c. Økonomistyring  

d. Rus/psykiatri  

e. Næringslivsutvikling  

2. Mulige tema innen interkommunale samarbeid foreslås drøftet sammen med de andre 

kontrollutvalgene i regionen på fellesmøte i 2017.  

3. Planen revurderes halvveis i perioden og kontrollutvalget gis myndighet til å foreta 

eventuelle endringer i planen i løpet av planperioden.  

4. Ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter oversendes fortløpende til kommunestyret for 

behandling der.  

Planen er utgangspunkt for kontrollutvalgets undersøkelser som bestilles fra revisjonen, og gjelder 

for årene 2016-2019. Som det framgår av vedtaket i kommunestyret ble det første temaet i vedtaket 

allerede gjennomført i 2016. Kontrollutvalget ønsker å gi nærmere kommentarer til følgende tema 

som er behandlet i 2019: 

4.7.1 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» 

den 3.6.2019. Rapporten var opprinnelig bestilt i 2017, men måtte utsettes grunnet bestillinger på 

annet tema fra kommunestyret (leie av legekontor).  

Følgende problemstillinger lå til grunn for bestillingen: 

1. Hvilke tjenester, tilbud og pågående prosjekt har kommunen til personer med psykiske 

plager/lidelser og/eller rusmisbruk og hvordan er disse organisert?  

2. I hvilken grad sikrer Øyer kommune at brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller 

rusmisbruk får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud – herunder samarbeid på tvers av 

sektorer? 

Revisjonen oppsummerte at kommunen hadde mange faktorer på plass for å gi brukerne en helhetlig 

og koordinert tjeneste. Det ble for øvrig avdekket flere områder med forbedringspotensial. Det ble 

bl. a. pekt på at manglende samling av oppgaver til èn koordinerende enhet kan ha ført til usikkerhet 

omkring ansvarsforhold og at dette hadde medført at oppgaver som skal ligge til en slik enhet ikke 

hadde blitt utført.  

Kommunen var i revideringsperioden i en omstillingsprosess, der en tildelingsenhet som inkluderer 

psykisk helse og rus var under planlegging. Revisjonen mente videre at kommunen burde 

skriftliggjøre de prosedyrer og regler som skal være gjeldende, både når det gjaldt tildeling av 

lavterskeltilbud uten vedtak og tjenester som krever et enkeltvedtak. Undersøkelsene viste at det er 

forskjeller internt i regionen, der tjenester er uten enkeltvedtak i en kommune, mens samme 

tjeneste krever enkeltvedtak i en annen.  

Kontrollutvalget ønsket at arbeidet med lavterskeltilbudet for barn og unge i kommunen skulle 

framheves og tok med dette i innstillingen til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapport «Psykisk helse og rus i Øyer kommune» til orientering.  
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2. Kommunestyret merker seg at det i revisjonsrapporten konkluderes med at kommunen har 

mange faktorer på plass for å kunne gi brukerne en helhetlig og koordinert tjeneste, men at 

det også er områder der det er forbedringspotensial, jf. anbefalingene:  

a. Kommunen bør sørge for å ha en koordinerende enhet med ansvar for de oppgavene 

som etter loven skal ligge til denne enheten.  

b. Kommunen bør klargjøre tildelingsprinsippene sine, herunder redegjøre for 

grensegang omkring hvilke tjenester som utløser enkeltvedtak.  

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp innholdet i revisjonsrapporten og gi en skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen 31.8.2019 og en orientering i kontrollutvalgets møte 

den 23.9.2019.  

4. Kommunestyret ønsker at tilbakemeldingen også setter fokus på lavterskeltilbudet for barn 

og unge, jf. blant annet aldersfordeling i tabell nr. 3.3 i revisjonsrapporten. 

Kommunestyret behandlet saken den 20.6.2019 og vedtok som innstilt fra kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget behandlet en tilbakemelding på hvordan rapporten hadde blitt fulgt opp den 

23.9.2019. I dette møtet stilte også rådmannen for å gi ytterligere informasjon og svare opp spørsmål 

kontrollutvalget måtte ha om temaet. Kontrollutvalget tok tilbakemeldingen til orientering.  

4.7.2 Foranalysen «Pedagogisk-psykologisk tjeneste» 

Den 11.3.2019 behandlet kontrollutvalget sak om oppfølging av årsplan for 2019. Det ble da bestilt 

en foranalyse om PP-tjenesten i kommunen. Kontrollutvalget ønsket å se på om PP-tjenesten 

oppfylte sitt mandat både i barnehage og skole og følgende stikkord ble videresendt til revisjonen; 

bemanningssituasjonen i PPT, samhandling internt i kommunen, situasjonen sett fra lærernes side og 

om eller i hvilken grad arbeids- og læringssituasjonen påvirkes. Foranalysen ble behandlet av 

kontrollutvalget den 23.9.2019.  

Revisjonen anbefalte ikke å igangsette en revisjon av temaet basert på risiko- og 

vesentlighetsanalyser. Kontrollutvalget bestilte imidlertid en ny revidert foranalyse der man ønsket 

en spissing av temaet mot tolærer-systemet og om vedtatt spesialundervisning/behovet for tilpasset 

undervisning blir tilstrekkelig fulgt opp. Kontrollutvalget var opptatt av framlagte data om 

spesialundervisningen i skoleforløpet – jf. tabeller i foranalysen som viste forholdsvis mange vedtak 

om spesialundervisning i Øyer i forhold til andre kommuner samt forskjeller mellom tidlig barneskole 

og ungdomstrinnet. Det tidligere kontrollutvalget ønsket at kontrollutvalget som ble valgt høsten 

2019 skulle følge opp temaet. Utvalget vil derfor behandle revidert foranalyse/prosjektplan, som nå 

kalles «spesialundervisning og tolærersystemet» på første møte i 2020.  

4.8 SELSKAPSKONTROLLER 
Kommunestyret vedtok følgende plan for selskapskontroll den 24.11.2016:  

1. Kommunestyret vedtar den framlagte "Plan for selskapskontroll 2016-2019", der det 

prioriteres følgende tema/selskaper:  

a. Gudbrandsdal Energi Holding AS, noe som forutsettes gjennomført i samarbeid med 

øvrige eiere  

b. Kommunens eierskapsforvaltning generelt  

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å revurdere plan for selskapskontroll i løpet av 

planperioden og foreta eventuelle endringer.  

3. Kontrollutvalget gis myndighet til selv å vurdere om det skal utføres eierskapskontroll 

og/eller forvaltningsrevisjon i de aktuelle selskapene.  
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4. Rapporter fra gjennomførte selskapskontroller legges løpende fram for kommunestyret.  

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2019 da det ikke var midler til dette. Kontrollutvalget fikk 

en orientering om kommunens eiermelding på møtet den 6.6.2019.  

4.9 ORIENTERINGER I 2019 
Kontrollutvalget har i løpet av året fått flere orienteringer i sine møter. Dette kan være tema som 

står i planen for forvaltningsrevisjon, men som foreløpig kun ønskes som orientering. Det kan også 

være tema som kommer opp i løpet av året og som kontrollutvalget ønsker nærmere informasjon 

om. Utvalget har også fått orienteringer fra Innlandet Revisjon IKS. Dette er tema som først og fremst 

inngår i utvalgets tilsynsrolle overfor revisjonen, og omtales ikke nærmere her. Det informeres 

imidlertid om at arbeidet som var på gang vedrørende eventuell sammenslåing av Innlandet Revisjon 

IKS med Hedmark Revisjon IKS ble orientert om i utvalgets møte den 11.3.2019. Det ble ikke noe av 

sammenslåingen.  

Kontrollutvalget har fått følgende orienteringer fra kommunedirektøren i 2019: 

Møte 11.3.2019: 

• Rådmannen orienterte om kvalitet i hjemmetjenesten – bl.a. bruk av kvalitets- 

avvikssystemet og økning i budsjettet 

• Status i arbeidet med samarbeid om barneverntjenesten 

• Budsjett brannstasjonen 

• Bemanningssituasjonen i PP-tjenesten 

Møte 6.6.2019: 

• Rådmannen orienterte om  

o Tilsyn/ulovlighetskontroll i byggesaker 

o Eiermeldingen 2018 inkludert Gudbrandsdal Energi AS 

o Kvalitet i skolen - herunder psykososialt miljø 

o Arbeidet som gjøres i kommunen knyttet til ny E6 gjennom kommunen 

o Utviklingen i eventuelt samarbeid om barnevernstjenesten 

Møte 23.9.2019: 

• Ordfører orienterte om kontrollutvalget i en ny politisk organisering 

• Orientering fra rådmannen om oppfølging av arbeidet med psykisk helse og rus 

 

 

Øyer, den 5.2.2020  

 

Erling Broen (sign)   Ole Hageløkken (sign)  Odd Inge Vistad (sign)  

(leder)     (nestleder)  

 

Åse Harjo Øvstedal (sign)  Rigmor Aarø Spiten (sign) 


