
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

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

Raufoss, 11. oktober 2021. 
J.nr./referanse: 18-21/VT/ks

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Uavh.)  
Hege Eriksen (Ap)  
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara

Kopi til orientering: 
- Ordfører og kommunedirektør
- Innlandet Revisjon IKS

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

Dato:  Onsdag 20. oktober 2021 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1330 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 

Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter. 

Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  

Forfall og innkalling av vara: 
Etter avtale innkalles første vara for H/Sp/Frp, Inger Lilleby Fløgum (H). 

Deltakelse fra andre i møtet: 

• Innlandet Revisjon IKS ved oppdragsansvarlig revisor Ingebjørg Dybdal deltar fra
kl. 1200 i f.m. følgende saker:

SAK NR. 53/2021 REVISJONSUTTALELSE: FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – 
SELVKOSTOMRÅDET 

SAK NR. 54/2021 PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 
SAK NR. 55/2021 REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 

KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2021 

• Sekretariatet: Fra kontrollutvalgets sekretariat deltar undertegnede og Ole Kristian
Rogndokken. Sistnevnte vil presentere følgende saker:

SAK NR. 51/2021 KOMMUNEBAROMETERET 2021  
SAK NR. 52/2021 KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2021 

Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 

mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
mailto:kjetil@kontrollutvalget.no
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SAK NR. 49/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.10.2021 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.10.2021 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 11.10.2021 

 
Nei. Ettersendes/deles ut i møtet.  

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.10.2021 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
 
Protokollen fra møtet den 11.10.2021 var ikke klar på tidspunktet for utsending av sakspapirene. 
Protokollen vil derfor bli ettersendt, evt. lagt frem direkte i møtet.   
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SAK NR. 50/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 
 

 
 
 
PROSJEKTPLAN: VARSLINGSSAKER I 
HJEMMETJENESTEN, YTRINGSKULTUR MV. 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 
 

20.10.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

    
Saksdokumenter:   

1. Utkast til prosjektplan Ikke vedlagt 
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte den 16.08.2021 å be kontrollutvalget om å undersøke følgende:  
 

1. Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 
og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.  

2. I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten 
kommune.  

3. Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om 
retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.  

 
Kontrollutvalget engasjerte i sitt møte den 29.09.2021 Ernst & Young AS til å gjennomføre 
undersøkelsene på sine vegne. Oppstartmøte med Ernst & Young AS ble gjennomført den 11.10.2021.  
 
Med bakgrunn i oppstartmøtet vil det bli laget en prosjektplan for gjennomføring av undersøkelsene.  
 
Prosjektplanen er kontrollutvalgets konkretisering av bestillingen mht. omfang, metode mv.  
 
Prosjektplanen er under utarbeidelse og vil bli presentert på møtet.   
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 51/2021 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2021 – VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.10.2021 Kjetil Solbrækken/Ole 

Kristian Rogndokken 
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2021 – Vestre Toten kommune (rapport 
utarbeidet av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 148 av 
landets kommuner.  
 

2. Kontrollutvalget har merket seg at det er store variasjoner mellom de 12 sektorene som 
er rangert: 

 

 Sektor Plassering  
(356 kommuner i alt) 

1 Grunnskole 121 
2 Pleie og omsorg 229 
3 Barnevern 206 
4 Barnehage 147 
5 Helse 208 
6 Sosialtjeneste 94 
7 Kultur 207 
8 Miljø 24 
9 Saksbehandling 219 
10 Vann, avløp og renovasjon 258 
11 Økonomi 333 
12 Kostnadsnivå 152 
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SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon i juni etter at de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2021 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2020, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
 
Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
 
For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
Resultatene for Vestre Toten kommune kommune – oppsummering: 
 
Kommunen havner på en 148. plass av landets kommuner (356 kommuner i alt). 
Kommunens plasseringer innenfor de 12 sektorene som er rangert: 
 

 Sektor 
 

Kommunens 
plassering  
(fjoråret i parentes) 

 Andel av den 
totale vekten 

1 Grunnskole 121 (134) 20 % 
2 Pleie og omsorg 229 (293) 20 % 
3 Barnevern 206 (31) 10 % 
4 Barnehage 147 (171) 10 % 
5 Helse 208 (257) 7,5 % 
6 Sosialtjeneste 94 (111) 7,5 % 
7 Kultur 207 (320) 2,5 % 
8 Miljø 24 (60) 2,5 % 
9 Saksbehandling 219 (264) 2,5 % 
10 Vann, avløp og renovasjon 258 (236) 2,5 % 
11 Økonomi 333 (356) 10 % 
12 Kostnadsnivå 152 (181) 5 % 

 
Kommunens plassering siste årene: 
 
År 2021 

 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Plassering 148 138 316 265 357 342 334 359 414 396 212 98 
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Nærmere om Kommunebarometeret: 
 
Hva er Kommunebarometeret? 
Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 
sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 
over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-
database. Det er i tillegg hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, 
Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. 
 
Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 
Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 
vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 
Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 
ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 
 
Hva forteller rangeringen? 
En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 
dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 
kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel 
er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner 
kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 
 
Hva betyr mest? 
Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 
barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 
 
Hva er de største svakhetene? 
Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 
som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 
da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 
 
Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2020: 
Kommunebarometeret for 2020 ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 02.09.2020 (sak 
39/2020), der det ble fattet slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 138 av 
landets kommuner, og at det er store variasjoner mellom de 12 sektorene som er 
rangert: 

 
 Sektor 

 
Plassering 

1 Grunnskole 134 
2 Pleie og omsorg 293 
3 Barnevern 31 
4 Barnehage 171 
5 Helse 257 
6 Sosialtjeneste 111 
7 Kultur 320 
8 Miljø 60 
9 Saksbehandling 264 
10 Vann, avløp og renovasjon 236 
11 Økonomi 356 
12 Kostnadsnivå 181 
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2. Det presenterte tallmaterialet og diskusjonen i møtet tas med i kontrollutvalgets arbeid 
med å lage plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023. 

 
3. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende fra gjennomgangen:  

 

• Lavt antall psykiatriske sykepleiere 
Målt mot folketallet er det 0,52 psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbygger. 
Tilsvarende gjennomsnittstall for hele Norge var på 24,97 i 2019.  
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SAK NR. 52/2021 
 

Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2021  
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.10.2021 Kjetil Solbrækken/Ole 

Kristian Rogndokken  
Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Program for Kontrollutvalgskonferansen 2021 
 
 

Vedlegg 1 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Presentasjon av hovedtema på Kontrollutvalgskonferansen 2021 tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Etter avtale er det lagt opp til en gjennomgang/presentasjon av hovedtemaene på konferansen. 
Overskrift på konferansen var Kontroll i pandemi og krise.  
 
Tema på konferansen: 

• Pandemiens virkning på sårbare grupper, barn og unge 
• Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa og andre områder 
• Kommunens rolle i smittevernarbeidet 
• Etter korona kommer læretida 
• Er vi rigget for kriser? 
• Datainnbruddet i Østre Toten kommune 
• Varsling i kommunene  

- Hva gjør du når det varsles på toppledelsen? 
- Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen? 

 
Hensikten med saken er refleksjon omkring temaene i forhold til kontrollarbeidet i egen kommune.  
 
Vedlagt følger program for detaljert oversikt over tema og innhold på konferansen.  



VEDLEGG 
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NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 

Nøkkelinfo 

Fra/til 21.4—22.4 

Påmeldingsfrist 8.4 

Pris Kr 2 900 for hele konferansen (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 
for én dag (kr 2 300 for ikke-medlemmer) Deltakere fra 
kommuner/fylkeskommuner hvor sekretariatstjenesten for 
kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, 
oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt lenke for pålogging til 
konferansen. 

Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l. 

Varighet 21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00 

 

Kontroll i pandemi og krise 
Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021 
(kl. 09.00 -12.00 begge dager), denne gang i form av et digitalt arrangement. 

Du møter blant annet (flere innledere annonseres senere): 

 
Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil 
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til 
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og 
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi? 

Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stoltenberg, assisterende helsedirektør Espen 
Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og 
Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i 
en helt spesiell situasjon. 

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen 
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et 
øyeblikk? 

Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om. 

Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatter Mah-Rukh 
Ali, som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg. 
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Program  

 

Onsdag 21. april 2021: 
 
09.00 Velkommen 

• Rune Tokle, daglig leder i NKRF 
• Eva Bratholm, møteleder 

Pandemiens virkning på sårbare grupper 
• Henning Warloe (H), leder av kontrollutvalget i Bergen kommune 

Pandemiens virkning på sårbare barn og unge 
• Inga Bejer Engh, barneombud 

Smitteverntiltakenes virkning på folkehelsa på andre områder 
• Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) 

Samtale mellom Warloe, Engh og Stoltenberg 
09.50 Pause 
10.00 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet 

• Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet 
10.25 Kommunenes rolle i smittevernarbeidet – sett fra kommunenes ståsted 

• Bjørn Arild Gram, styreleder i KS 
10.45 Pause 
11.00 Etter koronatida kommer læretida 

• Aleksander Stokkebø (H), leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune 
• Svein Kvalvåg, senior forvaltningsrevisor i Rogaland Revisjon IKS 

11.40 Samtale mellom innlederne 
12.00 Slutt for dagen 
 

Torsdag 22. april 2021: 
 
09.00 Er vi rigget for kriser? 

• Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) 

09.30 Når krisen er der 
• Anders Østensen (A), ordfører i Gjerdrum kommune 

9.45 Pause 
10.00 Datainnbruddet i Østre Toten kommune 

• Bror Helgestad (Sp), ordfører i Østre Toten kommune 
10.15 Samtale mellom Aarsæther, Østensen og Helgestad 
10.30 Pause 
10.45 Varsling i kommunene – hva gjør du når det varsles på toppledelsen? 

• Sissel C. Trygstad, forskningssjef i Fafo 
11.10 Hva er kontrollutvalgets rolle når det varsles på toppledelsen? 

• Torbjørn Brandt, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS 
• Ove Morten Haugan (A), leder av kontrollutvalget i Verdal kommune 

11.30 Kåseri 
• Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av 

Kommunesektorens etikkutvalg 
12.00 Slutt 
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SAK NR. 53/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
REVISJONSUTTALELSE: FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 – 
SELVKOSTOMRÅDET 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.10.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse i 
økonomiforvaltningen – Selvkostområdet (brev av 23.06.2021 
fra Innlandet Revisjon IKS til kontrollutvalget) 
 

Vedlegg 1 
 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

1. Kontrollutvalget har merket seg at den gjennomførte stikkprøvekontrollen, rettet mot 
selvkostområdet, ikke har avdekket forhold som gjør at man har grunn til å tro at 
kommunen ikke etterlever bestemmelsene om selvkostberegning og bruk av, og 
avsetning til, selvkostfond.  
 

2. Med bakgrunn i resultatene fra kontrollen iverksettes ingen ytterligere undersøkelser. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:   
 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 
 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
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Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 

 
 
Kontrollen for 2020 ble rettet mot kommunens etterlevelse av regelverket for selvkost. 
 
Kontrollen er en forenklet kontroll der formålet er å gi moderat sikkerhet for de konklusjoner som 
trekkes. Kontrollen er gjennomført som en stikkprøvekontroll i perioden 01.01.2020 – 31.12.2020.  
 
Den begrensede kontrollen gir ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner, men er godt egnet som en 
forundersøkelse. Dersom kontrollen avdekker feil, eller man får indikasjoner på svikt i rutiner, bør 
man vurdere å iverksette ytterligere kontroller (forvaltningsrevisjon).  
 
Revisors konklusjon, jf. vedlagte attestasjonsuttalelse: 
 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Vestre Toten kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd 
bestemmelsene om selvkost i kommunelovens kapittel 15 og selvkostforskriften for 
selvkostberegning og bruk av og avsetning til selvkostfond.  

 
 
 
Historikk - tidligere gjennomførte etterlevelseskontroller:  
 

År Kontrollert område og konklusjon/vedtak – VESTRE TOTEN 
 

 
2019 

 
Lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter 
Kontrollen ble avgrenset til konkurranse av enkeltanskaffelser mellom  
kr. 100 000 og kr. 1 300 000. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 
47/2020):  

1. Revisjonens attestasjon fra forenklet etterlevelseskontroll for 2019 tas til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget har merket seg at kontrollen for 2019, rettet mot 
etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, indikerer svikt i kommunen 
rutiner når det gjelder oppfyllelse av dokumentasjonskravene for 
anskaffelser mellom kr. 100 000 og kr. 1 300 000.  
 

 
 



VEDLEGG
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SAK NR. 54/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
PLAN FOR FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 
2021 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 20.10.2021 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen)  
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Revisors plan for forenklet etterlevelseskontroll for 2021 tas til orientering. 

 
2. Prioritert kontrollområde for 2021 er etterberegning av egenandel for 

langtidsopphold i institusjon/sykehjem (over 60 dager). 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn for saken er kommunelovens § 24-9:   
 

§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 
 
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 
 
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for 
kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger 
brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 
 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
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Oppgaven innebærer at det hvert år må legges en plan for gjennomføringen, basert på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering (jf. uthevet tekst i lovhenvisningen).  
 
Det er lagt opp til at kontrollutvalget gjøres kjent med planen gjennom en egen sak. Revisor legger 
frem og presenterer planen i møtet.   
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SAK NR. 55/2021 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
REGNSKAPSREVISJON: STRATEGI FOR REVISJON AV 
KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2021  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
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Saksdokumenter:   

1. Hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for 2021  
2. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet (brev av 

03.09.2021 fra Innlandet Revisjon IKS) 
 

Vedlegg 1 (ettersendes) 
Vedlegg 2 
 
 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Revisors presentasjon av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av 
kommunens årsregnskap for 2021 tas til orientering.  
 

2. Oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen uavhengighet tas til orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
I tråd med etablert praksis presenterer Innlandet Revisjon IKS v/oppdragsansvarlig revisor 
hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi for revisjon av kommuneregnskapet for inneværende år.  
Hensikten er å holde kontrollutvalget løpende orientert om regnskapsrevisjonens arbeid, jf. kravene i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§ 3).  
 
I tillegg til beskrivelse av hovedtrekkene i overordnet revisjonsstrategi, presenteres også revisors 
egenvurdering av sin uavhengighet til kommunen /oppdraget (se vedlegg).  Det siste følger av krav i 
lovverket om årlig å avgi en slik erklæring.  
 
Saken er en orienteringssak for kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalgets rolle/ansvar: 
 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 3 i 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Dette er knyttet til flere forhold: 

- at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god kommunal revisjonsskikk 
- at revisor oppfyller krav til uavhengighet og kvalifikasjoner 
- at revisjonen følger eventuelle avtaler inngått mellom revisor og kontrollutvalget 

 
Kontrollutvalgets oppgave omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens utførelse, fordi det er 
revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av revisjonen. 

I tillegg forventes det at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet gjennom 
regnskapsåret. Det er anbefalt at kontrollutvalget orienteres tre ganger i løpet av revisjonsåret; 
 

1) Etter gjennomført planlegging (presentasjon av revisjonsstrategien) 
2) Gjennom året (tilbakemelding om revisjonsarbeidet følger oppsatt plan, eller om det er 

grunnlag for å endre revisjonsstrategien på noen områder) 
3) Etter avsluttet revisjon (oppsummering av årets revisjon med funn og vurderinger i 

forbindelse med avleggelse av revisjonsberetningen og forut for kontrollutvalgets uttalelse 
til regnskapene) 

 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har i sin veileder for kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor 
regnskapsrevisor laget anbefalinger til hva kontrollutvalgene kan stille spørsmål om, undersøke eller 
avtale med revisor for å forsikre seg om at regnskapene blir revidert på en betryggende måte. Nedenfor 
er tatt inn anbefalinger som har relevans i f.m. orientering om planleggingen av revisjonsarbeidet:  
 

• Dokumentasjon av revisors uavhengighet  
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. 
Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. Det skal avgis uavhengighetserklæringer for hver 
kommune. 

• Kunnskap om revisjonens innhold 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir revidert på 
en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva revisjonsarbeidet 
omfatter. 

• Revisjonsstrategi 
Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal 
planlegges, gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet 
revisjonsstrategi for hvert revisjonsoppdrag. Det er naturlig at kontrollutvalgene blir 
orientert om revisjonsstrategien så tidlig som mulig i revisjonsåret. Revisor kan 
presentere de overordnede vurderingene som er gjort i forhold til risikobildet for 
revisjonsoppdraget, hvordan revisjonen er planlagt gjennomført og eventuelle risiko- og 
fokusområder for revisjonsoppdraget.  
 
 
. 



VEDLEGG 2
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