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INNLEDNING 
 
Kommunestyrets kontrollansvar:  
 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for 
å kontrollere kommunens virksomhet.  

 
Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller 
avgjørelse.  
 
Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte 
organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 
(k.lov § 22-1).  

 
Etter bestemmelsen i kommuneloven § 23-1 har kommunestyret valgt et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. 
 
Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke  
kommunens internkontroll etter kommunelovens kapittel 25, eller 
kommunedirektørens ansvar for internkontroll. 
 
 
 
 
KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
 
Valg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av kommunestyret i møte den 24. oktober 
2019 - sak 58/19, med endring vedtatt i sak 103/20. 
 
Medlemmer i kontrollutvalget for perioden frem til 2023 er: 
 
Medlem:      Varamedlemmer           : 
Paal Robert Haagensen, leder    1.  Gøran Andreassen 
        2.  Edel Sortland 
    
     
Medlem:      Varamedlemmer           : 
Trine Brændmo, nestleder    1.  Kurt Johansen 
Gunnar E. Johansen, medlem   2.  Rutt Gustavsen 
       3.  Catrine Erikstad Nilsen 
       4.  Odd Holmvaag  
        
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Jeanette Steen Kristiansen, medlem  1. Bengt Arne Sundsfjord 
Mats Isachsen Angler, medlem   2. Lovise Jakobsen 
       3. Arnfinn Johansen 
       4. Oda Loe 
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KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal påse at:  
 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte  

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak  

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)  

d) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Regnskapsrevisjon  
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, 
at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets 
instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer 
som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.  
 
Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i. 
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. 
Planen skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av 
kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som 
er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.  
 
Eierskapskontroll  
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap 
gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av 
kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i 
verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter eierskapskontroller.  
 
Budsjett for kontrollarbeidet  
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og 
kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med anbefaling om 
vedtak.  
 
Rapportering til kommunestyret  
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  
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Uttalelse om årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens (og eventuelle kommunale foretak) 
sitt årsregnskap og årsberetning.   
 
Annet  
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig. 
 
 
 
ANDRE OPPGAVER 
Kontakten med kommunestyret  
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med 
kommunestyret, både gjennom sakene utvalget oversender, gjennom sin årlige 
rapportering og ved andre orienteringer om utvalgets virksomhet.  
 
Åpenhet 
Kontrollutvalgets møter er åpne og alle har rett til å være til stede under møtene, men 
med de unntak som følger av kommuneloven § 11-5. Åpenhet er viktig, også om 
kontrollutvalgets virksomhet. Innenfor rammen av kommunelov og 
offentlighetslovgivningen, vil utvalget legge til rette for at utvalgets møter i størst 
mulig grad kan gjennomføres som åpne møter. 
 
 
Henvendelser fra publikum  
Alle henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, 
som tar stilling til om henvendelsen gir grunnlag for undersøkelser og / eller sak med 
bakgrunn i henvendelsen.  
 
Oppfølging 
Kontrollutvalget følger opp vedtak som angår utvalgets arbeid, og vurderer om 
sekretariatsbistanden tilfredsstiller utvalgets behov. 
 
Utvalgets faglige oppdatering  
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger. 
 
Virksomhetsbesøk 
For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget 
har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være 
aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere 
kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets 
behov og ressurssituasjon. 
 
Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å: 

• Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i 
kommunen. 
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• Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er 
kommunisert 

• Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS, 
offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system 
og rutiner 

• Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid 
 
Høring 
Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre 
kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde. 
Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer. Høringer finner sted i forbindelse med 
møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak 
ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. 
Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å 
klarlegge saksforholdet så godt som mulig. 
 
Det er ikke planlagt høringer i kontrollutvalget i 2021. Kontrollutvalget gjennomfører 
høring ved behov. 
 
 
Rapportering 
Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 
 
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller 
rapporteres fortløpende i egne saker til kommunestyret. 
 
Skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommuneloven § 24-7, kan vurderes særskilt 
rapportert til kommunestyret. 
 
 
 
Høringsuttalelser 
Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen 
spesielt, avgi uttalelse til kommunestyret, i saker der kommunestyret selv avgir 
høringsuttalelse på vegne av kommunen.   
 
 
Kontrollutvalgets arkiv 

Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av 
kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter. 
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KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT  

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 18.11.2020 – sak 30/20. Budsjettet legger 
rammer for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme er på kr 1 366 000. 
 
 
 
 
PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2021 

Tirsdag 9. februar  
Torsdag 25. mars 
Mandag 7. juni (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)  
  
Torsdag 14. oktober    
Torsdag 2. desember 
 
Ytterligere møter avholdes ved behov.  
 
 

Kontrollutvalgets årsplan 2021 
 

 
Møter 

Aktiviteter og saker 1 2 3 4 5  
Protokoll X X X X X 
Orienteringer fra revisjon og sekretariat X X X X X 
Planarbeid eierskapskontroll X       
Rapport fra forvaltningsrevisjon X      
Rapport fra eierskapskontroll     X  
Bestilling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring   X    
Behandling av forvaltningsrevisjon: Vedlikehold vei X     
Behandling av forvaltningsrevisjon: Økonomistyring     X 
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr rapport 
forvaltningsrevisjon rus og psykiatri 

 
 

 
X 

  
 

  

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr rapport 
forvaltningsrevisjon selvkost 

    
X 

 

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr rapport 
eierskapskontroll Vensmoen Eiendom AS 

     

Orientering fra revisor om overordnet revisjonsstrategi    X   
Dialog med revisor, etterlevelseskontroll     X  
Orientering om status for kommunens økonomi X     X 
Uttalelse til kommuneregnskapet 2020   X   
Uttalelse til særregnskap 2020 for kommunalt foretak   X   
Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker X X X X X 
Virksomhetsbesøk, planlegging (p), gjennomføring (g)    P G  
Revisors erklæring om egen uavhengighet    X   
Utarbeidelse av virksomhetsplan 2022      X 
Kontrollutvalgets årsrapport 2021    X X 
Møteplan 2022      X 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2022    X   
 







  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
Kontrollutvalget, Saltdal kommune, 
 

Årsrapport til kommunestyret, 2020(utkast) 
 
 
(jnr 20/xxxx ark 417 1.5) 

 

 

 



  
 

 
 

1.0 Innledning 

 
Saltdal kontrollutvalg har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 
 
Paal Robert Haagensen, leder,      
Trine Brændmo, nestleder      
Gunnar Eriksen Johansen, medlem 
Jeanette Steen Kristensen, medlem 
Mats Isachsen Angler, medlem  (valgt som nytt medlem av kommunestyret 24. 

september 2020, til erstatning for avdøde medlem Franck 
Monheim Kristiansen)  

 
Enkelte av utvalgets medlemmer har måttet melde forfall til møter, men Kurt G. Johansen har 
møtt som varamedlem i 2020 og dermed sikret gjennomføring av møtene. 
 
Det er gjennomført 5 møter i kontrollutvalget i 2020. Dette er ett mer enn i 2019. 
 
Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av kommunestyret for å 
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret. 
Utvalgets arbeid foregår innenfor rammen av  

• Kommunelovens kapitel 23 Kontrollutvalgets virksomhet,  
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
• Utvalgets virksomhetsplan 

 
Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger 
i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte 
sakene. Utvalget legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet rapport / fremstilling om 
kontrollutvalgets arbeid det enkelte år. 
 
 
 
2.0 Regnskap 

 
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2019. Regnskapet er avlagt 
med et regnskapsmessig merforbruk på kr kr 4 847 542. Revisors beretning er avgitt med 
følgende konklusjon med forbehold om budsjett: 
 

Flere av regnskapslinjene i regnskapsskjemaene 1A, 2A og 2B har vesentlige avvik 

mot regulert budsjett. Avvikene er omtalt i årsberetningen 

 
Det kommunale foretaket Saltdal Utvikling KF har avlagt regnskap med et mindreforbruk 
med kr 59 363. Kontrollutvalget avga uttalelse til foretakets regnskap uten særskilte 
merknader. 
 
Kommunens og foretakets ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av 
regnskap, og har besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også 
revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra denne. I kommunestyrets behandling av 



  
 

tidligere års regnskap er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra 
kontrollutvalgets side inneværende år. 
 
Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget har i 2020 ikke mottatt eller behandlet 
skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommunelovens § 24-7. 
 
Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens 
økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven  
§ 24-9. Tema for kontrollen var Pasientregnskap. Pasientregnskap er regulert i Forskrift om 

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

omsorgsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. 
Revisor har gitt følgende påpekning etter sine undersøkelser: 
 

• «at kommunen ikke har skriftlige rutiner som ivaretar forskriften» 

 
Kontrollutvalget påser at revisors påpekning følges opp. Utvalget er per november 2020 
orientert om at Saltdal kommune har utarbeidet en egen rutine for å ivareta regelverket på 
dette området. 
 
 

 
3.0 Forvaltningsrevisjon 

 
Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i 
kommunelovens § 23-3. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger 
av kommunens virksomhet. Kommunestyret har i 2020 vedtatt planen etter innstilling fra 
kontrollutvalget med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon: 
 

1. Selvkost vann og avløp (jfr kommunestyrets sak 105/19) 
 

2. Økonomistyring – oppfølgning av vedtak / rapportering 
 

3. Internkontrollsystemer 
 

4. Informasjonssikkerhet 
 

5. Spesialundervisning 
 

6. Sykefravær 
 

7. Beredskap vann og avløp 
 
 
Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av 
konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det 
legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter 
ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I 2020 er det gjennomført følgende 
behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon: 
 
 



  
 

Prosjektets navn Behandling i kontrollutvalget 

 Selvkost vann og avløp Behandling:  
Rapport levert og behandlet i november 2020 
med grunnlag i vedtak fra kommunestyret 
sak 105/19. På grunnlag av rapporten ga 
revisor følgende anbefalinger:  
1. Utarbeide en langsiktig Hovedplan vann og avløp  
2. Få oversikt over midlertidige forskjeller og korrekte 
avskrivninger.  
3. Kvalitetssikre og utarbeide kalkyler på timespris på 
utstyr og maskiner i egen maskinpark.  
4. Få oversikt om kommunen har vedtak om 100% 
selvkost  
5. Utarbeide et forslag til vedtak om 100 % selvkost, 
slik at underskudd kan fremføres.  
6. Sørge for å nullstille alle negative selvkostfond der 
det ikke er fattet vedtak om 100% selvkost, dette må 
tapsføres.  
 
Utvalgets sak med rapport ble oversendt til 
kommunestyret november 2020. 
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak 
planlegges gjennomført av kontrollutvalget i 
2021. 

Øvrige prosjekter i vedtatt Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Så langt ikke bestilt. Utvalget fortsetter med 
gjennomføring av Plan for 
forvaltningsrevisjon med ny bestilling i 
første møte i 2021. 

Oppfølgning: Iris Salten IKS – Selvkost og 
Offentlige anskaffelser  

Behandling / oppfølgning: 
Forvaltningsrevisjon gjennomført 2020 for 
samtlige 9 eierkommuner, som en 
oppfølgning av kommunestyrenes vedtak i 
opprinnelig revisjon fra 2019. 
(Kommunestyrets sak 14/19). Opprinnelig 
rapport påpekte en del svakheter ved 
selskapets håndtering av offentlige 
anskaffelser, mens oppfølgningsrapporten 
viste en betydelig forbedring.  

Rus og psykiatri Oppfølgning: 
Utvalget har i november 2020 gjennomført 
oppfølgning av kommunestyrets vedtak sak 
60/18: Rapport forvaltningsrevisjon: 
Psykiatri og rus. Utvalget registrerer at det er 
gjennomført tiltak fra administrasjonens side 
for å følge opp kommunestyrets vedtak, men 
at noe arbeid gjenstår når det gjelder 
anbefalingene. Utvalget kommer tilbake med 
videre oppfølgning av kommunestyrets 
vedtak i 2021. 

 
Utvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon har gitt gode bidrag til kunnskap om hvordan den 
kommunale forvaltningen fungerer, og forbedringspotensial for kommunens forvaltning. 



  
 

Rapport fra forvaltningsrevisjon i Iris Salten IKS har gitt god kunnskap om selskapet og det 
forbedringsarbeid som er gjort som oppfølgning av kommunestyrets vedtak. 
 
 
 
4.0 Eierskapskontroll / Selskapskontroll 

 
Kommunestyret behandlet i februar 2020, sak 3/20, Rapport fra eierskapskontroll med 
Vensmoen Eiendom AS. Oppfølgning av kommunestyrets vedtak gjennomføres 1. halvår 
2021. 
 
Kontrollutvalget skal utarbeide plan for eierskapskontroll, slik det er bestemt i  
kommunelovens § 23-4. Utvalget behandler planen med innstilling til kommunestyret i sitt 
første møte i 2021. 
 
 
5.0 Øvrig kontroll og tilsyn 

 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll 
med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har 
bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i 
kommunen, saker som er tatt opp i media etc. 
 
I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, 
regelverk, forvaltningspraksis etc. I 2020 gjelder dette bl.a følgende områder: 

• Status for økonomi 
• Boligforvaltning 
• Gjennomføring av omstilling og innsparinger. 
• Kommunens internkontrollsystem 
• Oppfølgning av reguleringsplaner 
• Svar på henvendelser til forvaltningen 
• Prosjektgjennomføring vann og avløp 

 
 
 
Kontrollutvalget vil generelt bemerke at kommunedirektøren og dennes administrasjon har 
bidratt med gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.   
 
 

 
6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget 

 
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til formannskapet om budsjett 2021 for kontroll og tilsyn 
(revisjon, sekretariat og kontrollutvalg).  
 
Kontrollutvalget har gitt høringsuttalelse til styret i Salten kontrollutvalgservice i forbindelse 
med at det planlegges gjennomført endret organisasjonsform, samt opptak av ny kommune 
som deltager i samarbeidet. Kontrollutvalget har oversendt til kommunestyret et forslag til 
reglement for utvalgets virksomhet. 
 



  
 

I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon har kontrollutvalget et påse-ansvar i 
forhold til revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor 
frem en erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne 
behandles i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
Rognan, 14. desember 2020 
 
 
 
Paal Robert Haagensen (s) Trine Brændmo (s)  Gunnar Eriksen Johansen (s) 
leder    nestleder   medlem 
 
 
  
  Jeanette Steen Kristensen (s)   Mats Angler Isachsen (s) 
  medlem     medlem 
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