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1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 

Kontrollutvalgets oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 77 med tilhørende 
forskrift for kontrollutvalg.  
 
Kontrollutvalgets overordnede målsetting kan formuleres som ”å bidra til å skape tillit til 

forvaltningen”.  
 
I forskrift om kontrollutvalg (§ 4) er utvalgets alminnelige oppgaver formulert slik: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
herunder å påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt 
av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. 

 
I tillegg fremgår det av lovverket at: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver løses i praksis ved å bestille tjenester innenfor områdene: 

• Regnskapsrevisjon 
• Forvaltningsrevisjon  
• Selskapskontroll 

 
2. Medlemmer og sekretariat 
 

Kontrollutvalget har i løpet av året bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: 
 

Faste medlemmer Varamedlemmer  
Bjørn Austad Hvaleby, leder (Sp) 
Pål Arne Sangnæs, nestleder (Gbl) 
Bjørg Kværn (Ap) 
Trine Ruud (H) 
Hilde Kristin Smerud (Frp) 

Varamedlemmer for Ap/Sp: 
1. 1. Knut Lehre (Ap)  
2. 2. Kristin Madsen (Sp) 

Varamedlemmer for Gbl/H/Frp: 
1. 1. Fredrik Schumann (Gbl) 
2. 2. Hilde Bulling (H) 

3. Kjell Vidar Martinsen (Frp) 
 
Sekretariat: 
Forskrift om kontrollutvalg stiller krav om at sekretær for utvalget skal være uavhengig av 
både kommunens administrasjon og kommunens revisor. Kommunene i Gjøvik- og 
Hadelandsregionen (8 kommuner) har inngått felles avtale om kjøp av sekretærtjenester fra 
firmaet Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken. Avtalen ble inngått etter utlyst 
anbudskonkurranse, jf. lov om offentlige anskaffelser. Avtalen gjelder for perioden 
01.01.2017 – 31.12.2020 med mulighet for forlengelse ett + ett år.  

 
3. Aktivitet 

 
År  2018 2017 2016 2015 2014 
Antall møter 8 8 10 8 7 
Antall saker 62 63 81 65 55 
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4. Økonomi  
 
Kontrollutvalget utarbeider selv forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg § 18. Det er kommunestyret som fastsetter de 
økonomiske rammene for kontrollutvalgets virksomhet. Nedenfor følger oversikt over 
regnskap/budsjett for siste år: 
 

 Konto Regnskap 
2018 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

1052 Godtgjørelser med arb.giveravg. 25 986 0 22 021 18 362 
1059 Annen lønn 19 764  15 000 21 960 18 666 
1081  Godtgjørelse andre folkevalgte 84 299 94 000 85 909 147 734 
1082 Tapt arbeidsfortjeneste 1 283 10 000 0 0 
1099 Arbeidsgiveravgift 17 054 15 000 18 315 26 052 
1101 Abonnementer og faglitteratur 13 125 12 000 11 980 10 414 
1116 Bevertning under møter 8 843 7 000 11 079 11 833 
1125 Utgiftsdekning 14 588 0 29 210 8 466 
1132 Telefon 297 0 96 120 
1133 Mobiltelefonbruk 310 0 920 702 
1134 Datakommunikasjon 10 223 12 000 10 851 10 812 
1136 Motkonto mobiltelefon - 25 986 0 - 21 960 - 18 300 
1150 Kurs og veiledning  21 938 34 000 21 645 34 500 
1160 Utgifter til godtgj. for reiser  0 3 000 459 890 
1179 Kjøpt transport, tog/buss mv 0 0 0 85 
1202 Edb nett og maskinvare 0 0 0 0 
1241 Dataavtaler 0 0 0 2 208 
1270 Andre tjenester/sekretærtjenester 320 174 283 000 303 600 299 046 
1429 Merverdiavgift, kostnad drift 83 330 65 000 79 314 78 099 
1729 Momskompensasjon, inntekt 

drift 
- 83 330 - 65 000 - 79 314 -78 099 

 Sum funksj/tjenste 1100 
Kontrollutvalget 

573 810 452 000 595 399 571 625 

1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet 
Revisjon IKS 

1 111 362 1 075 000 719 883 808 558 

 Sum funksj/tjenste 1101 
Revisjon 

1 111 362 1 075 000 719 883 808 558 

 SUM ANSVAR 6200 
KONTROLLORGANER 

 
1 623 259 

 
1 560 000 

 
1 235 968 

 
1 380 184 

 
 
Kommentarer til avvik mellom budsjett og regnskap: 

 
• Kto. 1270 Andre tjenester/sekretærtjenester: Merforbruket skyldes noe høyere 

aktivitet/saksbehandling enn budsjettert.  
 

• Kto. 1351 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS: 
Merforbruket på posten skyldes i hovedsak forskyvning av revisjonsprosjektet 
«Målstyring» fra 2017 til 2018. Forskyvningen til 2018 bidro til 
mindreforbruk/besparelse i kontrollutvalgets regnskap for 2017. Revisjonsprosjektet 
fikk i tillegg en overskridelse i forhold til opprinnelig plan (forbruk 309 timer mot 
budsjettert 250 timer). Overskridelsen på prosjektet utgjorde ca. 60 000 kroner. 
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5. Regnskapsrevisjon 
 
Oppfølging av revisjonsarbeidet og tilsyn med revisors faglige arbeid: 
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i 
forskrift om kontrollutvalg. 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. 

 
Kontrollutvalget ivaretar sitt oppfølgingsansvar gjennom følgende aktiviteter:  
 

• Revisors uavhengighetserklæring (skriftlig, årlig) 
• Presentasjon av strategi og plan for revisjon av kommunens regnskaper, samt 

underliggende risikovurderinger (årlig) 
• Presentasjon av status midtveis i revisjonsarbeidet / interimsrevisjon (årlig)  
• Presentasjon av revisjonsberetningen og gjennomføringen av revisjonsarbeidet (årlig) 
• Fremleggelse av eventuelle brev og revisjonsrapporter til rådmannen, herunder 

eventuelle nummererte brev (vesentlig svikt i internkontrollen, rapportering av 
misligheter mv). 

• Fremleggelse av resultatet av ekstern kvalitetskontroll av revisor (forbundsbasert 
kontroll minimum hvert femte år) 

 
Uttalelse om årsregnskapet: 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en 
uttalelse til årsregnskapet, jf. forskrift om kontrollutvalg § 7. Uttalelsen skal følge 
regnskapssaken til kommunestyret, via formannskapet.  
 
Kontrollutvalget har i løpet av året avgitt uttalelse til følgende regnskaper: 
 

• Årsregnskapet for Gran kommune for 2017 
 

Til stede under behandlingen av saken i kontrollutvalget var Innlandet Revisjon IKS 
v/oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen v/økonomisjef og fagsjef for regnskap.   
 
Kontrollutvalget kommenterte følgende tema/områder i sin uttalelse:  
 

• Positivt netto driftsresultat i 2017, men utfordrende økonomiske situasjon  
• Budsjett- og økonomistyringen innenfor virksomhetsområdene  
• Etterslep på gjennomføring av investeringsprosjekter 
• Pensjon: Utsatt kostnadsføring av pensjoner (kortsiktig gjeld) og negativ netto 

pensjonsforpliktelse (langsiktig gjeld) 
• Stabilt sykefravær 
• Fylkesmannens anbefaling om å vedta overordnede styringsmål for 

økonomiforvaltningen  
 

Nummererte brev fra revisor: 
Revisor skal rapportere skriftlig til kontrollutvalget dersom de blir kjent med vesentlig svikt i 
internkontrollen, rapportering av misligheter mv. Det er i løpet av året ikke mottatt 
nummererte brev fra revisor. 
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Oppfølging av kommunestyrets merknader: 
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader 
til årsregnskapet er blitt fulgt opp (forskriftens § 8).  
Det foreligger ingen merknader fra kommunestyret til oppfølging. 

 
 
6. Forvaltningsrevisjon og undersøkelser 

 

Lovpålagte oppgaver: 
• Det skal utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon, minimum en gang i valgperioden 

(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  
• Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon.  
• Kontrollutvalget skal avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner 

som er gjennomført og resultatet av disse.  
• Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets 

merknader til rapporter om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker, som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon: 
Kontrollutvalget har laget en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret den 21.02.2017, jf. k.sak 02/17. Planen er basert på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på ulike sektorer. 
  
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden.  
 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 
a) Forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

Sluttførte revisjonsprosjekter: 
• Mål- og resultatstyring i Gran kommune 

 
Igangsatte, ikke sluttførte revisjonsprosjekter (sluttføres i 2019):  

• Interkommunalt samarbeid på Hadeland (samarbeidsprosjekt mellom 
kontrollutvalgene i Gran, Lunner og Jevnaker) 

 
b) Mindre undersøkelser, forundersøkelser, orienteringer mv.: 

Saker gjennom året: 
 

• Beredskap: oppfølging av fylkesmannens kommunebilde 2017. 
• Kontrollutvalget som varslingskanal. 
• Det kommunale risikobildet 2016-2020 (rapport fra KS/Deloitte). 
• Finansforvaltningsrapport 2017 for Gran kommune.   
• Foranalyse forvaltningsrevisjon: PP-tjenesten.  
• Ekspertutvalgets rapport – spesialundervisning. 
• Prosjektplan forvaltningsrevisjon: PP-tjenesten.  
• Status og råd for etikkarbeid i kommunesektoren (FoU-rapport). 
• Ny administrativ organisering fra 01.01.2018. 
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• Omstillingsprosjektet 2017 – oppfølging av endringer. 
• Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – retten til å uttale seg i 

politiske saker. 
• Det kommunale risikobildet 2016-2020 (FoU-rapport). 
• Varsling av kritikkverdige forhold ved gran hjemmetjeneste. 
• Oppfølging av varsling av kritikkverdige forhold ved gran hjemmetjeneste. 
• Kommunebarometeret 2018 – Gran. 
• Registrering av psykisk utviklingshemmede i Gran. 
• resultatrapportering 2. tertial 2018 – Gran kommune. 
• diagnosesetting og registrering av psykisk utviklingshemmede i Gran. 
• Tildelingsenheten i Gran kommune. 
• Hjemmetjenesten: Opplæring av vikarer. 
• Rutiner for løpende rapportering til kontrollutvalget ved gjennomføring av 

revisjonsprosjekter. 
 

c) Henvendelser til kontrollutvalget – tips/varsling/bekymringsmeldinger e.l: 
Kontrollutvalget er åpent for å motta henvendelser/tips fra utenforstående om forhold man 
mener bør undersøkes nærmere i kommunen. Kontrollutvalget har i løpet av året 
behandlet/fulgt opp følgende henvendelser:  

 

• Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende barnevernssak.  

 
 
Oversikt over revisjonsrapporter de siste årene og oppfølgingen av disse: 

 
År Tema / område 

 
Oppfølging / kommentar 

2018 Revisjonsrapport: Mål- og 
resultatstyring i Gran 
kommune (behandlet i 
k.styret 13.12.2018, sak 
120/18) 
 

Rapporten påpekte liten sammenheng mellom 
overordnede mål og måleindikatorene. Vedtak der 
det bes om at rådmannen gjennomgår mål- og 
resultatstyringssystemet på nytt og at det 
gjennomføres en evaluering av lederavtalene.  
Til oppfølging. 

2017 
 

(ingen) Ingen sluttførte revisjonsrapporter. Flere 
forundersøkelser gjennomført. To 
revisjonsprosjekter bestilt.  

2016 (ingen) Gjennomført en rekke forundersøkelser gjennom 
året.  

2015 Revisjonsrapport: 
Innkjøp/kontraktstyring 
(sluttbehandlet i 
kommunestyret) 

I hovedsak positiv konklusjon, men fremmet 
kritikk mot ett større kjøp uten skriftlig kontrakt. 
Anbefaling om å utarbeides skriftlige rutiner på 
flere områder.  

2014 Revisjonsrapport: NAV 
Hadeland (sluttbehandlet i 
kommunestyret) 
 

Ingen alvorlige funn. Noen konkrete anbefalinger. 
Det er ikke lagt opp til særskilt oppfølging av 
rapporten. 

2013 Revisjonsrapport: 
Kommunens praktisering 
av offentlighetsloven 
(sluttbehandlet i k.styret 
februar 2014) 

Rapporten/kommunestyrets vedtak i saken ble 
fulgt opp høsten 2014. Konklusjon: Rapporten var 
tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen.  

2012 (ingen)  
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2011 Styring og kontroll med 
eiendomsforvaltning i 
Gran kommune  

Rapporten ble sluttbehandlet i kommunestyret.  
Evt. oppfølging er ikke tidfestet. 

2010 Rapport: Samhandling 
mellom barnehager og 
barnevern” 
(sluttbehandlet i 
kommunestyret)  

Fulgt opp i 2011, der barnehageleder og 
barnevernleder orienterte om hvordan 
anbefalingene i rapporten var fulgt opp. 
Kontrollutvalget konkluderte med at rapporten var 
tilfredsstillende fulgt opp, men vedtok samtidig å 
foreta en ny oppfølging ”på et senere tidspunkt”. 

 

 
7. Selskapskontroll  

 
Lovpålagte oppgaver: 
 

• Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper.  

• Det skal utarbeides en plan for selskapskontroll, minimum en gang i valgperioden 
(første året i valgperioden). Planen skal vedtas av kommunestyret.  

• Selskapskontrollens obligatoriske del går primært ut på å kontrollere om den som 
utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet 

 
Plan for selskapskontroll: 
 

Kontrollutvalget har laget en plan for selskapskontroll for perioden 2017-2019. Planen ble 
vedtatt av kommunestyret den 21.02.2017 (k.sak 02/17). Planen er basert på en overordnet 
analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for kontroll med kommunens styring med selskaper (eierskapskontroll), 
eller med forvaltningen i kommunalt eide selskaper. Følgende områder/tema er prioritert i 
planen: 

• Eierstyring i Gran kommune 
• HRA AS 
• Glitre Energi AS / Hadeland Kraft AS 

 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å foreta undersøkelser og eventuelt igangsette 
kontroller på andre områder enn de som er nevnt i planen, dersom det oppstår behov for dette 
i planperioden. 
 

 
Kontrollutvalgets aktiviteter gjennom året: 
 

a) Revisjonsprosjekt: 
• Ingen. 

 
b) Mindre undersøkelser, forundersøkelser, orienteringer mv.: 

• Ingen. 
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Oversikt over kontroller de siste årene og oppfølgingen av disse: 
 

År Tema / selskap 
 

Oppfølging / kommentar 

2018 Ingen Ikke prioritert aktiviteter innenfor 
eierstyring/selskapskontroll i løpet av året. 
 

2017 Hadeland Energi AS og 
Hadeland Kraft AS 

Gjennomført forundersøkelse og samtaler med 
ledelsen i felles kontrollutvalgsmøte på 
Hadeland (3 kommuner). Ikke prioritert å gå 
videre. 

2016 HRA AS Gjennomført forundersøkelse og samtaler med 
ledelsen mht. etterlevelse av lov om offentlige 
anskaffelser mv. Ikke prioritert å gå videre.  

2015 Etterlevelse av felles 
eierskapspolitikk på Hadeland 
 

Revisjonsrapporten konkluderte med at 
eierskapspolitikken ikke er fullt ut 
implementert, og ba ordfører og rådmann om å 
følge opp rapportens anbefalinger. Rapporten 
ble sluttbehandlet i kommunestyret. 

2014/ 
2015 

Hadeland Energi AS / 
Hadeland og Ringerike 
Bredbånd AS 

Våren 2014 ble det avdekket et større underslag 
i selskapene. Økonomisjefen ble 
politietterforsket og dømt.   
Kontrollutvalgene på Hadeland (Gran, Lunner 
og Jevnaker) fulgte aktivt opp saken, blant 
annet ved gjennomgang av de to granskings-
rapportene utarbeidet av PwC og oppfølging 
overfor selskapene mht. læring. Saken avsluttet 

2013 Oppfølging av 
selskapskontroll Hadeland 
Energi AS og Hadeland Kraft 
AS fra 2012 – fokus på 
selskapenes årsrapportering 

Gjennomgang av selskapenes årsrapporteringer 
for 2012. Likelydende sak i de tre 
kontrollutvalgene (Gran, Lunner og Jevnaker). 
Tilbakemelding ble sendt selskapene. Saken er 
avsluttet. 

2012 Revisjonsrapport: Hadeland 
Energi AS 
 

Rapporten ble sluttbehandlet i kommunestyret 
februar 2013.  

 
 

 
8.  Avtale med og oppfølging av valgt revisor / Innlandet Revisjon IKS  

 
Kommunen ivaretar sine lovpålagte revisjonstjenester ved deltakelse i selskapet Innlandet 
Revisjon IKS, jf. vedtak i kommunestyret. Innlandet Revisjon IKS yter eierkommunene 
revisjon i egenregi til selvkost.  
 
Kommunestyret har delegert til kontrollutvalget å inngå avtale mellom oppdragsgiver og 
selskapet. Avtalen (kalt oppdragsavtale) regulerer omfang, pris og kvalitet og rulleres årlig. 
Avtalen tydeliggjør kontrollutvalgets bestillerfunksjon. 
 
Kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS har felles mål at revisjonstjenestene skal være til 
konkurransedyktig pris og kvalitet. Innlandet Revisjon IKS har en uttalt strategi å være 
kundeorientert. Kontrollutvalget er bevisst disse målsettingene i sin oppfølging og dialog med 
selskapet. 



Eliifglges opp gjennom krav til årlig sammenligning (”benchmarking”) av kostnadene til

revisj on mot andre kommuner. Slik sammenligning er foretatt i løpet året og viser at

kostnadene til regnskapsrevisj on ligger omtrent på ”snittet” sammenlignet med kommuner på

samme størrelse. Sammenligningen er presentert for kontrollutvalget.

Kvalitet på revisj onstj enestene følges primært opp gjennom de enkelte tj enesteleveransene

(regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). I tillegg følges opp:

0 At oppdragansvarlig revisor oppfyller de formelle kompetansekravene.

. At kravene til uavhengighet og obj ektivitet er oppfylt, herunder at revisor ikke har tatt

på seg rådgivningsoppdrag eller andre tj enester for kommunen, som kan reise tvil om

dette. Det påses at det årlig blir avgitt en uavhengighetserklæring fra revisor til

kontrollutvalget.

Forbundsbasert kvalitetskontroll av Innlandet Revisj on IKS (i regi av Norges

Kommunerevisorforbund) ble sist gjennomført høsten  2014.  De utvalgte revisj onsoppdragene

og forvaltningsrevisjonsprosjektene fikk ”godkj ent” (høyeste score). Innlandet Revisjon IKS

v/daglig leder har orientert kontrollutvalget om kontrollen og resultatene.

Jaren, 15.  mars 2019.

“4/ Af/
jørn Austad Hv

leder av kontrolfutvalget
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