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FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PSYKOSOSIALT MILJØ - EN 
HISTORISK GJENNOMGANG AV REGELVERK OG PRAKSIS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget mener revisjonen har svart på bestillingen og har levert en god 
rapport. 
 
Kontrollutvalget innstiller til følgende vedtak i kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt miljø – En historisk 
gjennomgang av regelverk og praksis til orientering. 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø – En historisk gjennomgang av 
regelverk og praksis 

 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget i Drangedal bestilte en forvaltningsrevisjon av kommunerevisjonen i 
sak 18/19 og 20/19, og kommunestyret i sak 68/19. Bakgrunnen for 
forvaltningsrevisjonen var henvendelser og dialog mellom Drangedal kommune og 
flere tidligere elver ved skoler i kommunen om mobbing. Det var også omtale av 
ytterligere saker i media. Tidsperioden for sakene strekker seg fra 1970-tallet og frem 
til nyere tid.  
 
 

Saksframstilling: 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har utarbeidet en rapport til kontrollutvalget på 
temaet basert på de problemstillingene kontrollutvalget godkjente i 2019. Rapportens 
problemstillinger er: 
 

- Hvilke krav har vært satt til kommunens arbeid med elevenes skolemiljø? 
- I hvilken grad viser dokumentasjonen av kommunens arbeid med skolemiljø at 

kommunen har hatt en organisering og rutiner/tiltak på området i tråd med de 
krav som er satt? 
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Revisjonen har avgrenset undersøkelsene til perioden 1975 til 2016 og ikke sett på 
tiden fra lovendringen i 2017 hvor det ble lovfestet nulltoleranse mot krenkelser som 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Revisjonen har i denne 
forvaltningsrevisjonen ikke vurdert om kommunen har fulgt krav i arkivloven, det er 
heller ikke vurdert om de enkelte sakene er håndtert i samsvar med gjeldende krav 
på de ulike tidspunktene. Sakene er omtalt generelt. Revisjonen har undersøkt om 
kommunen har hatt personell i viktige støttetjenester som pedagogisk-psykologisk 
(PPT) og sosialpedagogiske tjenester, men har ikke vurdert om 
kompetansesammensetningen i PPT tilfredsstiller krav til forsvarlighet.  
 
For å svare på problemstillingene har revisjonen gjennomgått kommunens rutiner og 
praksis på området. Dokumentasjon er hentet fra kommunens arkiver, skolene og 
tidligere ansatt. Dokumentasjonsgrunnlaget er av ulike grunner ikke fullstendig. 
Videre er ansatte og pensjonerte lærere og ledere i kommunen blitt intervjuet.  
 
Når det kommer til den første problemstillingen har det i hele perioden vært et krav til 
skolene om å arbeide med elevenes skolemiljø, både forebyggende og i konkrete 
saker, men kravene har blitt tydeligere og skjerpet i løpet av perioden. I 1975 skulle 
skolen skape et trivelig arbeidsmiljø, med gode samarbeidsformer for alle som var 
knyttet til skolen som elever, lærere og annet personale. Fra 1994 omfattet de 
generelle kravene til rådmannens internkontroll også grunnskolen, og i 1996 kom det 
eksplisitte krav om internkontroll for å sikre elevenes fysiske og psykiske skolemiljø. I 
2003 kom kravet i opplæringsloven om å jobbe forebyggende gjennom systematisk 
arbeid for å fremme helse, miljø og sikkerhet for elevene. Skolene har hele perioden 
vært pålagt å ha ordensreglement. 
 
Det har også vært krav om ulike tjenester som sosialpedagogisk rådgivningstjeneste 
i skolen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skolehelsetjeneste og 
barneverntjeneste. Kravene til skolehelsetjenesten ble tydeligere i 1984, med krav 
om samarbeid og at tjenesten skulle gi råd om arbeidsmiljø til skolene. I 2003 kom 
det krav om at skolehelsetjenesten skulle omfatte forebyggende psykososialt arbeid, 
og samarbeide med skolen om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk 
lærings- og arbeidsmiljø. Fra 1989 fikk PPT en tydeligere rolle i arbeidet med å sikre 
et godt skolemiljø, ved at skolene om nødvendig skulle samarbeide med PPT om 
tiltak ved konfliktsituasjoner og mistrivsel. 
 
Ved ny barnevernlov i 1992 skulle barnevernet finne tiltak for å forebygge 
atferdsproblemer og avdekke sosiale og emosjonelle vansker og sette inn tiltak så 
tidlig at varige problem kan unngås  Skolene skulle ha en sosialpedagogisk tjeneste 
gjennom hele perioden, men elevene fikk først i 1998 lovfestet rett til slik rådgivning. 
Skolene har hele perioden skullet undersøke årsaker til mistrivsel, konfliktsituasjoner 
og dårlig orden eller dårlig samarbeid, og om det kan skyldes forhold på skolen.   
 
 
På den andre problemstillingen skriver revisjonen at kommunen i hovedsak har hatt 
en organisering i tråd med kravene som er satt, men at det har vært lav/manglende 
bemanning særlig innen barnevern og PPT. Skolehelsetjenesten hadde også lite 
ressurser på 1970-, 80- og 90-tallet, samtidig som det var mange skoler å spre 
ressursene på. Skolene har hatt stor grad av frihet og jobbet mye for hver for seg. De 
hyppige rektorskiftene ved Drangedal 10-årige skole kan ha hatt betydning for arbeid 
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med skolemiljø. Arbeid med internkontroll og kvalitetsutvikling på en skole er et 
ledelsesansvar, og det at skolene har jobbet relativt selvstendig gjør at slike skifter i 
lokal ledelse kan få større betydning enn om det var flere systemer.  
 
Dokumentasjonen viser i liten grad at kommunen har hatt rutiner og tiltak på området 
i tråd med de krav som er satt. 
 
Kommunen har hele perioden hatt noen tiltak som kan være viktige i det 
forebyggende arbeidet med skolemiljø, som inspeksjonsordning, ordensreglement og 
planlagte samtaler/konferansetimer som lærer hadde med elever og foresatte. Det 
har vært manglende dokumentasjon på hvordan samtalene og de andre tiltakene er 
fulgt opp. Felles for alle tiltakene er at de i mindre grad har blitt brukt systematisk og 
planmessig for å bidra til et godt skolemiljø. Kommunen har i nyere tid fått flere 
forebyggende tiltak. At tiltakene ikke er blitt brukt systematisk og at de har vart i kort 
tid, gjør at de kan ha hatt mindre effekt. 
 
Kommunen har hatt tiltak for å bedre elevenes skolemiljø i arbeidet ved noen av de 
konkrete sakene som er gjennomgått, men har i liten grad dokumentasjon på at 
tiltakene har vært tilstrekkelige. I noen få saker er det dokumentert at skolen har kjent 
til at en elev ikke har hatt et trygt og godt skolemiljø, uten at det er dokumentasjon på 
hva skolen har gjort.  
 
Rådmannen har avgitt høringsuttalelse som følger bakerst i rapporten. Grunnet 
revisjonen ikke har undersøkt dagens praksis i skolene er det ikke gitt anbefalinger til 
kommunen. Det har de siste årene vært både tilsyn fra fylkesmannen og 
forvaltningsrevisjoner på området.  
 
Revisjonen vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle spørsmål. 
 
 
 

Merknader: 
Det har de siste årene vært gjennomført tilsyn fra fylkesmannen og 
forvaltningsrevisjoner på bestilling fra kontrollutvalget med temaer om skolemiljøet i 
Drangedal. Revisjonens rapport har vært en historisk gjennomgang og de funn som 
er gjort er ikke nødvendigvis overførbare til dagens situasjon i Drangedalskolen.  
 
Sekretariatet er av den oppfatning at revisjonen har besvart kontrollutvalgets 
bestilling i saken og levert en god rapport.  
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 OG PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret:  
  
Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Drangedal kommune tas til orientering.  
  
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023 
godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll:  
 
Forvaltningsrevisjon 

1. Boligsosialt arbeid  

• Tema: Saksbehandling startlån.  

2. Oppfølging av kommunestyrets vedtak 

• Tema: Gjennomføring og rapportering av et eller flere 

investeringsprosjekter.  

3. Etikk og varsling   

• Tema: Kommunens arbeid med etiske retningslinjer og etisk 

refleksjon. Tilrettelegging for varsling 

4. Arkiv, journal og innsyn 

• Tema: Tiltak og praksis for håndtering av innsynssaker. Følge opp 

tilsyn fra Arkivverket i 2020.  

  
Eierskapskontroll 

1. Styringsdialog og samordning med andre eiere i selskaper 

 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planene. 
 
Vedlegg:  

- Risiko- og vesentlighetsvurdering 
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Bakgrunn: 
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er to av bærebjelkene i kommunens 
egenkontroll og utgjør et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med kommunens 
administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å 
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at det gjennomføres 
forvaltningsrevisjon regelmessig, i et omfang som er i samsvar med kommunens 
størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten som 
skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som 
kommunen har eierinteresser i. 
 
For å sikre nyttige og målrettede forvaltningsrevisjoner skal planene baseres på en 
risiko og vesentlighetsvurdering for å finne ut på hvilke områder det er størst behov 
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Vurderingen skal altså bidra til gode og 
nyttige forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. 
 
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for å utføre forvaltningsrevisjoner av 
virksomheten i kommunen og i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Dette 
fremgår av kommuneloven §23-2 bokstav c og d som har følgende ordlyd: 
 
«Kontrollutvalget skal påse at 
… 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 
og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
 
Kommuneloven §23-3, første ledd, definerer forvaltningsrevisjon slik: 
 
«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.» 
¨ 
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste 
politiske organ for å føre kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater 
som oppnås. 
 
Kommuneloven «34-3, andre ledd og tredje ledd, omhandler plan for gjennomføring 
av forvaltningsrevisjon og lyder som følger: 
 
«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.»   
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Det fremgår av bestemmelsen at plan for forvaltningsrevisjon skal dekke både 
virksomhet som drives av kommunen selv, og virksomhet som drives av selskaper 
som kommunen har eierinteresser i. 
 
Det fremgår av lovforarbeidene at en styrking av forvaltningsrevisjonen vil styrke de 
folkevalgtes kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag. 
Bestemmelsen i §23-3, andreledd innebærer at kommunestyret gjennom å vedta en 
plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal bestemme innholdet i og 
omfanget av forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det medfører at kommunestyret spiller en 
aktiv og bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon ved at forvaltningsrevisjonsarbeidet 
knyttes tett opp til kommunestyret. 
 
Kommuneloven §23-4 omhandler eierskapskontroll og definerer eierskapskontroll 
slik: 
 
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 
 
Det fremgår i §23-4, andre ledd at det på samme måte som for forvaltningsrevisjon 
skal utarbeides en plan for eierskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret selv. 
Bestemmelsen lyder slik: 
 
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 
 
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 
 
Kravet om at det må utarbeides en plan for eierskapskontroll, skal sikre at det 
regelmessig gjennomføres eierskapskontroll i kommunalt og fylkeskommunalt eide 
selskaper. Det er med ny kommunelov ikke fastsatt et minimumsantall av 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller for valgperioden, men dettes skal 
bestemmes ut fra kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Kontrollutvalgets 
tilgjengelige ressurser vil også kunne påvirke antallet og omfanget av 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. 
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 
løpet av det første året etter konstituering. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal 
være et grunnlag for kontrollutvalgets prioriteringer og angi hvilke områder det er 
størst behov for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll, 
og som derfor bør være med inn i en plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. Hensikten med vurderingen er at den skal identifisere mulige avvik 
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eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkinger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på revisors faglige 
skjønn. Den endelige prioriteringen må imidlertid kontrollutvalget selv foreta, samtidig 
som de da også får mulighet for å komme med egne innspill. Dersom kontrollutvalget 
kommer med egne forslag, bør disse også begrunnes ut fra risiko og vesentlighet. 
 
Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en 
bestiller-/ utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, 
som leverer etter bestilling. Sekretariatet bistår kontrollutvalget i dette arbeidet både 
før og etter behandlingen, og vedtak er gjort. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som 
skal gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderingen; sekretariatet, revisjonen eller 
andre. I tillegg kan det brukes ulike framgangsmåter når kontrollutvalget skal gjøre 
sine prioriteringer. Kontrollutvalget tok selv stilling til dette da de behandlet sak om 
«Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023» i møte 16.09.19. Det går frem 
av saken at Vestfold og Telemark revisjon IKS fikk i oppdrag å gjennomføre risiko- og 
vesentlighetsvurderingen og sekretariatet fikk i oppdrag å utarbeide forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  
 
Sekretariatet har i dialog med revisjonen kommet fram til det vi mener er en god 
prosess, som vil gi et godt grunnlag for kontrollutvalgets planer for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Løsningen innebærer at kontrollutvalget har 
fått anledning til å komme med innspill, samtidig som sekretariatet og revisjonen 
bidrar på hver sine arbeidsområder.  
 
Prosessen har bestått av disse hovedelementene: 

• Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering  

• Innspill fra kontrollutvalget (både nytt og gammelt) 

• Analyseprosess  

• Utarbeidelse av forslag til plan på bakgrunn av risiko- og 

vesentlighetsvurderinger 

• Behandling i kontrollutvalget 

• Behandling i kommunestyret (endelig vedtak) 

 
Det forrige kontrollutvalget fikk anledning til å gi innspill til plan for forvaltningsrevisjon 
og plan for eierskapskontroll i møte 16.09.19 sak 23/19. Kontrollutvalget kom med 
følgende innspill:  
 

- Oppfølging av investeringsprosjekter og kommunestyrets vedtak 
- Rus og Psykiatri 
- Drangedal produkter 
- Samarbeid og koordinering med Boligstiftelsen 

 

 
Vestfold og Telemark revisjon IKS har gjennomføre risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, og revisjonen har innhentet sitt bakgrunnsmateriale fra 
kommunale styringsdokumenter, offentlige rapporteringskilder, informasjon fra 
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nåværende og forrige periodes kontrollutvalg, informasjon fra ansatte og politikere i 
kommunen og fra regnskapsrevisor for kommunen.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen følger vedlagt. Denne skal gi utvalget et 
grunnlag å prioritere ut fra.   
 
Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal det utarbeides plan for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Det ligger ingen føringer i lov eller forskrift 
for hvordan planen skal utformes. Utformingen vil avhenge av hvor stor kommunen 
er, og hvor ofte planen skal utarbeides. Da denne planen gjelder for fire år, vil det 
være naturlig med en mindre spesifikk plan enn om tidsperspektivet er ett år. 
 
Drangedal kommune har en ramme innenfor forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
på henholdsvis fire til fem prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på de 
ulike prosjektene. Eventuelle prosjekter som skulle oppstå i en eller flere 
nærliggende samarbeids kommuner kan redusere noe av kostnadene knyttet til det 
enkelte prosjekt det måtte gjelde.  
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir de områdene i kommunen som i størst 
grad utpeker seg som risikoområde. Områdene identifiseres på bakgrunn av den 
foretatte analysen. Områdene som anses som mest sentrale for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll er områder hvor revisjonen ser størst potensial eller 
nødvendighet for forbedring av produktivitet, økonomi, måloppnåelse eller virkninger. 
 
For Drangedal kommune peker disse områdene seg ut med størst konsekvens og 
sannsynlighet innen forvaltningsrevisjon: 
 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 
Boligsosialt 
arbeid 

Samarbeid og 
koordinering med 
Drangedal boligstiftelse 
 
Saksbehandling startlån 

Høy Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper 

Psykisk helse og 
rus 

Tjenestekvalitet 
 
Oppfølging av 
fylkesmannens tilsyn 

Middels Vesentlig for 
velferd til svake 
grupper 

Oppfølging av 
kommunestyrets 
vedtak 

Et eller flere 
investeringsprosjekter – 
gjennomføring og 
rapportering 
 
Eller 
 
Systemundersøkelse av 
tiltak og praksis for 
saksutredning og 
gjennomføring av 
politiske vedtak 

Høy Vesentlig for 
demokratiet at 
vedtak blir 
gjennomført i 
samsvar med 
vedtak 

Arkiv, journal og Tiltak og praksis for Høy Vesentlig for 
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innsyn håndtering av 
innsynssaker.  
Følge opp tilsyn fra 
Arkivverket 

kommunens 
oversikt og å sikre 
innsyn og 
demokrat 

Etikk og varsling Kommunens arbeid 
med etiske 
retningslinjer og etiske 
refleksjon – 
antikorrupsjon – 
tilrettelegging for 
varsling 

Høy Vesentlig for tillit 
og omdømme 

 
Temaene over de som revisor har vurdert til å være mest aktuelle prosjekter innen 
forvaltningsrevisjoner denne perioden. For mer detaljerte og øvrige vurderinger vises 
det til vedlagte risiko- og vesentlighetsvurdering. 
 
 
For Drangedal kommune peker disse temaene og selskapene seg ut med størst 
konsekvens og sannsynlighet innen eierskapskontroll: 
 

Tema/selskap Vinkling Risiko Vesentlighet 
Drangedal 
produkter AS 

Eierstyring, oppfølging 
av 
avtaler/formål/vedtekter 

Lav Middels 

Styringsdialog og 
samordning med 
andre eiere 

Selskaper med flere 
eiere 

Middels Vesentlig for god 
eierstyring 

 
Kommunen eier flere selskaper og for oversikt over alle selskaper kommunen eier 
henvises det til oversikten bakerst i risiko- og vesentlighetsvurderingen som er 
vedlagt saken. 
 
 
 

Merknader: 
På grunnlag av risiko- og vesentlighetsvurderinger for Drangedal kommune, 
utarbeidet av Vestfold og Telemark revisjon IKS, legger sekretariatet frem forslag til 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2023. 
 
Forvaltningsrevisjon: 

1. Boligsosialt arbeid – saksbehandling startlån 

Kontrollutvalget i forrige periode startet opprinnelig en forvaltningsrevisjon om 
boligsosialt arbeid, men valgte å utsette denne og prioriterte 
forvaltningsrevisjonen om skole og psykososialt miljø på skolene i Drangedal. 
Rådmannen har anbefalt en forvaltningsrevisjon på temaet. På bakgrunn av 
dette og at revisjonen har vurdert dette til å være et område med høy risiko og 
at tjenestene er vesentlige for brukerne settes dette opp som første prosjekt 
for perioden.  
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2. Oppfølging av kommunestyrets vedtak – Gjennomføring og rapportering av 

investeringsprosjekter 

Neste prosjekt er oppfølging av vedtatte investeringsprosjekter og rapportering 
av disse. Kontrollutvalget fra forrige periode spilte dette inn som et mulig tema 
og rådmannen har anbefalt en forvaltningsrevisjon på området. Revisjonen 
har også vurdert det til å inneha høy risiko og er vesentlig at kommunestyrets 
vedtak gjennomføres.  
 

3. Etikk og varsling – kommunens arbeid med etiske retningslinjer og etisk 

refleksjon – antikorrupsjon - Tilrettelegging for varsling 

Neste prosjekt som foreslås er etikk og varsling. Det har fra nyttår blitt 
endringer i arbeidsmiljøloven som skjerper kommunens ansvar som 
arbeidsgiver på feltet. Det er også de siste årene vært økt fokus på dette i 
landet. Revisor har vurdert risikoen for feil som høy og et tema som er 
vesentlig for tilliten og omdømmet til kommunen. 
 

4. Arkiv, journalføring og innsyn – Håndtering av innsynssaker, oppfølging av 

Arkivverkets tilsyn 

Siste prosjektet som foreslås er arkiv, journal og innsyn. Revisor har vurdert 
risikoen for feil som høy og et område som er vesentlig for å sikre demokratiet 
og allmenhetens innsyn i kommunen. Arkivverket vil ha et tilsyn i 2020 i 
kommunen og sekretariatet foreslår derfor at dette prosjektet kommer på 
slutten av perioden. 

 

Det er flere aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter utover dette og som også 

revisjonen har fremhevet i sin analyse. Sekretariatet har valgt å ikke inkludere et 

prosjekt på psykisk helse og rus selv om forrige kontrollutvalg anbefalte en 

forvaltningsrevisjon på området. Selv om tjenesten er vesentlig for en svak gruppe i 

samfunnet har revisor vurdert sannsynligheten for feil til middels. Fylkesmannen har 

også i 2019 gjennomført tilsyn på temaet i Drangedal kommune, noe som vil 

redusere risikoen på området. 

 

Videre har ikke sekretariatet i vårt forslag tatt med et generelt prosjekt på oppfølging 

av politiske vedtak selv om det er vurdert til å være både vesentlig og ha høy risiko. I 

prosjektet om oppfølging av investeringsprosjekter kan man komme innom temaet og 

det er mulig for kontrollutvalget å følge dette opp med andre verktøy i den 

sammenhengen. 

 

 
Eierskapskontroll: 

1. Styringsdialog og samordning med andre eiere 

Drangedal har eierinteresser i mange selskaper sammen med andre 
kommuner. Det er tilknyttet risiko for at de forskjellige eierne gir ulike føringer 
for eierskapsutøvelsen, målsetninger, styring av selskapet, og føringene kan til 
dels være motstridende. Sekretariatet er enig med revisjonens vurdering at 
dette er et aktuelt prosjekt for kontrollutvalget.  
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Drangedal kommune sin eierandel i flere av selskapene sine er små. Dette medfører 
en redusert risiko for eierskapet til kommunen. Det er også gjennomført en generell 
eierskapskontroll i kommunen og forvaltningsrevisjon i IATA IKS i forrige periode som 
reduserer risikoen ytterligere. Drangedal Produkter AS er til tross for kontrollutvalgets 
innspill vurdert av revisjonen til å ha lav risiko for feil og middels vesentlighet. 
Sekretariatet mener risikoen tilsier at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre mer 
enn en eierskapskontroll i denne valgperioden. Ressursene bør i stedet prioriteres på 
forvaltningsrevisjon. 
 
Sekretariatet har i denne saken vurdert ulike områder hvor det kan være aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Områdene er valgt ut med 
bakgrunn i revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger og sekretariatets kjennskap til 
kommunen.  
 
Sekretariatets formål med denne saken er at den skal danne et godt utgangspunkt 
for kontrollutvalgets prioriteringer.  
 
Sekretariatet mener at utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for 
perioden 2020-2023, slik den ligger vedlagt skal være godt egnet for at 
kontrollutvalget nå kan inviteres til å foreta en endelig prioritering av prosjekter i 
planen. Kontrollutvalget står fritt til å gjøre endringer innenfor forslag til plan, 
kontrollutvalget kan velge å endre på rekkefølge når det gjelder prioriteringer, trekke 
fra eller legge til prosjekter i planen. Etter at kontrollutvalget har gjort sine 
prioriteringer skal planen fremmes for kommunestyret.  
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Arkivsak-dok. 20/00419-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 
 
Saksgang Møtedato 

            
Kontrollutvalget i Drangedal 02.03.2020 
 
 
 

   
 
 

RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 
til orientering. 
 
Vedlegg:  

- NKRF informasjonsskriv 1/220 – forenklet etterlevelseskontroll 2019 
- Risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 

 
 
 
Saksframstilling: 
I forbindelse ny kommunelov er regnskapsrevisor gitt en ny oppgave – Forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Loven forutsetter en uttalelse på 
utført arbeid med såkalt moderat sikkerhet, og er definert nærmere i normer for god 
kommunal revisjonsskikk. Det orienteres i denne saken om oppgaven, grunnlaget for 
arbeid, og uttalelse for regnskapsåret 2019. 
 
Kommunerevisjonen skal fremlegge en risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for beslutning av valgt(e) område(r) for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen. 
 
I ny kommunelov er det lagt en ny oppgave for regnskapsrevisor som lyder som 
følger:  
 
«§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 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. 
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Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen» 
 
Departementet uttaler også at formålet med oppgaven er å bidra til å forebygge og 
avdekke alvorlige feil og mangler i sentrale deler av økonomiforvaltningen som ikke 
nødvendigvis blir kontrollert under den finansielle revisjonen. Videre vil dette også 
styrke grunnlaget for at kontrollutvalget kan ivareta sitt ansvar for å føre kontroll med 
at økonomiforvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Oppgaven 
erstatter ikke forvaltningsrevisjon. 
 
Revisor har følgende oppgaver ved forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen, jf. kommuneloven § 24-9:  

- Legge frem for kontrollutvalget en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
etterlevelse i økonomiforvaltningen, som danner grunnlag for utførelse av 
kontrollen. 

- Gjennomføre den forenklede etterlevelseskontrollen. 
- Rapportere på utført forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

til kontrollutvalget 
 
Uttalelsen på forenklet etterlevelseskontroll skal etter loven avgis innen 30.06 hvert 
år. Dette innebærer ikke et krav til at kontrollutvalget skal behandle den innen 30.06, 
men at den må være avlevert. 
 
Revisor vil i møtet orientere om saken og presentere risiko- og 
vesentlighetsvurderingen. 
 
 

Merknader: 
Forenklet etterlevelseskontroll er en ny oppgave som revisor har fått ved ny 
kommunelov. Den erstatter ikke den ordinære regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjonen, men kan sees på som et supplement. For kontrollutvalgets del 
er ansvaret begrenset til å påse at det gjennomføres, og holde seg orientert om 
risiko- og vesentlighetsvurderingen, samt resultatene fra kontrollen. Resultatene fra 
en forenklet etterlevelseskontroll kan også benyttes som et grunnlag for å vurdere 
potensielle forvaltningsrevisjoner. 
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NKRFs REVISJONSKOMITÉ  

 

 

 

Til  

NKRFs medlemmer  

Oslo, 29. januar 2020 

 

 

 

 

INFORMASJONSSKRIV 1/2020 – FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 2019 
 

1. Innledning 
I kommuneloven § 24-9 er revisor gitt en ny oppgave - Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen. Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til 

en uttalelse på utført arbeid med moderat sikkerhet. Når oppgaven nå er lagt til regnskapsrevisor som 

en lovpålagt oppgave med krav til rapportering impliserer det blant annet bruk av standard rammeverk 

og internasjonale revisjonsstandarder ved utførelse av oppgaven. 

I overordnet informasjonsskriv om ny kommunelov fra 2018 beskrev revisjonskomiteen den nye 

oppgaven kort og følgende ble blant annet trukket frem;  

Regnskapsrevisors risiko- og vesentlighetsvurdering skal legges fram for kontrollutvalget. 

Lovforarbeidene angir at kontrollutvalget ikke skal godkjenne vurderingen, men kan bruke 

denne og kunnskap om hvor regnskapsrevisor gjør noe ekstra arbeid, som en del av sitt 

grunnlag for vurdering av behov for forvaltningsrevisjon. God dialog mellom revisor og 

kontrollutvalg vil være viktig både i formidling av risiko- og vesentlighetsvurdering og 

resultater av kontrollen. 

Det var en intensjon fra lovutvalget at den forenklede etterlevelseskontrollen var naturlig å 

gjennomføre parallelt med ordinær revisjon, og rapporteres til kontrollutvalget med kopi til 

kommunedirektøren. Loven har satt frist 30. juni for rapportering, slik at arbeidet ikke må 

ferdigstilles samtidig med revisjonsberetningen. Lovutvalget legger til god kommunal 

revisjonsskikk å omtale/vurdere behovet for eventuell rapportering i tillegg til den årlige 

rapporteringen.  

Revisjonskomiteen har i 2019 arbeidet med utkast til standard for forenklet etterlevelseskontroll, og 

sendte i november 2019 ut standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen på 

høring. Den nye standarden vil tre i kraft tidligst for regnskapsåret 2020. Det har vært noe usikkerhet 

rundt hvorvidt oppgaven forenklet etterlevelseskontroll etter kommunelovens § 24-9 trer i kraft før 

standarden trer i kraft og ev. hvordan oppgaven skal løses. Det ble senhøstes avklart at oppgaven trer i 

kraft ved ikrafttreden av loven selv om ikke standarden er trådt i kraft. Dette medfører at kravene i 

standarden slik de fremkommer i høringsutkastet ikke gjelder for utførelsen og rapportering i 2019, og 

det vil blant annet ikke være de samme formkrav til rapportering når rapporteringen skjer før 

standarden har trådt i kraft. Samtidig er det klart at standarden kan benyttes som et hjelpemiddel og 

rettledning. Komiteen anbefaler regnskapsrevisor å benytte standarden så langt mulig for utførelse av 

kontrollen for 2019. NOU 4-2016 har også inngående drøfting av bakgrunnen for bestemmelsen om 
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forenklet etterlevelseskontroll. I lovproposisjonen for kommuneloven, Prop. 46 L (2017 – 2018), gir 

departementet sine uttalelser til høringsinnspill og understreker enkelte viktige forutsetninger for 

oppgaven med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. I dette informasjonsskrivet 

diskuterer komiteen mulige løsninger for å ivareta den lovpålagte oppgaven etter kommunelovens § 

24-9 for 2019 med utgangspunkt i standard til høring og lovforarbeidene. 

2. Lovtekst 
§ 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. 

 

3. Revisors oppgave for 2019 
I korte trekk er oppgaven med forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2019: 

 Legge frem en risikovurdering av etterlevelse i økonomiforvaltningen som danner grunnlag for 

utførelse av kontrollen for 2019. Dette må gjøre før eller senest samtidig med at revisor 

rapporterer på kontrollen 

 Rapportere på utført forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen til kontrollutvalget. 

Dette skal senest gjøres 30.06.2020 

 

Særlige problemstillinger for 2019 

Kommuner og fylker som opphører 31.12.2019 eller oppstår 01.01.2020 

Lovgivers intensjon med den nye oppgaven var blant annet å utnytte regnskapsrevisors kunnskap om 

kommunens økonomiforvaltning på en bedre måte – ved relativt enkle merkontroller. I forbindelse 

med kommune- og regionreformen i 2019/2020 skjer det store omlegginger og revisjonskomiteen 

mener det ikke er hensiktsmessig etter lovens intensjon å utføre forenklet etterlevelseskontroll for 

disse kommunene/fylkene. Dette begrunnes slik: 

 for kommuner som opphører 31.12.2019 – Ny lov gjelder enten fra 01.01.20 eller fra 

konstituerende møte, og loven har ikke tilbakevirkende kraft. Dette impliserer at kravene i ny 

kommunelov for 2019 ikke gjelder for disse kommunene.  

 for kommuner som oppstår 01.01.2020 - det vil være ny administrasjon og økonomiforvaltning fra 

01.01.2020 og det er ikke formelt økonomiforvaltning å ta utgangspunkt for kontroll i for 2019.  

Kommuner der regnskapsrevisor tradisjonelt har utført kontroller utover ordinær 
finansiell revisjon 

Revisor må vurdere kontrollene som tradisjonelt er utført opp mot den nye lovpålagte oppgaven i kl § 

24-9 og om noen av kontrollene ligger tett opptil det som nå ligger som lovpålagt oppgave for 

regnskapsrevisor. Den nye lovpålagte oppgaven skal utføres innenfor det konseptuelle rammeverket 

som gjelder for regnskapsrevisor. Regnskapsrevisor må bli enige med kontrollutvalg/ oppdragsgiver 

hvordan man skal rapportere for både å ivareta oppdragsgivers bestilling og lovens minimumskrav.  
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Nærmere om oppgaven for 2019 

I denne delen av informasjonsskrivet vil komiteen gå inn på forståelsen av ulike elementer av 

oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. 

Enhet for forenklet etterlevelseskontroll 

Det er kommunen som juridisk enhet som er enheten som er utgangspunktet for de vurderinger som 

skal gjøres etter kommunelovens § 24-9, 1. ledd. 

Informasjon til utvalget 

Komiteen anbefaler at regnskapsrevisor informerer utvalget om den nye oppgaven og forklarer 

konseptet moderat sikkerhet, samt hvordan oppgaven er tenkt løst for «oppstartsåret» 2019.  Det kan 

også være hensiktsmessig å forklare forskjellene mellom forenklet etterlevelseskontroll, regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon. 

Når det gjelder informasjon om oppgaven drøfter NOU 4/2016 i kap. 26.2.3.4 bakgrunnen for 

oppgaven forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, og hvorfor det er valgt å legge 

oppgaven som en årlig kontroll under regnskapsrevisors oppgaver. Drøftingen kommer også inn på 

merverdien en risikovurdering kan gi kontrollutvalget. I tillegg kan antakelig utkast til standard for 

forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen benyttes som grunnlag for informasjon til 

utvalget. Lovutvalget la vekt på at «jevnlige kontroller basert på vurderinger av risiko og vesentlighet 

ville være et bidrag til å forebygge svakheter og sikre at kommunene følger sentrale bestemmelser og 

vedtak på økonomiområdet, enten det gjelder statlig regelverk eller kommunens egne reglementer og 

vedtak. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis».  For 

å få en god forståelse for oppgaven, risikovurderingen og rapporteringen er det viktig med god dialog 

med og forståelse i kontrollutvalget. 

Det var en forutsetning fra lovutvalget som foreslo å legge forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen til regnskapsrevisor at den skulle gjøres med begrenset omfang av ressurser. 

Lovteksten forsterker dette ytterligere med uttrykk som «se etter», «i hovedsak» og «vesentlig 

betydning». Når oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er lagt inn i lov og til regnskapsrevisor 

impliserer dette at revisor benytter det standard rammeverket som ligger til grunn for utførelse av 

revisjon og beslektede tjenester. Lovutvalget uttaler i NOU 4/20 at «... forslaget må forstås slik at 

revisor skal avgi sin uttalelse basert på moderat sikkerhet (konklusjon i negativ form). Dette innebærer 

at revisor vil gi uttrykk for om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at (sentrale sider av) 

økonomiforvaltningen ikke er i samsvar med bestemmelser og vedtak».  Departementet uttaler også på 

side 307 i proposisjonen at et naturlig utgangspunkt for å kunne uttale seg om økonomiforvaltningen i 

hovedsak etterlever bestemmelser og vedtak, vil kunne være at revisor ser på om kommunen har 

systemer for å overholde sentrale krav i lov, forskrift og kommunens egne reglementer og vedtak, og 

om systemene etterleves. 

Oppgaven er ikke revisjon og bekreftelse med høy sikkerhet, men en kontroll som gjøres med langt 

enklere handlinger.   Konklusjonen kan ikke gis med like høyt sikkerhetsnivå. Rapporteringsformen 

kan være noe tungt tilgjengelig, og etter komiteens oppfatning er det viktig å ha en god forankring og 

forståelse i utvalget for rapporteringsformen.  

I informasjonen til kontrollutvalget er det naturlig å si noe om når de forenklede 

etterlevelseskontrollene skal utføres, og rapporteres. Lovutvalget har sagt følgende i NOU’en;  

«Utvalget har lagt til grunn at når kommunens regnskapsrevisor utfører denne kontrollen, vil det 

meste av arbeidet foretas i tilknytning til den finansielle revisjonen». 

Risikovurdering 

Loven setter ikke formkrav til risikovurderingen som skal legges frem for kontrollutvalget. 

Lovutvalget forutsatte en bred tilnærming når risikoen for manglende etterlevelse innenfor den 

økonomiske internkontrollen skulle vurderes. Dette fremkommer tydelig i NOU’en; «Kontrollen må 
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baseres på en bred tilnærming som i utgangspunktet dekker alle områdene innenfor 

økonomiforvaltningen. De nærmere undersøkelsene må imidlertid rettes mot områder der risikoen for 

vesentlige svakheter vurderes som størst. Selvkostområdet, finansforvaltningen, anskaffelser og 

offentlig støtte er noen eksempler på områder som det ofte vil være nødvendig for revisor å sette 

søkelys på. Dette kan variere fra kommune til kommune».  

Risikovurderingen skal utføres for kommunen som juridisk enhet. Komiteen har i utkast til standard 

for forenklet etterlevelseskontroll punkt A11 blant annet sagt at kvaliteten av kommunens interne 

kontroll er av betydning, slik at man i risikovurderingen også bør ta hensyn til risikoreduserende tiltak. 

Videre bør revisor også vurdere hvorvidt områder der det er gjennomført kontroller / tilsyn el skal 

nedprioriteres selv om det er avdekket risiko, siden kommunen, politikere og kontrollutvalget er kjent 

med situasjonen/risikoen. Som det også fremkommer i forslaget til standard for forenklet 

etterlevelseskontroll er det et poeng å være klar overfor kontrollutvalget på hva som vil være kriterier 

for kontrollen og også hvilket område kontrollen er avgrenset til. På denne måten har utvalget en klar 

forventning til på hvilket område i økonomiforvaltingen det vil utføres kontroller gjennom 

regnskapsrevisjonen og hvilke områder det kan være aktuelt for utvalget å bestille 

forvaltningsrevisjoner eller andre undersøkelser. 

Lovens ikrafttredelse kom sent i 2019, og loven har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft. Det er 

nok ikke alle revisorer som har planlagt og gjennomført kontrollhandlinger som fullt ut tilfredsstiller 

det konseptuelle rammeverket.  Dersom det ansees hensiktsmessig kan revisor for 2019 velge å legge 

risikovurderingen frem for utvalget samtidig som rapporteringen legges frem. Det kan være 

hensiktsmessig å legge seg på et overordnet nivå ev på de områdene som er nevnt i lovforarbeidene for 

2019. 

Gjennomføre arbeidet / kontrollene og resultatet 

ISAE 3000 angir prinsippene for planlegging og utførelse av oppgaven og kontroll som skal avgis med 

moderat sikkerhet. På samme måte kan forslag til standard for forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen gi regnskapsrevisor støtte for utførelsen av sitt arbeid.  

Dersom det avdekkes avvik fra de valgte kriteriene i kontrollen må revisor ta stilling til avvikene og 

hvilken betydning de ev har for omfang av handlinger og / eller konklusjonen. 

Rapportering 

Uttalelsen på forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen skal etter loven avgis innen 

30.06. Dette innebærer ikke et krav til at kontrollutvalget skal behandle rapporten innen 30.06. 

Som angitt tidligere i dette skrivet er ISAE 3000 et naturlig utgangspunkt også for rapportering i 2019, 

selv om det ikke er et formkrav for rapporteringen i 2019. Regnskapsrevisor kan velge å benytte 

standardens mal, komiteen vil oppfordre til det. 

Enkelte regnskapsrevisorer har tradisjonelt utført kontroller utover den ordinære regnskapsrevisjonen 

etter avtale med sine oppdragsgivere, og rapportert på kontrollene utenfor det konseptuelle 

rammeverket som gjelder for revisjon. For å oppfylle lovens krav om forenklet etterlevelseskontroll 

skal det avgis en uttalelse med moderat sikkerhet. Dersom revisor har utført planlagte 

kontrollhandlinger etter avtale med kontrollutvalget i 2019 kan revisor ev vurdere om ISRE 4400 kan 

være aktuelt som en løsning for rapportering i 2019. Dette vil ikke oppfylle lovens krav fullt ut men 

kan likevel oppfylle store deler av intensjonen bak lovbestemmelsen.  

 

 

Med hilsen  

NKRFs revisjonskomité  

 

Unn H. Aarvold 

leder  
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Arkivsak-dok. 20/00424-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 
 
Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Drangedal 02.03.2020 
 
 
 

   
 
 

NUMMERERT BREV NR. 2 - VARSEL OM AVVIK I REVISORS 
BERETNING TIL DRANGEDAL KOMMUNE FOR 2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar nummerert brev til orientering og følger den opp ved behandling 
av revisors beretning i neste møte 
 
Vedlegg:  

- Nummerert brev nr. 2 – Varsel om avvik i revisors beretning til Drangedal 
kommune for 2019 

 
 
 
Bakgrunn: 
Det er kommunestyret og kontrollutvalget som er revisors oppdragsgiver. 
Revisjonsberetningen rettes til kommunestyret. All annen rapportering skal rettes til 
kontrollutvalget med kopi til rådmann. Kontrollutvalget er etter kommuneloven tillagt 
et særskilt tilsyns- og kontrollansvar, og det er da ikke unaturlig at forhold som er 
vurdert å ha stor betydning kommuniseres skriftlig til utvalget 
 

Saksframstilling: 
Det følger av kommuneloven §24-7 at revisor skal gi skriftlig meldinger om: 

a. Vesentlige feil som kan føre til årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b. Vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av 

regnskapsopplysninger 
c. Vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d. Manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige 

budsjettavvik 
e. Enhver mislighet 
f. Hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen skal 

sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal 
bekrefte 

g. Hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget 
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Meldinger som er nevnt over skal sendes i nummerert brev til kontrollutvalget med 
kopi til rådmannen. Brevene nummereres fortløpende og kontrollutvalget avgjør om 
forholdet er så alvorlig at det skal oversendes kommunestyret også. 
 
Av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §3 kommer det frem at kontrollutvalget skal 
påse at regnskapsrevisors påpekninger i blant annet nummererte brev blir rettet eller 
fulgt opp. Hvis påpekningene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 
rapportere det til kommunestyret.  
 
Etter skattebetalingsloven §5-12 første ledd, skal den som foretar forskuddstrekk og 
skattetrekk sette beløpet inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto). Betaling til 
skattetrekkskonto skal skje neste første virkedag etter lønnsutbetaling. Drangedal 
kommunen har ikke sørget for at det er tilstrekkelig med midler på 
skattetrekkskontoen til å dekke krav for 6. termin 2019. 
 
Kommunen skal sammen med sin skattemelding legge ved en kontrolloppstilling over 
bokførte og innberettede beløp knyttet til lønnsopplysninger. Revisor skal signere 
kontrolloppstillingen. Revisor vil med nummerert brev varsle om at ved revisjon av 
Drangedal kommunes årsregnskap for 2019 vil ta inn en presisering i 
revisjonsberetningen om at kommunen ikke har behandlet skattetrekksmidler i 
samsvar med bestemmelsene. Revisor har ikke signert skjema RF 1022 Lønns- og 
pensjonskostnader.  
 
Revisor vil i møtet orientere om saken og svare på eventuelle spørsmål. 
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Kontrollutvalget i Dato: 17.2.2020

Drangedal kommune Referanse: 20/340/8171 00/holb

vNetaks

Nummerert brev nr. 2

Varsel om avvik i revisors beretning til Drangedal kommune
for 2019

Etter skattebetalingsloven § 5-12 første ledd, skal den som foretar forskuddstrekk og

skattetrekk sette beløpet inn på særskilt bankkonto (skattetrekkskonto). Betaling til

skattetrekkskonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling, jf. tredje ledd.

Drangedal kommune har ikke sørget for at det er tilstrekkelig med midler på

skattetrekkskontoen til å dekke krav for 6. termin 2019.

Etter skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 skal kommunen sammen med sin skattemelding

legge ved en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp knyttet til

lønnsopplysninger mv. Kontrolloppstillingen skal signeres av revisor. Revisor må se etter at

arbeidsgiver har et betryggende system mht. registrering og dokumentasjon av lønninger,

utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser, samt innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift,

jf. også skattebetalingslovens bestemmelser om oppbevaring av skattetrekksmidler. Revisors

signering innebærer at man ikke har funnet vesentlige feil eller mangler på dette området.

Vi vil med dette varsle om at vi ved revisjon av Drangedal kommunes årsregnskap for 2019

vil ta inn en presisering i revisjonsberetningen om at kommunen ikke har behandlet

skattetrekkmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12. Vi har derfor

ikke signert skjema RF 1022 Lønns- og pensjonskostnader.

vestfold og Telemark revisjon IKS Avdeling Skien Avdeling Horten Avdeling Bo
Orgnr.: 923 822 410 MVA Postboks 2805, 3702 Skien solhstrandsveien 12, 3187 Horten Postboks 83, 3833 Bo
nostcEvtrevision.nc / ni.vtrevisjon.no TIf.: 3591 7030 TIL: 33071300 TIL: 35059000
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Med vennlig hilsen

Vestfold og Telemark revisjon IKS

oppdtgs:nsvarlig,statsautorisert revisor
(j)

1/(3 IItiL. 14ô[444
Birgitte Holmberg

teamleder regnskapsrevisjon

kopi: Skatt Sør
rådmannen i Drangedal kommune

Vestfold og Telemark revisjon IKS Avdeling Skien Avdeling Konen Avdeling Bo
Org.nr.: 923 822 410 MVA Postboks 2805, 3702 Skien Sollistrandsveien 12, 3187 Horten Postboks 83, 3833 Be
post@vtrevisjcn.no / wwwvtrevisjon.no TI!: 35 91 70 30 TIf.: 3307 13 00 Tif.: 35 05 90 00
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Kontrollutvalget i Drangedal 02.03.2020 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR 02.03.2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For 
å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
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Kontrollutvalget i Drangedal 02.03.2020 
 
 
 

   
 
 

REFERATSAKER 02.03.2020 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

 
 
 
 
Saksframstilling: 
 

1. Innkommen post 
a. Ingen. 

2. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 
a. Ingen 

3. Neste møte blir 20.05.2020 
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EVENTUELT 02.03.2020 
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