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1. Innledning 
 
Valgperioden 2015 – 2019 nå slutt og et 4-årig virke for kontrollutvalget i Gjemnes kommune 
er i ferd med å fullføres. For å kunne oppsummere egen virksomhet og for å kunne gi det 
påtroppende kontrollutvalget en god innføring utvalgets arbeide, ønsker kontrollutvalget å 
evaluere sitt eget arbeid i valgperioden. 
 
2.  Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
 
Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det 
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er 
pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ha sekretariatsbistand og 
kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette. 
 
2.1  Kontrollutvalgets sammensetning i perioden 
 
Kontrollutvalget i Gjemnes kommune har for perioden 2015 – 2016 følgende sammensetning: 
 

Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti 
Leder Øyvind Gjøen H  1 Olav Sæter Sv 
Nestleder Kristine Måløy Krf  2 Marvin Skjerseth Frp 
Medlem Geir Berg  Ap  3 Lise Stiberg Ap 
Medlem Kari Roset Holten Sp  4 Benedikte Heggem Skår H 
Medlem Erik Aspen Bakke* Frp     

*medlem av kommunestyret. 
 
2.2  Rammer for utvalgets arbeid 
 
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, hvis mandat har grunnlag i kommunelovens 
bestemmelser om internt tilsyn og kontroll § 77: 
 
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om 
kontrollutvalg av 15.6.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll 
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende 
oppgaver blir utført: 
 

• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet å påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp. 

 
• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet 

analyse, følger og rapporterer resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til 
kommunestyret. 

 
• Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta 

tak i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og 
forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser. 
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• Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. 

 
• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av 

revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor. 
 

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
 
Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret, 
for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir 
fulgt opp. 
 
Reglement for kontrollutvalget 
Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes er vedtatt i møte 25.10.2011, k-sak 53/11. I 
kommunestyrets møte 8.9.2015 sak 40/15 ble reglementet revidert.   
 
Reglementet gir retningslinjer for sammensetning av utvalget, saksbehandling, ressurser og 
oppgaver.  
 
2.3 Kontrollutvalgets ressurser 
 
Sekretariat 
Kommuneloven fastslår at utvalget skal ha sekretariatsbistand. Kontrollutvalget har 
sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. Sekretariatet ble etablert i 
2005 etter vertskommunemodell, med Molde kommune som vertskommune. I 2013 vedtok 
medlemskommunene å endre organisasjonsformen til et Interkommunalt Samarbeid (IS) etter 
kommunelovens § 27, som et eget rettssubjekt. Selskapet ble opprettet med virkning fra 
august 2013. 
 
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom 
utvalg, administrasjon og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
Revisjon 
Revisjonsordningen skal være tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behov for oppfølging 
av særskilte vedtak, kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og 
internkontroll.  
Ved starten av valgperioden var Gjemnes kommune medeier i og hadde avtale om levering av 
revisjonstjenester fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. Selskapet ble etablert i 
1993 og leverte revisjonstjenester til Gjemnes kommune samt 8 andre kommuner i Romsdal 
og på Nordmøre.  
 
Våren 2015 fattet Gjemnes kommunestyre vedtak om å velge Møre og Romsdal Revisjon IKS 
som revisor for kommunen. Selskapet ble stiftet etter vedtak i Møre og Romsdal 
fylkeskommune og de 17 andre kommunene på Nordmøre og i Romsdal. Av ulike årsaker ble 
etableringen forsinket og det nye selskapet var først i drift fra februar 2017. Selskapet har 
siden da levert revisjonstjenester til kommunen.  
Kommunestyret delegerte til kontrollutvalget ansvar for å inngå en oppdragsavtale med Møre 
og Romsdal Revisjon IKS, som regulerer de tjenestene som selskapet leverer. 
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I starten fordelte revisjonsselskapet ressursene sine i forhold til årlig honorar som ble betalt av 
medlemskommunen. Fra 1.1.2019 gikk selskapet over til honorar etter medgått tid.   
 
Selskapet har utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
kommunen. Til regnskapsrevisjon benyttes det timetallet selskapet hvert år finner nødvendig 
for å kunne bekrefte kommunens årsregnskap. Ressursene til forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll brukes på bakgrunn av kontrollutvalgets bestillinger av prosjekter, basert på 
plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll vedtatt av kommunestyret. 
 
Økonomi 
Kontrollutvalget utarbeider et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets 
innstilling til kommunestyret eller fylkestinget  

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 7 § 18 
 
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget behov for økonomiske rammer 
som muliggjør en god nok aktivitet.  Kontrollutvalget har hver høst lagt frem et forslag til 
budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. I dette budsjettet har inngått kostnader 
knyttet til utvalget selv, sekretariatstjenester og revisjonstjenester Budsjettet har fordelt seg 
slik: 
 2015  kr 424 400,- 
 2016  kr 437 000,- 
 2017  kr 387 000,- 
 2018  kr 412 100,- 
 2019  kr 810 500,- 
 
Økningen i budsjett fra 2019 skyldes økning i revisjonskostnader, da revisjonen gikk over til 
fakturering etter medgått tid. Beløpet for 2019 er stipulert ut fra forbruk i 2018.  
 
Det er forskriftsfestet at kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn skal legges 
frem uforandret til kommunestyret. I kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder 
for kontrollutvalgsarbeidet står det:  
 
«Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at 
kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av 
de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et 
organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet 
eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjettramme.» 
 
Kommunestyret kan selvsagt vedta et annet budsjett enn det kontrollutvalget foreslår, men 
administrasjonen skal ikke ha innvirkning på kontrollutvalgets budsjettramme.   
Utvalget har i perioden opplevd det som en utfordring at administrasjonen har lagt frem et 
annen budsjett for kontrollarbeidet i kommunen enn kontrollutvalgets forslag. Det har vært 
vanskelig for kommunestyret å identifisere forskjellene mellom kontrollutvalgets forslag og 
rådmannens, da det i Gjemnes budsjetteres på ramme. Dette har vært påpekt av utvalget.   
 
 
3.  Arbeid i utvalget 
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3.1 Møter 
Det har gjennom hele perioden vært avholdt mellom 4 - 5 møter pr år. Møtefrekvensen er 
tilpasset aktiviteten i utvalget og i forhold til omfanget av saker som har vært behandlet. 
Kontrollutvalgets møter er i hovedsak lagt til kommunehuset. 
Utvalget har vært opptatt av å være en synlig del av organisasjonen og å holde seg oppdatert 
på hva som rører seg innen ulike virksomhetsområder. Ved mange av kontrollutvalgets møter 
har det vært gitt orienteringer fra administrasjonen på forskjellige virksomhetsområder i 
kommunen. Kontrollutvalget har også i perioden avlagt besøk ved flere av kommunens 
virksomheter. Hensikten med viksomhetsbesøk er å bli kjent med den kommunale 
forvaltningen og at ansatte skal bli kjent med kontrollutvalget.  
Informasjon fra de som jobber i kommunen og som kjenner forholdene best, er vurdert som 
spesielt viktig for kontrollutvalget. På den måten har utvalget fått førstehånds kunnskap og 
forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til. 
 
Utvalget har i valgperioden gjennomført følgende virksomhetsbesøk/orienteringer som 
alternativ til virksomhetsbesøk: 

• orientering fra flyktningetjenesten i Gjemnes kommune (2016) 
• Gjemnes sjukeheim (2017) 
• Batnfjord skule (2018) 
• Driftstjenesten (2019) 

 
3.2 Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagte å arbeide med 
gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som velges i 
de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. Gjennom 
forvaltningsrevisjoner er det internkontroll og rutiner i kommunen som peker seg ut som det 
området som har fått størst oppmerksomhet, se eget avsnitt om gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner i perioden. Kontrollutvalget har i tillegg hatt fokus på Fylkesmannens 
tilsynsrapporter og kommunens oppfølging av disse. 
 
Kontrollutvalget i Gjemnes har også i denne perioden hatt fokus på kommunens økonomi. 
 
Kontrollutvalget har laget en Virksomhetsplan for 2016-2019, samt tiltaksplan for aktiviteter i 
utvalget gjeldende år. Det er et visst mønster fra år til år, hvilke saker som kommer opp til 
bestemte tider av året.. 
 
I tillegg til de lovpålagte sakene og andre saker som kontrollutvalget velger å ta opp, hender 
det at utvalget får henvendelser fra innbyggere, som berører områder som kan være innenfor 
kontrollutvalgets myndighetsområde. Slike henvendelser behandles seriøst uavhengig om det 
er et forhold som blir undersøkt videre eller at kontrollutvalget finner at dette ikke er en sak 
som hører til deres funksjonsområde. 
Kontrollutvalget har gjennom valgperioden gått gjennom store deler av kommunens 
virksomhet og behandlet 43 saker i 2015, 36 saker i 2016, 36 saker i 2017, 29 saker i 2018 og 
33 saker så langt i 2019 (siste møte for det sittende kontrollutvalget er 18. september).   
 
3.3 Deltakelse i relevante fora 
For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar 
medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant og mulig. Utvalget 
har vært representert på kontrollutvalgskonferansen som årlig har vært arrangert av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF).  
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Kontrollutvalget i Gjemnes er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Det har vært 
arrangert en fagkonferanse i forbindelse med årsmøtene til FKT. Utvalget har ikke prioritert å 
være representert på FKTs årsmøte/fagkonferanse denne valgperioden, da det ikke har vært 
budsjettmidler til dette.   
 
I tillegg har det i perioden vært arrangert årlige fellessamlinger for kontrollutvalgsmedlemmer 
og varamedlemmer i de 9 medlemskommunene som er knyttet til Kontrollutvalgssekretariatet 
for Romsdal. Innholdet på samlingene har vært ulike tema som er aktuelle for 
kontrollutvalgsmedlemmer, som for eksempel; Arbeid i kontrollutvalget, kommuneøkonomi 
og habilitet.  
 
4. Regnskapsrevisjon 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,(…) 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. 
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 4 
 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere måter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor til kontrollutvalget i løpet av 
året. På høsten blir plan for kommende revisjonsår presentert. Videre blir det rapportert om 
status for revisjonsåret på første møte etter nyttår (interimrevisjon). Den endelige rapporten 
fra revisjonsåret blir lagt frem i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning og er særlig 
knyttet til arbeidet med revisjon av årsregnskapet. 
 
Utvalget følger den økonomiske utviklingen gjennom året ved gjennomgang av de kvartalsvis 
regnskapsrapportene som rådmannen legger frem for kommunestyret. 
 
Utvalgsmedlemmene har gitt uttrykk for at de synes økonomirapportene er vanskelig å forstå. 
Så lenge tabellene i økonomirapporteringene i hovedsak er knyttet til drift, så uttrykker 
utvalgsmedlemmene at de synes det er vanskelig å få totaloversikten over budsjettutviklingen 
gjennom året. Det er blitt gjort noen forbedringer i rapportene i løpet av perioden, blant annet 
i forhold til prognose.  
 
Kontrollutvalget har ikke fått seg forelagt noen investeringsregnskap for uttale denne 
perioden.  
 
Revisjon av årsregnskapene 
Gjemnes kommune har i løpet av denne valgperioden hatt skifte av oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. Gjennom revisjon av årsregnskapene, har det fremkommet noen forhold 
som revisor og administrasjonen har vært uenige om. Kontrollutvalget har understreket 
viktigheten av å få til god kommunikasjon mellom revisjon og administrasjon. 
 
Kontrollutvalget har avgitt følgende uttalelse til kommunens årsregnskaper i valgperioden 
som er fremlagt for formannskapet og som har inngått som beslutningsgrunnlag når 
kommunestyret har vurdert om kommunens regnskap skal godkjennes eller ikke:  
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2015: Sak 11/16: Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2015 viser kr 152 349 105.- til 
fordeling til drift, og et regnskapsmessig resultat på kr 5 760 703.-. Netto driftsresultat er 
positivt med kr 13 041 135.- og overføringer til investeringsregnskapet utgjør kr 1 963 457.-. 
 
Kontrollutvalget har merket seg i revisors kommentar til årsregnskap at det er brukt 
driftsmidler til å finansiere årets investeringer i Torvikbukt renseanlegg. Revisor skriver at 
siden dette er et driftsmiddel tilhørende selvkostområdet er det mest vanlig med 
lånefinansiering slik at investeringskostnaden fordeles over levetiden og ikke påfører dagens 
innbyggere en direkte utgift. 
 
2016: Sak 15/17: Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2016 viser kr 162 034 120.- til 
fordeling til drift, og et regnskapsmessig resultat på kr 8 719 547.-. Netto driftsresultat er 
positivt med kr 12 641 510-. Hovedforklaringen til mindreforbruket er mindreutgift til 
pensjon, samt skatte- og rammeoverføringer.  
 
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til å gjøre et tydelig vedtak om disponering av 
mindreforbruk fra 2016. Det må angis klart om det avsettes til ubundet disposisjonsfond, eller 
til investeringsfond, da avsetning til investeringsfond kun kan benyttes til investeringer.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at det undervegs i regnskapsåret 2016 har vært liten dialog 
mellom revisor og kommunens administrasjon.   
 
2017: Sak 11/18: Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2017 viser kr 171 725 348.- til 
fordeling til drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 248 855.-. Netto driftsresultat 
er positivt med kr 5 920 630.- mot kr 12 641 510.- i 2016. 
 
2018: Sak 18/19: De to forbeholden som revisjonen tar i sin beretning er; «Konklusjon om 
budsjett med forbehold» og «Konklusjon med forbehold om registrering av dokumentasjon». 
Revisor har også utstedt «Revisjonsbrev nr.1» om disse forholdene. Revisor er etter 
revisjonsforskriften pålagt å vurdere risikoen for at det kan foreligge feilinformasjon i 
årsregnskapet som følge av misligheter og feil. Revisor har med sitt nummererte brev 
informert kontrollutvalget om at det i årsregnskapet foreligger risiko for feilinformasjon som 
følge av feil på disse områdene.  
 
Gjemnes kommunes driftsregnskap for 2018 viser kr 172 193 157.- til fordeling til drift, og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6 473 245.-. Netto driftsresultat er positivt med  
kr 10 067 684.- mot kr 5 920 630.- i 2017 
 
5. Forvaltningsrevisjon 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 5 
 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge å bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. 
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Det er utarbeidet Overordnet analyse – Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 som ble  
behandlet av kontrollutvalget i møte 14.9.2016, sak 23/16 og senere vedtatt av 
kommunestyret i møte 25.10.2016 i sak 55/16. 
 
Arbeidet med forvaltningsrevisjon har vært høyt prioritert i hele utvalgsperioden. 
Kontrollutvalget har gjort mange vurderinger og hatt drøftinger for å finne gode 
arbeidsmetoder både i prioritering av prosjekt, i tilknytning til behandling av avlagte rapporte 
og i forbindelse med oppfølging av anbefalinger i rapportene. 
 
Frekvensen for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven 
være minimum en gang i hver valgperiode. Gjemnes kommune har hatt rutiner for 
utarbeidelse av slik plane, samt at det blir foretatt en gjennomgang av den vedtatte plan i 
forbindelse med nye bestillinger.  
 
Ved bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt har utvalget lagt mye arbeid i å få innrettet 
bestillingen slik at den skal ha fokus på de forholdene utvalget mener er viktig. 
Samarbeidet og dialogen med revisor har vært av stor betydning. 
 
Alle forvaltningsrevisjoner legges systematisk fram for kontrollutvalget etter hvert som de 
avlegges. Etter kommunestyrets behandling og vedtak er rapportene fulgt opp med henblikk 
på å se til at vedtakene blir realisert og arbeidet videre med fra administrasjonen sin side. 
 
5.1 Gjennomført forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har i valgperioden gjennomført oppfølging av 2 tidligere 
forvaltningsrevisjonsprosjekt og behandlet 1 nytt prosjekt.  
 
Sak 29/13: Kvalitet og ressursbruk i PU-tjenesten i Gjemnes kommune 
I forvaltningsrevisjonsrapporten datert 8.11.2013 ble det fra revisjonen gitt følgende 
anbefalinger: 

1. Vedtak om tjenester 
Gjemnes kommune bør vurdere innholdet i enkeltvedtak med tanke på om omfanget av de 
tjenestene som ytes er tilstrekkelig konkretisert. Videre bør kommunen så langt det er tjenlig 
nytte de oversikter som er tilgjengelige i IPLOS. 

2. Evaluering av tiltak/tjenester 
De nye rutinene som er etablert for evaluering av tjeneste til fast tidspunkt bør også tas i bruk 
ved Nåstad. 

3. Kvalitet og internkontroll 
Gjemnes kommune bør prioritere det pågående arbeidet med å utarbeide kvalitetssystem i 
kommunen. 

4. Bemanning, kompetanse og opplæring 
Kommunen bør arbeide videre med å styrke kompetansen i Tjeneste for funksjonshemmede, 
med særlig fokus på å øke andel med fagutdanning fra høyskole/universitet. Kommunen bør 
prioriter opplæring i form av e-læringskurs som planlagt. 

5. Brukermedvirkning 
Gjemnes kommune bør vurdere hvordan brukermedvirkning kan gjennomføres på en mer 
regelmessig og systematisk måte. 

6. Budsjett, økonomi og planer 
Gjemnes kommune bør prioriter det planlagte arbeidet md å utarbeide pleie- og omsorgsplan. 
Gjemnes kommune bør vurdere personellbruken ved Tjenester for funksjonshemmede både 
med tanke på effektiv ressursbruk og kvalitet på tjenestene for brukerne.  
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Oppfølging: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i møte 17.06.15. Revisjonen 
anbefalte at kontrollutvalget ba administrasjonen om å gi informasjon om videre arbeid med 
oppfølging av anbefaling 1, 2 og 3 iht. revisjonens vurderinger. Revisjonen så at det gjenstod 
noe arbeid før elektronisk kvalitetssystem var implementert ved Nåstad. Gjemnes kommunen 
bekreftet ved sin tilbakemelding at det gjenstod noen vedtak som skulle vurderes. Revisjonen 
mente at alle eldre vedtak om tjenester burde evalueres så snart som mulig. Ved behov for 
endringer skulle endringsmelding iht. interne rutiner sendes til Vedtaksteam for behandling. I 
forbindelse med evaluering av tjenestene skulle primærkontakt gå gjennom IPLOS ved behov 
og minst to ganger årlig iht. interne rutiner. Kontrollutvalget vedtok å følge revisjonens 
anbefaling om å be administrasjonen å følge opp revisjonens anbefaling og rapportere tilbake 
til kontrollutvalget.  I kontrollutvalgets møte i november 2015 orienterte Helse og 
omsorgssjef Ragnhild Kleive og enhetsleder Bjørg Rønning om oppfølging av rapportens 
anbefaling 1,2 og 3 som ikke var tilstrekkelig oppfulgt. Kontrollutvalget anså da saken som 
avsluttet.  
     
Sak 38/15: Innføring av eiendomsskatt i Gjemnes kommune. 
 
I forvaltningsrevisjonsrapporten ble følgende anbefalinger gitt: 
1. Gjemnes kommune bør revidere eiendomsskattevedtektene slik at disse blir i tråd med 
gjeldende eiendomsskattelov.  
2. Sakkyndig ankenemnd bør avklare sitt behov for å få dokumentasjon i forkant av møter. Hvis 
behov er til stede bør nemnda ta stilling til hvordan dokumentene skal gjøres kjent.  
3. Gjemnes kommune bør vurderer om, og i tilfelle hvordan, noe mer detaljert informasjon om 
eiendomsskatt kan gjøres kjent for innbyggerne. Dette kan for eksempel sikres ved at noe mer 
informasjon gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside i perioden når skattelisten ikke ligger 
ute til offentlig ettersyn.  
Oppfølging: Kontrollutvalget behandlet 8.2.2017 sak 03/17 oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonen vurderte at rådmannen har gitt svar på hvordan 
kommunen har fulgt opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.  
Revisjonen skrev i sin tilbakemelding til kontrollutvalget at eiendomsskattevedtakene var 
under revisjon, og ville bli behandlet av kommunestyret i løpet av vinteren/våren 2017.  
Videre skrev revisjonen at de la til grunn at det avsettes nok tid i sakkyndig ankenemd til å 
gjøre seg kjent med saksdokumentene, slik at en sikrer en forsvarlig saksbehandling.  
Kontrollutvalget valgte å følge opp prosjektet til eiendomsskattevedtektene var revidert. Nye 
eiendomsskattevedtekter for Gjemnes kommune ble vedtatt i kommunestyrets møte 9.5.2017, 
K-sak 17/17. 
 
Sak 13/18: Helsestasjon- og skolehelsetjeneste i Gjemnes kommune 
Det ble av kommunestyret fattet følgende vedtak: 
 

1. Gjemnes kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Helsestasjon og 
skolehelsetesten til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger: 

a. Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes. 
b. Skolehelsetjenesten bør ha økt oppmerksomhet på at det har vært en 

femårsperiode med lav vaksinasjonsdekning blant 10. klassingene.  
c. Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om 

helsetjenester, også innen andre helsetjenester enn psykisk helse.  
d. Kommunen bør sikre at skolehelsetjenesten kan delta på foreldremøter på 

skolene, i de tilfeller hvor dette er et ønske fra skolen.  
2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at 

dette arbeidet gjennomføres. 
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3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for 
oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalgsmøte 19.11.2018.  

Oppfølging: Utvalget bad til første møte 2019 om en plan for oppfølging av anbefalingene. 
På bakgrunn av tilbakemeldingen som utvalget mottok gjorde utvalget følgende vedtak: 
Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra rådmann med plan for oppfølging av, 
eller eventuelt, hvilke vurderinger som er gjort knyttet til at disse anbefalingene ikke blir fulgt 
opp: 
 Kommunen bør vurdere om funksjon som jordmor kan styrkes. 
 Kommunen bør sikre at ungdom 16- 20 år får gratis lavterskeltilbud om helsetjenester, 

også innen andre helsetjenester enn psykisk helse. 
Kontrollutvalget har før sitt siste møte 18.9.2019, mottatt tilbakemelding om at rådmannen 
mener at kvavet til oppfølging av svangerskap og tiden etter fødsel er ivaretatt på en god 
måte, og vurderer derfor ikke å styrke jordmorressursen.  
Tilbakemelding fra rådmannen knyttet til den andre anbefalingen er; «Rådmannen mener at 
tatt i betraktning de forhold vi har i Gjemnes, mener vi at lavterskeltilbud av helsetjenester for 
ungdom er ivaretatt»     
 
Kontrollutvalget har også fått seg forelagt resultatet av en forvaltningsrevisjonsrapport bestilt 
av kontrollutvalget i Eide kommune: 
• Drift og forvaltning av PP-tjeneste for Gjemnes, Eide og Fræna 

 
Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte kontrollutvalget i møte 19.9.2018 om innholdet 
i rapporten og redegjorde for revisjonens anbefalinger.   
 
Det var 6 anbefalinger som rådmannen i Eide kommune, som vertskommune, har fått ansvar 
for å følge opp. Men i rapporten kom revisjonen også med en oppfordring til alle tre 
medlemskommunene i PPT Gjemnes, Fræna og Eide;  
• Kommunene bør evaluere hvordan spesialpedagogisk hjelp ytes. Kommunen bør 

avklare om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp. 

• Kommunene bør evaluere hvordan spesialundervisning ytes. Kommunen bør avklare 
om det er nok ressurser og rett kompetanse til å oppfylle vedtak om 
spesialundervisning.  

Kontrollutvalget i Gjemnes har i møtene 19.9.2018 og 19.11.2018, fått orientering fra 
rådmannen i Gjemnes om disse forholdene.  
Kontrollutvalget i Gjemnes har i møter 3.4.2019 og 22.5.2019 fulgt med på oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten, og den videre utviklingen for pedagogisk 
psykologisk tjeneste.    
 
5.2 Granskinger eller undersøkelser 
Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret gjennomføre 
granskninger eller undersøkelser. Dette har ikke vært en sentral del av utvalgets virksomhet i 
valgperioden, da de fleste større undersøkelser er organisert som ordinære og planmessige 
forvaltningsrevisjoner. Slike undersøkelser kan også føre til senere forvaltningsrevisjoner. 
 
Kontrollutvalget hadde i 2015 en sak som refererte seg til uregelmessigheter og/eller 
misligheter. Dette var en mislighet som kommunens administrasjon selv hadde avdekket. 
Utvalget hadde også oppfølging av denne saken i 2016.  
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Kontrollutvalget ba også revisjonen om en rapport fra gjennomgang som ble gjort knyttet til 
en personalsak som oppstod på slutten av 2018. Kontrollutvalget tok revisjonens rapport til 
orientering. Det var i denne saken ikke funn av misligheter. 
Kontrollutvalget var tilfreds med at det nå også er opprettet rutiner på området, som 
tilfredsstiller kravene til internkontroll. 
 
 
6. Selskapskontroll 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 6 
 
 
Det er utarbeidet Overordnet analyse – Plan for selskapskontroll 2016-2019 som ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 14.9.2016, sak 24/16 og senere vedtatt av 
kommunestyret i møte 25.10.2016 i sak 56/16. 
 
Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at Gjemnes kommune har utarbeidet 
eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser i hel- og deleide 
selskap og eierskapsstrategier pr selskap). Eierskapsmelding for Gjemnes kommune 2015 ble 
behandlet i Gjemnes kommunestyre 28.4.2015 sak 15/15.  
 
Kontrollutvalget har i perioden ikke bestilt eller behandlet noen selskapskontroll, men fikk i 
2017 en forespørsel fra kontrollutvalget i Sunndal kommune om å delta i selskapskontroll av 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Kontrollutvalget takket nei til forespørselen.  
 
Kontrollutvalget fikk i 2018 mottatt en ny forespørsel fra kontrollutvalget i Sunndal om 
selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Bakgrunnen for den nye 
forespørselen var at forutsetningene var endret når Kristiansund kommune som den største 
eieren, ville delta i selskapskontrollen. 
 
Denne forespørselen ble behandlet i møte 19.9.2018, sak 19/18. det ble fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget i Gjemnes ønsker å delta i selskapskontroll av Kristiansund og 
Nordmøre Havn IKS, dersom de andre eierkommunene også deltar. 

 
Det var ikke alle de andre eierkommunene som ønsket å delta, men noen av kommunene er nå 
i ferd med å gjennomføre denne selskapskontrollen.  
 
 
7. Påseansvar overfor revisjon 
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller 
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse 
at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.” 

Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 3 
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Det er i forskriftene gitt en del bestemmelser om formelle krav som skal stilles til valgt 
revisor, herunder krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene 
hviler det et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. 
Det som oppleves som en større utfordring er å følge med på at innholdet i revisjonsarbeidet 
skjer på en tilfredsstillende måte, og finne gode ordninger for hvordan utvalget løpende kan 
være oppdatert og ha en trygghet for at revisjonsordningen er tilfredsstillende. 
Kontrollutvalget er kjent med at det har vært noen utfordringer i dialogen mellom 
administrasjonen og revisjonen. Utvalget har understreket viktigheten av å få til en god 
dialog.  
 
Kontrollutvalget i Gjemnes har inngått en oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon 
IKS (MRR), for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Kontrollutvalget 
i Gjemnes godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 15.11.2017, sak 32/17. I avtalen er 
forutsatt at revisjonen skal legge til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle sitt ansvar for 
tilsyn med revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til kontrollutvalget fra 
arbeidet sitt, og ha et kvalitetssystem som oppfyller krav i lov og revisjonsstandarder.    
 
For å følge opp sitt ansvar slik det framgår av formelle krav i forskriftene og i de omtalte 
avtalene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor, og informasjon om det 
løpende revisjonsarbeidet gjennom presentasjon av revisjonsplan, rapport etter 
interimrevisjon og rapport etter avlagt revisjonsberetning. Videre rapporteres det om 
enkeltprosjekter etter behov.  
 
For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser 
til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med 
revisor skal bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og 
framleggelse av prosjektplan og rapporter, deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra 
utvalget.  
Kontrollutvalget mener å ha funnet gode samarbeidsordninger og etablert rutiner som setter 
dem i stand til å ha nødvendig informasjon om revisjonsarbeidet til å ha trygghet for at 
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 
I tillegg har kontrollutvalget høsten 2018, for første gang, behandlet en systematisk 
gjennomgang av revisjonen sitt arbeid. Denne ble gjennomført etter Norges kommunerevisors 
forbund (NKRF) sin veileder «Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon» og 
«Kontrollutvalgets påseansvar for forvaltningsrevisjon». 
 

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for revisjon - Revisjonsåret 2017. 
Ut fra gjennomgangen som ble gjort, ble det vurdert at revisjonsordningen som Gjemnes 
kommune hadde revisjonsåret 2017, var forsvarlig 
 
Tilsvarende behandler kontrollutvalget i møte 18.9.2019 

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for revisjon - Revisjonsåret 2018. 
 
 
8. Erfaringer fra arbeidet i denne valgperioden 
 
8.1 Forholdet til politisk ledelse 
Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne kommunestyret, som har det overordnede 
ansvaret for kontroll og tilsyn. Utvalget har vært opptatt av å ha god dialog med politisk 
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ledelse. Ordfører informeres løpende gjennom kopi av innkallinger til kontrollutvalgets møter 
og har møte og talerett i utvalgets møter. Utvalget har i løpet av valgperioden gjennomført et 
dialogmøte med ordfører og rådmann. Ordfører i denne perioden har gitt uttrykk for at 
kontrollutvalget skal få arbeide uavhengig av ordfører og har derfor ikke valgt å delta på 
møter i kontrollutvalget.  
 
Det er å håpe at kommunestyret signaliserer de ønsker de har med kontrollutvalget, slik at 
utvalget oppleves som deres eget organ og en ressurs for kommunestyrets tilsynsansvar. 
Kontrollutvalgets protokoller legges frem som referatsak til kommunestyret, slik at 
kommunestyremedlemmene kan holde seg orientert om utvalgets arbeid.   
 
Saker fra kontrollutvalget legges løpende fram for kommunestyret, enten det er rapporter fra 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, årsmeldinger eller planer for selskapskontroll eller 
forvaltningsrevisjon.  
 
8.2 Forholdet til administrativ ledelse 
Kontrollutvalget opplever stor nytte av positiv dialog med administrasjonen om generelle 
forhold i kommunen og i forbindelse med konkrete prosjekter og oppgaver. Administrasjonen 
gir informasjon og deltar i møter når kontrollutvalget ber om deres tilstedeværelse. 
 
Utvalget har i løpet av valgperioden gjennomført et dialogmøte med ordfører og rådmann. 
Rådmannen gav i møte uttrykk for at hun hadde respekt for kontrollutvalgets oppgaver og de 
rammer som lover og regelverk gir for utvalgets arbeid. 
 
Kontrollutvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og 
tilsynssaker. I de tilfellene der vedtakene gir krav til administrasjonens oppfølging, 
overholdes i stor grad frister for oppfølging og rapportering. Administrasjonen synes å ha 
lojalitet til vedtakene. 
 
Vedtaksoppfølgingen er i hovedsak god og administrasjonens etterlevelse i kontroll- og 
tilsynssaker er i stor grad tilfredsstillende. 
 
8.3 Valg av revisjonsordning. Valg av revisor 
Sommeren 2018 tok Kommunerevisjonsdistrikt 3 IKS kontakt med Møre og Romsdal 
Revisjon IKS for å diskuter om det var mulig å få til en sammenslåing av de to selskapene. 
Ved årsskiftet 2018/2019 vedtok representantskapene i de to selskapene å slutte seg til 
konklusjoner og innstilling om å etablere et samvirkeforetak: Møre og Romsdal Revisjon SA. 
Det ble sendt en anbefaling til eierkommunene/fellesnemder om å stifte selskapet.  
 
Med hjemmel i § 78 nr. 3 og 4, er kontrollutvalget tillagt innstillingsrett i spørsmål om valg 
av revisjonsordning og revisor.  
 
Når en kommune har gjort valg av revisjonsordning, så blir det vanligvis ikke gjort en ny 
vurdering av dette uten at det blir tatt initiativ til det. Selv om det ikke var tatt noe initiativ til 
å vurdere en annen revisjonsordning, så vurderte sekretariatet at de var naturlig at 
kontrollutvalget og kommunestyret fikk en beskrivelse av de ulike alternativene som var å 
velge mellom. Det var et naturlig krysspunkt å gjøre en slik vurdering, når det var tatt initiativ 
til å etablere et nytt revisjonsselskap.  
 
Kontrollutvalgets innstilling 
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1. Gjemnes kommunestyret godkjenner at Gjemnes kommune fortsetter med revisjon i 

egenregi – interkommunalt samarbeid. 
 

2. Gjemnes kommunestyre velger Møre og Romsdal Revisjon SA som revisor for 
Gjemnes kommune, forutsatt at selskapet blir stiftet.  

 
3. Kontrollutvalget inngår og godkjenner oppdragsavtaler med Møre og Romsdal 

Revisjon SA. 
 
Kommunestyret i Gjemnes fattet vedtak i samsvar med innstillingen i møte 18.6.2019, sak 
40/19. I samme møte vedtok også kommunestyret å etablere det nye revisjonsselskapet. 
Selskapet ble stiftet 23.8.2019.  
 
9. Oppsummering 
Med bakgrunn i mandat og det arbeidet som kontrollutvalget har gjennomført i valgperioden 
2015-2019, er utvalgets medlemmer av den oppfatning at kontrollutvalget har en viktig rolle i 
en lærende organisasjon i stadig utvikling. Gjennom valgperioden har utvalget arbeidet med å 
belyse mange av kommunens tjenesteområder. 
 
Det gjenstår fremdeles noe arbeid i forhold til forståelse for kontrollorganenes rolle og 
funksjon i kommunen, noe som er avgjørende for at utvalget skal kunne gjøre en god jobb. 
Kontrollutvalget har i valgperioden fått laget nødvendige plandokumenter: plan for 
selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon, som er blitt gjennomgått ved nye 
bestillingen. Plan for kontrollutvalgets virksomhet i perioden blir nå også utarbeidet. 
Planverket er således på plass og gjennomføringen foretatt i henhold til målsettingene. 
Målet om å være uavhengig i sitt arbeid anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god 
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens 
partipolitiske hensyn legges bort. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å 
være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på 
problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid. 
 
Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret og administrasjonen i Gjemnes 
kommune for et godt samarbeid i valgperioden.  
 
Kontrollutvalget vil med dette ønske det påtroppende kontrollutvalget lykke til i den neste 
valgperioden der nye interessante og krevende oppgaver venter. 
 
 

Gjemnes, 18.9.2019 
 
 

Øyvind Gjøen   Kristine Måløy  Geir Sveinung Berg 
leder    nestleder   medlem  

      
 
Erik Aspen Bakke      Kari Roset Holten 
medlem       medlem  


