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KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 

 

 
 

 

ÅRSRAPPORT 2020 
 

1. INNLEDNING 

 

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-1 er Rauma kommune 

pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyrets kontrollorgan og skal på vegne av 

kommunestyret, sørge for det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. 

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, er 

ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.  

 
 

2. UTVALGETS SAMMENSETNING 

 
Navn Funksjon Parti 

Lars Ramstad* Leder H 

Odd Ivar Røhmesmo Nestleder Sv 

Arne Johnson Medlem Ap 

Marit Nauste Medlem Uavh. 

Randi Margrethe Røsvik Sørli Medlem Krf 
*medlem av kommunestyret 

 
Varamedlemmer Navn Parti 

For Lars Ramstad   

 Marit Moltubakk H 

 Johan Setnes** H 

For Odd Ivar Røhmesmo    

 Hallgeir Gjerdset Sv 

 Liv Kristin Rasmussen Sv 

 Kaja Nilsen Sv 

For Arne Johnson   

 Parley Augustsson*** Ap 

 Elisabeth Talberg Ap 

 Svein Magne Rydjord Ap 

For Marit Nauste   

 ?  

 Sigvald Kavli ? 

For Randi Margrethe Røsvik Sørli   

 Ivar Kleiva Krf 

 Roe Næss**** Krf 

 Edmund Søvik Krf 
** Kommunestyret gjorde i møte 12.11.2020, sak 111/20, suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget. 

Peder Gjerstad var valgt til andre varamedlem for Lars Ramstad, men var ikke lenger valgbar da han flyttet fra 

kommunen. Johan Setnes ble valgt til ny vara, selv om han opprinnelig valgt som 1. vara for Marit Nauste.  

 

*** Kommunestyret gjorde i møte 12.2.2020, sak 15/20, suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget –. 

David Grøvdal var valgt til første varamedlem for Arne Johnson, men er ikke valgbar grunnet at han har 

styreverv i selskap som kommunen har eierinteresser i.  
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**** Kommunestyret gjorde i møte 1.10.2020, sak 87/20, suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalget -. 

Arne Hop var valgt til andre varamedlem for Randi M. R. Sørli, men er ikke valgbar grunnet at han har styreverv 

i selskap som kommunen har eierinteresser i.  

 

Ordfører og oppdragsansvarlig revisor har møte- og talerett i utvalgets møter. 

 

 

3. SEKRETARIAT 

 
” Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 

tilfredsstiller utvalgets behov.”, jf. Kommuneloven § 23-7 1. ledd.  

 

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har 

fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.  

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt 

samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.  

 

Fra 1.1.2020 består samarbeidet av Aukra, Gjemnes, Hustadvika, Molde, Rauma, Sunndal og 

Vestnes kommuner. I 2019 godkjente kommunestyrene nye vedtekter og valgte å benytte seg 

av overgangsordningen som kommuneloven åpner for. Innen 2023 må samarbeidet velge en 

annen organisasjonsform enn § 27.     

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets 

ansatte. Stig Holmstrøm, Vestnes kommune, er valgt til styreleder og Oddveig Gikling-

Bjørnå, Sunndal kommune, er valgt til nestleder.  
 

I 2020 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Rauma ivaretatt av daglig leder i 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, Jane Anita Aspen.  

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. kommuneloven § 23-7 2. ledd. 
 

 

4. OPPGAVER OG VIRKSOMHET I 2020 

 

4.0 Saksbehandling og møteavvikling 

Kontrollutvalget har i 2020 hatt 6 møter og behandlet i alt 46 protokollerte saker. Av disse er 

6 saker oversendt kommunestyret. I tillegg er det i 2020 lagt frem 28 referatsaker og 7 

orienteringssaker. 

 

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak. I tillegg 

har kontrollutvalget oversendt saker til kommunestyret som referatsak. 

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset. På 

grunn av pandemien har 1 møte vært avholdt på Teams.  

 

Kontrollutvalget har på forespørsel fått orienteringer fra administrasjon og revisjon i saker 

som har vært til behandling i møtene. 

 

Reglement for kontrollutvalget 

Reglement for kontrollutvalget i Rauma er vedtatt av kommunestyret i møte 14.11.2019, k-

sak 118/19.  

 

Plan for Kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

Kontrollutvalget utarbeider plan for kontrollutvalgets virksomhet for hver valgperiode. Planen 

utarbeides av det nye kontrollutvalget i løpet av første år etter nytt valg. Kommunestyret 
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godkjente planen i møte 20.5.2020, sak 47/20. På denne måten involveres kommunestyret i å 

sette rammer for kontrollutvalgets virksomhet i gjeldende valgperiode. Plan for 

kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 er en overordnet plan som blir konkretisert av 

kontrollutvalget i en årlig arbeidsplan.  

 

Konferanser/opplæring 

Utvalgsleder Lars Ramstad og utvalgsmedlem Randi Margrethe Røsvik Sørli, deltok på 

NKRFs1 Kontrollutvalgskonferanse 2020 på Gardermoen 29.- 30. januar 2020. 

 

På grunn av pandemien har andre kurs og konferanser blitt avlyst. 

 

4.1 Påse-ansvar overfor revisjonen 

Ifølge kommuneloven § 23-2, skal kontrollutvalget påse at kommunens regnskaper blir 

revidert på en forsvarlig måte. 

 

Kommunestyret valgte i møte 23.5.2019, sak 31/2019, å inngå som deltager i Møre og 

Romsdal Revisjon SA og valgte samvirkeforetaket som revisor for kommunen.  I vedtaket 

fikk kontrollutvalget mandat til å inngå oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA.  

 

Kontrollutvalget i Rauma godkjente oppdragsavtalen med MRR i møte 1.12.2020, sak 42/20.  

I avtalen forutsettes det bl.a. at revisjonen legger til rette for at kontrollutvalget kan oppfylle 

sitt påse-ansvar overfor revisjonen. I dette ligger det at revisjonen skal rapportere til 

kontrollutvalget fra sitt arbeid og ha et kvalitetssystem i samsvar med lov og revisjons-

standarder.   

 

Daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA er Veslemøy E. Ellinggard. Oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor for Rauma kommune er Anne Oterhals. 

 

Utvalget har i 2020 fått seg forelagt følgende: 

 

▪ Nummerert brev nr 1/20 – Foreløpig innberetning om økonomisk mislighold 

▪ Presentasjon årsoppgjør 2019 

▪ Revisjonsplan revisjonsåret 2020 

▪ Revisors vurdering av uavhengighet 

▪ Revisjonsberetninger for Rauma kommune 

▪ Revisjonsbrev nr. 2 

 

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. 

 

I tillegg har kontrollutvalget i møte i møte 15.9.2020, sak 26/20, behandlet en systematisk 

gjennomgang av revisjonens arbeid. Dette blir gjort årlig. Vurderingen ble gjennomført med 

bakgrunn i Forum for Kontroll og tilsyns (FKTs) veiledere for kontrollutvalgets påseansvar 

for regnskapsrevisjon. 

▪ Vurdering av kontrollutvalgets påseansvar overfor regnskapsrevisor  

 

4.2 Uttalelse til regnskapene 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 3. 

 

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2019 for Rauma kommune, og gitt sin 

uttalelse til dette. 

 

 
1 Norges Kommunerevisorforbund 
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Kontrollutvalget har i forbindelse med sin uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2019 

anbefalt at noter til regnskapet ligger i Årsrapporten sammen med regnskapet. Notene er en 

særskilt del av årsregnskapet og skal bidra til å øke regnskapsbrukerens forståelse og 

vurdering av regnskapet. Notene skal kommentere årsregnskapet slik at leseren får en bedre 

forståelse av de ulike delene av regnskapet. 

 

Kontrollutvalget presiserte videre i uttalen at kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning er en del av den politiske prosessen. Det forventes da at den ferdige Årsrapporten 

også foreligger før kontrollutvalgets behandling.  

Kontrollutvalget har også fått seg forelagt kommunens tertialvise økonomirapporter. 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt, som referatsaker, det årlige skatteregnskapet fra 

skatteoppkrever samt skatteetatens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen for Rauma 

kommune. Dette er siste året det vil mottas en kontrollrapport som denne, for 

skatteoppkrevingen i kommunen. Skatteoppkreverfunksjonen er overført til Skatteetaten fra 1. 

november 2020. 

 

4.3. Nummererte brev 

I kommuneloven § 24-7, er det krav om at revisor i brev skriftlig skal påpeke nærmere angitte 

forhold overfor kontrollutvalget. Det er listet opp syv forhold som krever slik rapportering. 

Bestemmelsen er ikke til hinder for at revisor selv vurderer om det er andre forhold som også 

bør rapporteres til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget har mottatt to nummerert brev fra revisor i 2020.  

 

▪ Nummerert brev nr. 1/2020 – Foreløpig innberetning av økonomisk mislighold. 

 

Brevet ble fremlagt for kontrollutvalget i møte 25.2.20230, sak 03/20. Forholdet som er 

avdekket, knytter seg til at det var slettet en fordring som kommunen har. Forholdet ble 

avdekket av kommunen selv. Kommunen var i dialog med firma for å få til en endring i 

systemet som ble brukt, slik at to personer må bekrefte dersom en fordring skal kunne slettes. 

Dersom selskapet ikke endrer sitt system på dette området, må kommunen legg inn manuelle 

rutiner for å sikre dette. Arbeidsforholdet ble avsluttet. Forholdet ble anmeldt av kommunen.  

 

▪ Revisjonsbrev nr. 2 

  

Brevet ble fremlagt for kontrollutvalget i møte 12.5.2020, sak 10/20. Det var to forhold som 

ble omtalt i brevet: 

• Kommunen hadde ikke behandlet skattetrekksmidler i samsvar med bestemmelsene i 

skattebetalingsloven § 5-12. Bankkonto for skattetrekksmidler viste for lite avsatte 

midler pr. 31.12.2019. 

• Årsregnskap 2019 var ikke avlagt innen fristen. Årsregnskapet ble først avlagt 

3.3.2020, endret 10.3.2020 og nytt årsregnskap avlagt 4.5.2020. Frist for avleggelse av 

årsregnskap var 15.2.  

Kontrollutvalget har bad rådmannen om å lage en plan for oppfølging av revisjonens 

merknader.  

 

4.4 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i 

samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal senest 30. juni gi en skriftlig uttalelse til 

kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen, jf. 

Kommunelova § 24-9.   
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Den nye loven trådte i kraft fra 1.1.2020 og reglene knyttet til regnskap, gjelder fra og med 

regnskapsåret 2020. Det ble likevel bestemt at det skulle gjennomføres en forenklet 

etterlevingskontroll for 2019, men da med enklere saksgang og risikovurdering. 

 

Det ble i 2020 gjennomført forenklet etterlevingskontroll på  

• Beregning av tilskudd til private barnehager.  

 

Revisor har funnet at Rauma kommune i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsen i de 

interne rutinene som gjelder for beregning av tilskudd til private barnehager.  

 

4.5 Forvaltningsrevisjonsrapporter 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3. 

 

Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 15.9.2020, sak 28/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

1.10.2020, K-sak 85/20. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 
1.Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til Rauma kommunes Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023, med følgende tema:  

• Saksforberedelse før politiske beslutninger  

• Nav – Økonomisk råd og veiledning  

 

2. Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll for å vurdere om det er behov for å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon i noen av kommunens selskap eller interkommunale samarbeid. Om kontrollen 

viser behov, kan kontrollutvalget prioritere å gjennomføre forvaltningsrevisjon i noen av disse 

selskapene. Kommunestyre ber om at kontrollutvalget ikke prioriterer bort kontroll av de allerede 

påpekte kommunalt fulleide selskap (Teglverket Eiendom AS og Rauma Boliger AS).  

 

3. Kontrollutvalget får fullmakt til å prioritere rekkefølge mellom tema som er omtalt i planen.  

 

4. Dersom det oppstår noe uforutsett i planperioden, kan kontrollutvalget behandle også andre områder 

for forvaltningsrevisjon. 

 

På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 vedtok kontrollutvalget i Rauma i 

sitt møte 1.2.2020, sak 43/20, å bestille følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 

▪ Saksforberedelse før politiske vedtak i Rauma kommune 

 

Prosjektplan skal behandles i kontrollutvalgets første møte i 2021. Rapport er forventet levert 

i april 2021.  

 

I 2020 har kontrollutvalget også foretatt oppfølging av tidligere gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekt:   

 

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.9.2019 sak 26/19 forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Internkontroll i Rauma kommune. Endelig vedtak ble gjort av kommunestyret i møte 

14.11.2019, sak 120/2019. I kontrollutvalgets møte 25.2.2020, sak 04/20, ble utvalget forelagt 

rådmannens plan for oppfølging av anbefalinger. I møte 15.6, fikk utvalget statusrapport for 

oppfølging av anbefalingene. Utvalget ønsker å fortsette oppfølgingen til anbefalingene er 

kommet på plass. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport Innkjøp og offentlige anskaffelser ble behandlet i 

kommunestyret 22.3.2018, 27/18.  Rådmannen har i møte 15.6.2020 gitt kontrollutvalget status 

for oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsprosjekt. Mye ser nå ut til å være på 

plass, men ikke alt. Kontrollutvalget har fortsatt saken på oppfølgingslisten. Utvalget forventer at 

oppfølging av anbefalingene snart kommer i mål.  
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4.6 Eierskapskontroll 

Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4. 

 

Det er utarbeidet Plan for eierskapskontroll 2020-2023 som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 15.9.2020, sak 29/20 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

1.10.2020, K-sak 84/20. Planen sier følgende: 

 
Kontrollutvalget gjennomfører en avgrenset kontroll i kommunens selskap i form av utsending av et 

kartleggingsskjema 

 

Kontrollutvalget får delegert myndighet til å avgjøre om det skal gjennomføres eierskapskontroll, på 

bakgrunn av funn i kartleggingen.   

 

Kommunedirektøren skal sikre at årsmeldinger og regnskap fra selskap kommunen har eierinteresser i 

blir lagt tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

Rauma kommunes eierskapskapsmelding skal revideres i tråd med kravene til eierskapsmelding i 

kommuneloven § 26-1  
 

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding 

(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert 

enkelt selskap). Eierskapsmelding 2011 ble vedtatt av Rauma kommunestyre 8.3.2011 i sak 

008/11. 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av eierskapsmeldingen at revidert 

eierskapsmelding skulle framlegges tidlig på høsten hvert år. I 2013 ble det vedtatt en 

eierskapsstrategi for Rauma Energi AS. Utover dette, har rådmannen valgt å presentere 

eierskapsmelding for de selskapene der kommunen har 100 % eierandel som en del av 

kommunens årsrapport. Eierskapsmelding for kommunens øvrige eierskap kan ikke 

kontrollutvalget se er revidert.   

 

I ny kommunelov er det et krav om at det skal utarbeides eierskapsmelding minst en gang i 

valgperioden, jf. kommunelova § 26-1. I paragrafen settes det også krav til hva 

eierskapsmeldingen skal inneholde: 

• Kommunens prinsipper for eierstyring 

• Oversikt over selskap, kommunale foretak og andre visksomheter som kommunen har 

eierinteresse eller tilsvarende interesse i 

• Kommunens formål med sine eierinteresser 

 

Eierskapsmelding er et viktig styringsverktøy for kommunen og kommunens representanter i 

alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ikke bare de største selskapene.  

Eierskapsmeldingen er også et viktig redskap i kontrollutvalgets arbeid. Kontrollutvalget vil 

anbefale at arbeid med eierskapsmeldingen blir prioritert.  

 

Kontrollutvalget har i 2020 ikke bestilt eller behandlet noen eierskapskontroller. 

 

4.7 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Med hjemmel i kommunelova § 23-6 kan kontrollutvalget kreve de opplysninger som er 

nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra IKS, interkommunale politiske råd, 

kommunale oppgavefelleskap og AS der kommunen alene eller sammen med andre 

kommuner, fylkeskommuner eller IKS direkte eller indirekte eier alle aksjer 

 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organer og har rett til å være til stede i disse møtene.  

 

Det er bare Rauma Energi AS og RIR IKS som varsler kontrollutvalget om 

generalforsamlinger, representantskapsmøter eller tilsvarende organ . 



Side 7 av 9 

 

Kontrollutvalget mottar jevnlig statusrapporter fra Rauma Energi AS, siste i kontrollutvalgets 

møte 15.9.2020.  

 

4.8 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskrift for kontrollutvalg og revisjon.  

 

Ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse av revisor 

Kontrollutvalget innstiller i slike saker til kommunestyret.  

 

Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjett for kontrollarbeidet  

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget 

skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til 

kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Sekretariat 

Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget. 

 

4.9 Oppfølging av politiske vedtak 

Status for politiske vedtak rapporteres i kommunens økonomiske tertialrapporter. 

Denne oversikten inneholder oppfølging av kommunestyrevedtak eldre enn 3 mnd. 

 

4.10 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2018 er følgende: 

 
Sak nr / 

dato 

Sakstittel Vedtak 

 

Merknad 

 

 

KU sak 

43/20 

1.12.2020 

 

Bestilling av 

forvaltingsrevisjonsprosjekt 

 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av 

Saksforberedelse før politiske beslutninger i Rauma 

kommune  

2. Forvaltningsrevisjonsprosjektet blir bestilt 

gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon SA.  

3. Møre og Romsdal Revisjon SA utarbeider utkast 

til prosjektplan fra problemstillinger skissert i møte. 

Prosjektplanen legges frem for godkjenning i 

kontrollutvalgets første møte 2021.  

Rapporten er 

forventet ferdig til 

juni 2021  

KU sak 

44/20 

1.12.202 

Oppfølgingsliste I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet 

▪ Helse- og omsorgstjenester i Rauma 

kommune 

▪ Barnevernstjenesten i Rauma kommune 

▪ Rauma Energi AS 

▪ Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 

▪ Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og 

offentlige anskaffelser i Rauma 

kommune». 

▪ Tilstandsrapport for grunnskolen 

▪ Forvaltningsrevisjonsrapport 

«Internkontroll i Rauma kommune» 

▪ Refusjon sykepenger 

Gjenstående saker 

fra oppfølgings-

listen for 2020 blir 

ført over til 

oppfølgingsliste 

for 2021. 

 

4.11 Spesielle undersøkelsesoppgaver 

Kontrollutvalget gjennomførte i 2020 ingen spesiell undersøkelsesoppgaver, men har 

behandlet en rekke saker på bakgrunn av henvendelser fra innbyggere og politikere:   

 

• Oppfølging av vedtak – tiltak for å redusere mobbing i Rauma-skolen 

• Plassering av ny kommunegrense mellom Vestnes og Rauma – Henstilling til 

vurdering av ny behandling. 

• Kommunal formuesbevaring 
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• Henvendelse knytte til ordførers svar vedrørende forslag om ansettelse av Controller. 

 

4.12 Virksomhetsbesøk 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre 

kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal 

virksomhet, eller få en orientering fra en virksomhetsleder.   

 

Gjennomføring av virksomhetsbesøk/orienteringer gir kontrollutvalget et godt innblikk i den 

kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget. 

 

Koronapandemien har vanskeliggjort gjennomføring av virksomhetsbesøk for kontrollutvalget i 

2020.  

Utvalget fikk i møte 3.11.2020 en orientering fra Helse- og omsorgssjef og kommunedirektør om 

Botjenesten i Rauma kommune. Det ble orientert knyttet til stikkordene; organisering, 

bemanning, kompetanse og utfordringer. 

  

4.13 Sentrale kommunale styringsverktøy 

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende 

og hensiktsmessig internkontroll. 

 

Kommunedirektøren har ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et 

tilfredsstillende internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med 

hensyn til hvordan de fungerer, og hvilken internkontroll som ligger inne i systemene. 

 

Rauma kommune har følgende sentrale styringsverktøy: 

 

❖ Økonomireglement (vedtatt 5.9.2017 i K-sak 55/2017) 

❖ Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune (vedtatt 5.9.2017 K-sak 

56/2017) 

❖ Delegasjonsreglement for 2020-2025 (vedtatt 2.4.2020 i K-sak 32/20) 

❖ Etiske retningslinjer i Rauma kommune (revidert 13.12.2018 K-sak 97/2018) 

❖ Dokumentasjonsstrategi 2020-2024 (vedtatt 1.10.2020 K-sak 46/20) 

❖ Overordnet beredskapsplan (vedtatt 12.11.2020 K-sak 97/20) 

❖ Anskaffelsesstrategi 2020-2024 (vedtatt 10.12.2020 i K sak 112/20) 

❖ Eierskapsmelding 2011 Rauma kommune (vedtatt 8.3.2011 i K-sak 08/2011) 

❖ Web-basert internkontrollsystem 

 

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer og 

hvilken internkontroll som ligger inne i systemene. 

 

4.14. Tilsyn fra andre 

Flere eksterne forvaltningsorgan fører tilsyn med Rauma kommune. For eksempel 

fylkesmannen, helsetilsynet, arbeidstilsynet og arkivverket.   

Disse tilsynene kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving 

av tjenesteproduksjonen. 

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slike tilsyn, for å kunne løpende 

følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Rauma kommune kvalitetssikres og 

forbedres. 

 

Kontrollutvalget har i 2020 fått seg forelagt følgende: 

• Avslutning av tilsynssak – Rauma kommune, brev fra fylkesmannen i Møre og 

Romsdal til Rauma kommune v/helse- og omsorgssjef datert 13.1.2020. 
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• Avslutning av tilsyn – fortsatt åpne avvik – Rauma kommune, brev datert 

10.8.2020 fra Arkivverket til Rauma kommune. Kontrollutvalget har merket seg at tre 

avvik ikke er lukket.  Arkivverket skriver at de gjenstående avvikene gir grunn til 

fortsatt bekymring over forvaltning av arkivene. 

 

Kontrollutvalgssekretariatet har i 2020 deltatt på to digitale møter hos Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal der fokus har vært på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner i 

regi av kontrollutvalgene.  Fylkesmannen har ifølge kommuneloven et samordningsansvar for 

dette.  Det er nå opprettet en egen Tilsynskalender der alle planlagte og avholdte tilsyn fra alle 

statlige tilsynsorganer vil blir samlet. Kalenderen skal etter planen også inneholde oversikt 

over forvaltningsrevisjoner fra kontrollutvalgene.  

 
 

5. SAMMENDRAG 

 

Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, så vel som de interne forvaltningsfunksjoner.  

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne og innbyggerne. En aktiv og 

troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget opplever at arbeidsområdet er omfattende og saksmengden stor. 

Kontrollutvalget har i 2020 fått flere innspill fra innbyggere og fra politikere til forhold som 

de ønsker at kontrollutvalget skal se nærmere på.  

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 

som gjelder hele virksomhetsområdet til Rauma kommune.  

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i kontrollarbeidet, er kontrollutvalgets virke avhengig av å 

ha legitimitet i kommunestyret.  Dette er nødvendig å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. Utvalget vil gjerne ha en dialog med kommunestyret om hvordan 

utvalgets ressurser kan benyttes på best mulig måte.  

 

 

 

Åndalsnes, 9.2.2021 
 Kontrollutvalget i Rauma kommune 

 

 

 

 

  

   

Lars Ramstad Odd Ivar Røhmesmo Arne Johnson 

leder nestleder medlem 

 

 

  

Marit Naust 

medlem 

 

 Randi Margrethe R. Sørli 

medlem 

 


