
Kontrollutvalget i Hemsedal kommune 
  

     MØTEINNKALLING OPPLÆRINGSDAG 
 

 Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal 
                   E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no        

              Mobil: +47 91 60 51 08  /  Org.nr: 917 356 246 MVA  /  Firma e-post: hanne@hwengen.no 

 
 

 
Til Kontrollutvalget i Hemsedal kommune: 
Gry Herland, Anders Løkken, Hege Falck-Andersen, Karin Follesø, Jan PB. Rutgerson 
 

Møtetid:  Mandag 17. januar 2022, kl. 10.00 til 15-16.00 

Møtested: Fjernmøte via Teams  

 
 
Dere vil få nærmere beskjed om det viser seg at opplæringen kan gjennomføres fysisk, i stedet for på Teams  
 - da i Kultursalen på kommunehuset. 
 
 
 
 

Etter hvert kommunevalg gjennomføres det til vanlig en opplæringsdag for de nye kontrollutvalgene. 

I og med det nå er valgt et nytt kontrollutvalg i Hemsedal vil det bli gjennomført en opplæringsdag for 

utvalget den 17. januar 2022. 

 
 Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) står for hoveddelen av opplæringen denne dagen, og har 

satt sammen et program som vil gi det nyvalgte kontrollutvalget god informasjon om bl.a. 
rammeverk, oppgaver og rolleforståelse. 

 Viken kommunerevisjon IKS vil avslutte dagen med en orientering om bl.a. sine oppgaver og rolle. 
 
Se program-oversikten på neste side. 
 
 
  
 
 
 
Vennligst gi beskjed om dere ikke har anledning til å delta. 
 
 
 
 
 
Hemsedal, 03.01.2022 
 
 
 
Hanne Heen Wengen (sign.) 
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi sendt:  
Ordfører, kommunedirektør, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS, Bjørn Bråthen i NKRF 
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 Velkommen v/sekretariat 

 
 

 Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 
Innledning 

 Det kommunale styringssystemet med vekt på kommunal egenkontroll og 

kontrollutvalgets plass og rolle 

 
Oversikt over det overordnede rammeverket 

 Kommuneloven | Syvende del. Egenkontroll 

 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

 
Kontrollutvalgets myndighet og rolle 

 Hva kjennetegner kontrollutvalget? 

 Valg og sammensetning 

 Samspillet med kommunestyret 

 Sekretariatet – utvalgets viktigste støttespiller 

 Revisjonen – utvalgets leverandør 

 Arbeidet i kontrollutvalget 

 Forholdet til administrasjonen og innbyggerne (herunder media) 

 

 

 Viken kommunerevisjon IKS (VKR) 

 Presentasjon av Viken kommunerevisjon IKS 

 Kort om revisor oppgaver 

 Avtalen om revisjonstjenester og samarbeidet med kontrollutvalget 

 Nærmere om kontrollutvalgets «påse-ansvar» 

 Nærmere om 
o RR  (regnskapsrevisjon) 

o FR  (forvaltningsrevisjon) 
o Eierskapskontroll 
o ROV (risiko- og vesentlighetsvurdering) 

 
 
 
 

  

 

Lunsjpause ca. kl.11.30-12.00 

Om vi kan møtes fysisk: 

 Det serveres rundstykker og kaffe/te  
 Kaffe og vann er tilgjengelig under møtet. 
 


