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1 .  INNLEDNING  

Kommunelovens kapittel 12 omhandler internt tilsyn og kontroll.  Det er kommunestyret selv 
som har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen (§ 76), men kommunestyret 
velger et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsynet (§77). Kontrollutvalget er således et 
obligatorisk politisk oppnevnt organ med oppgaver knyttet til tilsyn og kontroll.  
 
 

2.  UTVALGETS MEDLEMMER 

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget: 
 
Perioden 2008-2011: 
Faste medlemmer:     Varerepresentant: 
Astri Furumo(AP) - leder    Lasse Sølhusvik(AP) 
Svein Abrahamsen(V) - nestleder    Aksel Røsand(V) 
Kristian Stray (H)     Heidi Kolstø(H) 
Georg Hillestad(FRP)     Staale V Rasmussen(FRP) 
Marit Bjørnestad(SV)     Tor Braut(SV) 
Mariann Kjær Eikje(KRF)    Bernhard Engedal(KRF) 
Sigve B Olsen(PP)     Eli Paulsen (PP)  
 
Kristian Stray var medlem av bystyret i 2011.  
 
Følgende ble valgt for perioden 2011-2015: 
Faste medlemmer:     Vararepresentant: 
Torleif Lothe(V) – leder     Heine Vihovde Vestvik (V) 
Johannes Vikse (PP) – nestleder    Willy Briggar Larsen (PP) 
Dagfinn Våge (H)     Torill Hagland (H) 
Mariann Iren Aksdal (AP)    Jan Inge Klakegg (AP) 
Solmøy Saltveit (FRP)     Svein G. Thorvaldsen (FRP) 
Bjarte Myklebust (KRF)     Mariann Kjær Eikje (KRF) 
Marit Bjørnestad (SV)     Lise Haukås (SV) 
 
Mariann Iren Aksdal er medlem av bystyret i perioden 2011-2015. Utvalget hadde sitt første møte 
den 06.desember 2011.  
 

3.  KONTROLLUTVALGETS MØT EAKTIVITET I  2011  

Kontrollutvalget har avholdt 8 møter, fordelt på fem møter på våren og tre møter på høsten. 
Utvalget har hatt 43 saker til behandling. Se for øvrig fullstendig oversikt over saker forelagt 
kontrollutvalget som ligger som vedlegg til årsmeldingen. 
 
Kontrollutvalgets møter har vært holdt for åpne dører.  
 
Kontrollutvalgets møter avholdes på Nordre Komiterom på Haugesund Rådhus. Møtene 
kunngjøres i fellesannonsering av åpne kommunale møter i Haugesund kommune. Sakspapirer til 
utvalgets møter legges dessuten ut for offentligheten på kommunens servicesenter og på 
Haugesund Folkebibliotek. 
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4.  KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER  

Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til tilsyn og kontroll gjennom å føre tilsyn med 
forvaltningen, regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 
4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN 

Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer fra rådmannen om 
spørsmål og saker utvalget har tatt opp.  I 2011 vil utvalget spesielt trekke fram orientering om 
Terra-rapporten og oppfølgingen av barnevernsrapporten. 

 

4.2 REGNSKAPSREVISJON 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
det foregår i samsvar med lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets 
instrukser. 
 
Kontrollutvalget behandlet kommunens og Haugesund Kultur & Festivalutvikling KF sitt 
regnskap for 2010 og gav uttalelse til regnskapene.   
 
Kontrollutvalget har behandlet skatteregnskapet for 2010 som orienteringssak. 
 
4.3 FORVALTNINGSREVISJON 

Kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale 
virksomheten.  Forvaltningsrevisjon skjer etter bystyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Kontrollutvalget har i 2011 behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter. Den ene tilknyttet 
økonomistyring i kommunen og den andre vedrørende kommunens eierskapsforvaltning. Begge 
rapportene ble utarbeidet av revisjonsfirmaet Deloitte AS.  
 
Rapportene er behandlet av bystyret. Kontrollutvalget vil følge opp at bystyrets vedtak i 
forbindelse med behandlingen av revisjonsrapportene blir gjennomført i administrasjonen.  
 
 
4.4 SELSKAPSKONTROLL 

Kontrollutvalget er pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper som er heleide av kommunen eller sammen med andre 
kommuner/fylkeskommuner.  Bystyret har vedtatt plan for selskapskontroll for perioden 2008-
2011. 
 
Det ble behandlet selskapskontroll av Haugaland interkommunale miljøverk i 2011. Rapporten er 
behandlet av bystyret. Kontrollutvalget vil følge opp at bystyrets vedtak i forbindelse med 
behandlingen av revisjonsrapportene blir gjennomført i administrasjonen.  
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4.5 TILSYN MED REVISJONEN 

 Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter.  
 
Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra ansvarlig revisor i Deloitte AS.  
 
Avtalen med Deloitte AS utløper 30.06.2012. I kontrollutvalgets møte 03.05.11 sak 24/11 vedtok 
kontrollutvalget å lyse i 2011 ut anbud på revisjonstjenestene for perioden 2012-2015. Ved 
fristens utløp var det kommet inn 2 tilbud som begge oppfylte tildelingskriteriene. Med bakgrunn 
i tildelingskriteriene om det økonomisk mest fordelaktigste tilbudet innstilte kontrollutvalget på 
revisjonsselskapet Deloitte AS som kommunens revisor de neste 3 år fra 01.07.12. Bystyret sluttet 
seg til innstillingen i møte 19.10.11, sak 83/11. 
 
4.6 SEKRETARIAT 

Sekretariatstjenester for kontrollutvalget er i 2011 ivaretatt av Haugaland 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. Sekretariatet har skiftet daglig leder i 2011, noe som påvirket 
kapasiteten ved sekretariatet tidlig på høsten 2011.  
 
 

5.  OPPSUMMERING  

Aktiviteten i 2011 har vært som planlagt. 
 
 
 
 

Haugesund, 31.januar 2012 
   
 
   

Johannes Vikse(sign.)  Mariann Iren Aksdal(sign.)  Dagfinn Våge(sign.) 
 
 

Marit Bjørnestad(sign.)  Bjarte Myklebus(sign.)  Solmøy Saltveit (sign.) 
 
 
 

Torleif Lothe (sign.) 
leder 


