
Møte nr. 1/20 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

SAUDA KONTROLLUTVALG 

MØTEINNKALLING  

Dato: torsdag 13. februar 2020 
Tid: kl. 14.00  
Sted: Sauda Rådhus, møterom 3. etasje  

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 52 75 73 50, som sms til 
mobiltlf. 959 86 977 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no 

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som 
mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket Unntatt offentlighet i medhold 
av off.l., sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på 
www.kontrollutvalgene.no  

I etterkant av møtet vil det bli gjennomført workshop i regi av KPMG. Formålet er å 
identifisere risikoer som kommunen står ovenfor og hvor vesentlige disse risikoene er. Dette 
skal så danne grunnlag for å kunne etablere og verifisere mulige områder for forvaltnings-
revisjon og eierskapskontroll i ny plan for de neste fire årene. 

Odd Gunnar Høie 

Sakliste: 

01/20  Godkjenning av protokoll 21.11.19 

02/20 Plan for orientering om enhetene og stab/støtte 

03/20 Årsmelding for kontrollutvalget 2019 

04/20 Referat- og orienteringssaker 13.02.20 

Eventuelt 

Sauda/Aksdal, 06.02.20 

Odd Magne Lønseth (sign.) 
Kontrollutvalgsleder  Utvalgssekretær 

Kopi: Ordfører (møte- og talerett) 
Revisor (møte- og talerett) 
Rådmann (til orientering) 
Varamedlem (til orientering) 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 1 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 13.02.20 01/20 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.11.19 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 21.11.19 godkjennes.  

Saksvedlegg:  Protokoll fra møte i kontrollutvalget 21.11.19 

Saksorientering: 
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.11.19 til godkjenning.  

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt 
administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til 
vedlagt protokoll.  

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt. 
møteleder vil så signere protokollen. 

Aksdal, 06.02.20 

Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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SAUDA KONTROLLUTVALG 

PROTOKOLL 

Torsdag 21. november 2019 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av 
utvalgets leder Odd Magne Lønseth. Han ønsket velkommen til første møte i utvalget i denne 
valgperioden.  

MØTESTED: Sauda Rådhus, møterom 3. etasje 

MØTESTART/-SLUTT: kl. 14.00 – kl. 16.20 

MØTENDE MEDLEMMER: Odd Magne Lønseth (Ap), Øyvind Djuv (H), 
Ola M. Birkeland (Sp) og Lillian Nordengen (Sp) 

FORFALL: Laura Seltveit (Ap) 

MØTENDE VARAMEDLEMER: Lisa Stornes (SV) 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,  
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

FRA REVISJONEN MØTTE: Regnskapsrevisor Roald Stakland – KPMG AS 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 

ANDRE SOM MØTTE:  

Ingen 

Ordfører Asbjørn Birkeland (Sp) 

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

SAK 17/19 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER 

Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til orientering. 
Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019 eller  
Utvalget vil framheve følgende ……………. 

Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Utvalgssekretær gjorde greie for utvalgets ansvar og oppgaver. Flere av medlemmene hadde 
deltatt på informasjonsmøtet i Aksdal og fått mye informasjonen der. Medlemmene stilte 
spørsmål underveis og diskuterte ulike sider ved vervet. Evalueringsskjema fra forrige utvalg 
ble også drøftet. Lillian Nordengen opplyste at hun er styremedlem i et selskap som 
kommunen har eierinteresser i. Hun har gjort ordfører oppmerksom på dette, og har bedt om å 
bli fritatt fra vervet.  

3



Møte nr 4/19 

2 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Sauda kontrollutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til orientering. 

Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019. 

SAK 18/19 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2020 

Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2020: 
torsdag: 13.02, 14.05, 17.09, 12.11 – kl. 14.00. 
Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov. 

Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Leder innleder. Møtedatoene i september og november passet ikke for Lillian Nordengen. 
Medlemmene ble enige om å endre dato til en uke tidligere.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2020: 

torsdag: 13.02, 14.05, 10.09, 05.11 – kl. 14.00. 

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov. 

SAK 19/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 02.09.19 

Sekretariatets innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 02.09.19 godkjennes. 

Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 02.09.19 godkjennes. 

SAK 20/19 REVISJONSPLAN FOR REKNESKAPSÅRET 2019 

Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg tar revisjonsplan 2019 fra KPMG AS om regskapsrevisjonen og 
presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimsrevisjonen så langt i 2019 til 
orientering. 

Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Revisor delte ut en presentasjon og orienterte om planen. Han fortalte om personalet som 
jobber med kommunerevisjon, om oppstartsmøte med administrasjonen, og om hvilke forhold 
revisjonen ville ha et spesielt fokus på i år. Revisor svarte på spørsmål underveis. Utvalget 
hadde ingen merknader til planen. 
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Sauda kontrollutvalg tar revisjonsplan 2019 fra KPMG AS om regskapsrevisjonen og 
presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimsrevisjonen så langt i 2019 til 
orientering. 

SAK 21/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLEGHETS-
VURDERINGER OG PLANER FOR FORVALTNINGS-
REVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024  
FOR SAUDA KOMMUNE 

Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentligvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll 2020 - 2024 for Sauda kommune slik den foreligger i vedlagte 
prosjektplan/ med disse endringene. Rammen blir satt til 140 timer. 

Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Sekretær innledet om saken. Revisor viste en kort presentasjon av prosjektplanen. 
Medlemmene drøftet forslaget og særlig omfanget av arbeidet med å utarbeide en plan.  

Øyvind Djuv mente forslaget til prosjektplan var for omfattende. Han mente kommunen var 
oversiktlig og at det ikke var nødvendig med så omfattende arbeid for å utarbeide en slik plan 
og han fremmet derfor følgende forslag: 

Rammen for arbeidet med risiko- og vesentlegvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll 2020 – 2024 for Sauda kommune settes til 90 timer. 50 timer kan fritt 
benyttes av utvalget.  

Utvalget og revisor drøftet rammen for prosjektet. De øvrige medlemmene mente det var 
viktig å få utarbeidet en god analyse i forkant av planen.  

Ved votering fikk Djuv sitt forslag en stemme.  

Med fire stemmer ble følgende vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Sauda kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentligvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll 2020 - 2024 for Sauda kommune slik den foreligger i vedlagte 
prosjektplan.  

Rammen blir satt til 140 timer. 

SAK 22/19 ORIENTERING OM FORSLAGET TIL BUDSJETT 2020 OG 
ØKONOMIPLAN 2020-2023 

Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 
2020 - 2023 til orientering. 
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Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Rådmannen meldte forfall på kort varsel. Ordføreren orienterte om forslaget fra rådmannen og 
formannskapets behandling. Han svarte på spørsmål underveis. Utvalget var fornøyd med 
orienteringen fra ordføreren.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Sauda kontrollutvalg tar ordførerens gjennomgang av forslaget til budsjett for 2020  
til orientering. 

SAK 23/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 

27. Statusrapport pr. november 2019
28. Kst. vedtak 09.10.19, sak 56/19 – valg av kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023
28. Taushetserklæringsskjema (ble signert i møtet)
29. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
30. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene – Sandnes 09.01.20
31. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020
32. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19

Behandling i kontrollutvalget 21.11.19: 
Sekretær gikk igjennom referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader.  
Utvalget var enige om at alle faste medlemmer kan reise til Sandnes. Leder ønskte at 
medlemmene prioriterte å reise på FKT-konferansen i juni, men at inntil 2 medlemmer kan 
reise på NKRF konferansen. Påmelding til sekretariatet innen fristene.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 21.11.19: 

Referatsakene 27 – 32 blir tatt til orientering. 

Sauda kontrollutvalg vedtar at alle medlemmer kan reise på konferansen i Sandens. Inntil to 
medlemmer kan reise på NKRF konferansen på Gardermoen i januar. Påmelding til 
sekretariatet. Deltagerne ordner selv med transport.  

EVENTUELT 
Leder opplyste at han var blitt kontaktet av en lokal bedrift som følte seg forbigått ved 
kommunale innkjøp. Medlemmene var enige om at leder følger opp forholdet ved å be om å 
få saken tilsendt skriftlig. Ordfører opplyste at alle rammeavtaler innenfor dette område vil bli 
sagt opp, og at det antagelig vil bli en ny anbudsrunde.  

Neste møte: torsdag 13.02.20 – kl. 14.00  

Sauda/Aksdal, 02.09.19 

Odd Magne Lønseth Odd Gunnar Høie 
Leder  Kontrollutvalgssekretær 
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SAUDA KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 2 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 13.02.20 02/20 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033 

PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG STAB/STØTTE 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende plan for orientering om enhetene og 
sentraladministrasjonen i kommunen: 

13.02.20 workshop i regi av KPMG 
14.05.20 fellestjenester v/rådmann  
10.09.20 oppvekst og kultur  
05.11.20 teknisk – driftsavdelingen 

2021 
Møte 1  helse og omsorg 
Møte 2  teknisk - forvaltningsavdelingen 

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål. 

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale 
ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet. 

Saksorientering: 
Kontrollutvalget var i forrige periode svært fornøyd med å få orienteringer om driften av 
kommunen og hva som skjedde innen de ulike enhetene og støtte/stabsfunksjonen. Utvalget 
vedtok en plan for orienteringene i møtet 06.02.17, sak 04/17, og gjennomførte orienteringene 
i løpet av 2017 og 2018. I tillegg møtte andre fra administrasjonen i aktuelle saker som 
utvalget hadde etterspurt orientering om.   

Kontrollutvalget kan invitere enhver leder eller ansatt, der man på generell basis ber dem 
redegjøre for sitt arbeidsområde ved å orientere om driften, hvilke rammevilkår man arbeider 
under m.m. Den enkelte leder får da delta i et kontrollutvalgsmøte hvor de får presentere sin 
etat/avdeling med fokus på arbeids- og ansvarsområder den enkelte etat/avdeling har.  
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Kontrollutvalget v/sekretariatet vil oppfordre og utfordre den enkelte leder til å komme med 
både ris og ros av egen enhet/avdeling, fokusere på både det som går bra og hva som er 
utfordringer.  

Rådmannen er øverste leder og den personen i administrasjonen som kontrollutvalget skal 
forholde seg til. Alle invitasjoner går derfor via rådmannen, som tar stilling til om 
vedkommende for det aktuelle arbeidsområdet skal møte for å orientere på hans vegne. 

Etter reglementet for kontrollutvalget kan ansatte også bli innkalt for å orientere om en sak 
eller gi opplysninger i konkrete tilfelle. Rådmannen skal da være orientert om det.  

Siden orienteringen fra rådmannen er overbyggende, vil sekretariatet anbefale å starte med 
rådmannen, som har det overordnende ansvaret i kommunen. Dersom en følger oppsatt 
planforslag, vil kontrollutvalget ha fått en overordnet orientering om de fleste områdene i 
løpet av dette året og begynnelsen på neste år.  

Utvalget kan ta stilling til om de ønsker en slik orientering og hvem de ønsker å invitere i 
hvilken rekkefølge. Utvalget kan og bli enig om hvor lang tid den inviterte skal få til rådighet 
med eller uten spørsmål. Tidsrammen i forrige periode ble satt til 30 minutt inklusiv spørsmål.  

Det er også greit dersom noen av utvalgsmedlemmene har innspill eller spesielle ønsker om 
emne og spørsmål at de blir varslet via sekretariatet i forkant av orienteringene. Rekkefølgen 
kan som sagt endres av kontrollutvalget. I tillegg kan det bli endringer dersom foreslått 
tidspunkt ikke skulle passe for den som blir invitert.  

Aksdal, 06.02.20 

Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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SAUDA KOMMUNE Saksframlegg 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 13.02.20 03/20 
Kommunestyret 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033 

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2019 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/tillegg). 

Innstilling til kommunestyret: 

Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 

Vedlegg: årsmelding for 2019 

Saksorientering: 

I følge kommunelovens § 23-5 skal ”kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til 
kommunestyret eller fylkestinget”. 

Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019. Den er satt opp 
etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger. 

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten i utvalget i 2019 og gir et sammendrag av de 
hovedsaker som er behandlet av utvalget igjennom året, samt en fullstendig oversikt over 
saker til behandling og saker til orientering som vedlegg. 

Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med kontrollutvalgets behandling vil bli 
innarbeidet før den videresendes.  

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret til orientering etter at utvalget har godkjent den. 

Aksdal, 28.01.19 

Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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ÅRSMELDING
2019 

Kontrollutvalet i 
Sauda kommune 
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ÅRSMELDING 2019 – SAUDA KONTROLLUTVAL 
2 

INNLEIING 

Kontrollutvalet si årsmelding er ei tilbakemelding til kommunestyret om utvalet 
si verksemd og kva saker og oppgåver som er tatt opp, drøfta og handsama i 
2019. 

I følgje kommunelova § 23-5 skal ”kontrollutvalet rapportere resultata av 
sitt arbeid til kommunestyret”. 

1. OM KONTROLLUTVALET

Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som skal på vegne av kommunestyret 
syte for tilsynet med forvaltninga av kommunen (rekneskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon) og selskap som kommunen eig (eigarskapskontroll). 
Utvalet skal også sjå til at revisjonen fungerer på ein trygg måte. Ordninga er 
heimla i kommunelova og i eiga forskrift om kontrollutval og revisjon.   

Kontrollutvalet er ikkje underlagt andre organ enn kommunestyret og 
rapporterer og innstiller til dette.  

Kontrollutvalet har eige reglement, vedtatt av kommunestyret i 2012 og 
revidert i 2014. 

2. MEDLEMENE I UTVALET

Det er kommunestyret sjølv som vel medlemene til kontrollutvalet. 
Kontrollutvalet skal ha minst fem medlemer, og etter § 23-1 i kommunelova 
skal minst eit av medlemene i utvalet veljast mellom representantane i 
kommunestyret. Tilsette i kommunen er utelukka frå val til kontrollutvalet. 
Medlemmene kan heller ikkje vere medlem eller varamedlem i andre utval 
eller sitte i styret eller bedriftsforsamlingar der kommunen har eigarinteresser. 

For perioden 2015-2019 valde Sauda kommunestyre følgjande medlemmer til 
kontrollutvalet: 

Faste medlemer: Varamedlemer: 
Leiar: Alan Geoffrey Thompson (Ap) 1. Sjur Hatlen (H)
Nestleiar: Jon Lambrigt Grindheim (Sp) 2. Laura Seltveit (Ap)
Medlem: Wenche Pleym (Ap) 3. Eirik Birkeland (Sp)
Medlem: Signe Marie Breivik (Krf) 
Medlem: Eirik Tangeraas Lygre (V) 
Medlem: Synnøve Selvik (Krf) – frå 24.10.18 
Medlem: Knut Saua (V) – frå 12.12.18 

Jon Lambrigt Grindheim var fast medlem i kommunestyret. Leiar og nestleiar i 
kontrollutvalet har møte- og talerett i kommunestyret når utvalet sine saker blir 
handsama. 
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Ordføraren har møte- og talerett i utvalet. Ordføraren har delteke på tri av 
møta i 2019. Rådmannen har ikkje møterett, men kan innkallast av utvalet. 
Han eller andre frå administrasjonen har delteke på to av møta i 2019.  
 
Møta vert gjort kjent på kommunen sine nettsider og sekretariatet sine 
heimesider. På desse stadene vert også sakspapira og protokollar lagt ut.  
 
For valperioden 2019-2023 har kommunestyret vald følgjande medlemmer: 
 
Faste medlemmer    Varamedlemmer 
Leiar      Odd Magne Lønseth (Ap)  1. Lisa Stornes (SV) 
Nestleiar Øyvind Djuv (H)   2. Egil Bakke (Ap) 
Medlem  Laura Seltveit (Ap)  3. Katrine Skorpe Nærheim (H) 
Medlem  Ola Magnar Birkeland (Sp) 4. Jon L. Grindheim (Sp) 
Medlem  Lillian Nordengen (Sp)   
 
Ola Magnar Birkeland er utvalet sin kommunestyrerepresentant.  
 

3. AKTIVITETEN I KONTROLLUTVALET I 2019 

Kontrollutvalet har i 2019 hatt 4 ordinære møte fordelt med to første halvår og 
to andre halvår. Utvalet held møta på rådhuset. Kontrollutvalet skal ha opne 
møte, men dei skal og kan lukke når det er heimla i lov.  
 
Utvalet har hatt 23 (24) saker til handsaming, kor 6 (5) saker blei oversendt til 
kommunestyret. 32 (36) saker har blitt lagde fram for utvalet til orientering. 
Samla oversyn over saker og orienteringssaker følgjer som vedlegg til 
årsmeldinga 
 
Det var ingen frå Sauda som deltok på fagkonferansen til NKRF i februar eller 
på konferansen til Forum for kontroll og tilsyn i Kristiansand i juni.  
 
På dagskonferansen i Sandnes arrangert av Forum for kontrollutval i 
Rogaland deltok to av medlemmane. Normalt er denne konferansen i 
november, men pga. val av nye utval blei den arrangert 9. januar 2020.  
 

4. KONTROLLUTVALET SINE HOVUDOPPGÅVER 

Kontrollutvalet har oppgåver knytte til internt tilsyn og kontroll gjennom 
rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. 
 

4.1 REKNESKAPSREVISJON 

Kontrollutvalet skal sjå til at kommunen sin årsrekneskap vert revidert på ein 
trygg måte. Kontrollutvalet skal også halda seg orientert om revisjonsarbeidet 
og sjå til at det går føre seg i samsvar med lov, føresegner og god kommunal 
revisjonsskikk. 
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Kontrollutvalet hadde i møtet 06.05.19, sak 8/19 kommunen sin årsrekneskap 
for 2018 til handsaming. Totalt sett blei rekneskapen gjort opp med eit 
rekneskapsmessig mindreforbruk/overskot på kr 3,3 mill.kr (etter avsetjing til 
driftsmidlar til investeringar og fond i samsvar med budsjett).  
 
Årsrekneskapen viste eit positivt netto driftsresultat med 17,3 mill. kr, som 
utgjer 3,3 % av driftsinntektene. Resultatet var over teknisk bereknings-
grunnlag sitt anbefalte nivå på 1,75 %. 
 
Kontrollutvalet hadde inga merknader til sjølve rekneskapet. Revisor hadde 
levert rein revisjonsmelding.  
 
Skatterekneskapen for 2018 vart lagt fram for utvalet til orientering i møtet den 
04.02.19. 
 
4.2 FORVALTNINGSREVISJON 

I følgje kommunelova skal kontrollutvalet sjå til at det vert gjennomført 
forvaltningsrevisjon av den kommunale verksemda. Kontrollutvalet skal innan 
utgangen av første året i valperioden utarbeida ein plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon skjer etter kommunestyret sin 
vedtekne plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 blei utarbeida i 2016 og 
vedteken av kommunestyret 22.06.16, sak 66/16. Ny plan for 2020-2024 vil bli 
vedteken i 2020.  
 
I møtet 06.05.19, sak 10/19 blei rapporten om «Kvalitet på opplæringa i 
skulen» handsama. Kommunestyret handsama rapporten i møtet 19.06.19 og 
innstillinga frå utvalet blei samrøystes vedteke. Det blei gitt ein frist på ni 
månader for rådmannen til å følgje opp rapporten sine tilrådingar. Utvalet vil 
følgje opp dette arbeidet i 2020.  
 
Utvalet handsama oppfølging av rapporten om «Kvalitet/effektivitet i pleie og 
omsorg» i møtet 06.05.19.  Kommunestyret handsama saka i møtet 19.06.19. 
Kommunestyret tok rådmannen si tilbakemelding til orientering 
 
4.3 SELSKAPSKONTROLL 

Kommunelova pålegg kontrollutvalet å sjå til at det vert ført kontroll med 
forvaltninga av kommunen sine interesser i selskap som er heileigde av 
kommunen eller eigde saman med andre kommunar. Kontrollutvalet skal 
minst ein gong i valperioden og seinast innan utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeida ein plan for gjennomføring av 
selskapskontroll.   
 
Ny plan for selskapskontroll for perioden 2016-2020 blei utarbeida i 2016 og 
vedteken av kommunestyret 22.06.16, sak 66/16.   
 
Utvalet har ikkje bestilt eller handsama rapportar om selskapskontroll i 2019. 
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4.4 TILSYN MED REVISOR 
 
Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens 
planer og rapporter. Utvalet innhentar kvart år uavhengighetserklæring frå 
ansvarleg revisor. Revisor har møte- og talerett i utvalet sine møte. 
 
KPMG AS har sidan 01.07.12 vore kommunen sitt revisjonsselskap. 
Noverande avtale gjeld frå 01.07.16 til 31.06.20, men blei forlenga med 1 år til 
31.06.21 ved bruk av kommunen sin opsjonsavtale. Sak om bruk av opsjon 
eller ny anbodsrunde blei lagt fram for kommunestyret i juni, sak 31/19. 
Arbeidet med ny anbodskonkurranse vil starte i vår og val av revisjonsselskap 
vil skje til hausten 2020.  
 
Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor er Roald Stakland. Forvaltnings-
revisorane har kontor i Bergen. Det har vore revisorar til stades i to av møta i 
2019.  
 
Revisor har møte- og talerett i utvalet sine møte. Det er presentert 
revisjonsplan og lagt fram mandat og rapport frå forvaltningsrevisjonsarbeidet. 
 
KPMG AS har lagt fram uavhengighetserklæring, presentert plan for 
revisjonsarbeidet, orientert om revisjonsarbeidet og presentert forvaltnings-
revisjonsrapport.  
 
4.5 TILSYN MED FORVALTNINGA 

Tilsyn med forvaltninga er gjennomført ved at utvalet har fått orientering frå 
rådmannen om spørsmål og saker utvalet har spurt om. Rådmannen har 
orientert utvalet om aktuelle saker, mellom anna om budsjettframlegg og 
økonomiplan. Utvalet har også blitt orientert om statlege tilsyn og KOSTRA-
tal. 
 
Utvalet er ikkje klageorgan for enkeltvedtak og skal heller ikkje overprøve 
politiske vedtak. 
 
 

5. BUDSJETT/REKNESKAP – KONTROLLARBEIDET  

Økonomiavdelinga har opplyst følgjande rekneskapstal for 2019: 

 
TENESTE 1100 

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 
2019 
(utvalet) 

REKNESKAP 
2019 

Godtgjersle og 
driftsutgifter 

68 066 93 000 42 631 

Revisjonstenester 500 126 535 000 557 866 
Sekretariatstenester 172 000 177 000 177 000 
Sum utgifter  740 192 805 000 777 497 
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Kontrollutvalet handsama i møtet 02.09.19 framlegget til budsjett for 2020. 
Totalt var framlegg til budsjett på kr 836 000 inklusiv mva. Budsjettet blei 
oversendt kommunen for vidare oppfølging og skal ifølgje loven bli lagt fram 
for kommunestyret når budsjettet for kommunen blir handsama.  
 
 

6. SEKRETARIAT  

Kommunane er pålagt å ha eit kontrollutvalssekretariat som er uavhengig, 
dvs. ikkje knytte opp mot rådmann eller revisjon. Haugaland 
Kontrollutvalgssekretariat IKS kom i drift frå 2005 og har vore i drift i 15 år. 
Selskapet er eid av 10 kommunar og oppgåvene blir ivaretatt av to tilsette. 
Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvala, administrasjon 
og politisk leiing, samarbeid med tri revisjonsselskap, andre interkommunale 
selskap i regionen og sekretariata i Rogaland, Hordaland og Agder. 

Fast utvalssekretær har vore seniorrådgjevar Odd Gunnar Høie. Sekretariatet 
har eigne heimesider, www.kontrollutvalgene.no, kor mellom anna alle 
sakskart, protokollar og rapportar blir lagd ut fortløpande.  

Solfrid Seim Nilsen møtte som representant for Sauda kommune på 
representantskapsmøtet 06.05.19. For valperioden 2019-2023 er Dagfinn 
Birkeland valt medlem i representantskapet med Hallgeir Amdal som 
varamedlem. 

7. OPPSUMMERING 

 
Aktiviteten i 2019 har vore som planlagt. Forvaltningsrevisjonsrapport om 
«Kvalitet på opplæringa i skulen» blei handsama av utvalet og 
kommunestyret. Rapport om «Kvalitet/effektivitet innafor pleie og omsorg» blei 
følgt opp av utvalet og kommunestyret. Utvalet har tinga Risiko- og 
vesentlegvurderingar og Planar for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 
for levering i 2020. Rådmannen har gjort greie for aktuelle saker som utvalet 
har bede om undervegs gjennom året.  

 
 
 

Sauda, 13. februar 2020 
 

 
Odd Magne Lønseth       Lillian Nordengen      Øyvind Djuv 
Leiar 
 
 
Laura Seltveit      Ola Magnar Birkeland 
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VEDLEGG 
 

OVERSIKT OVER SAKER LAGT FRAM FOR KONTROLLUTVALET 
 
Saker til handsaming: 
 
01/19 Godkjenning av protokoll 12.11.18 
02/19 Referat- og orienteringssaker 04.02.19 
03/19 Orientering om vedtatt budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 
04/19 Endring av møteplan for 2019  
05/19 Årsmelding for kontrollutvalget 2018 
 
06/19 Godkjenning av protokoll 04.02.19 
07/19 Referat- og orienteringssaker 06.05.19 
08/19 Sauda kommune - uttale til regnskapet for 2018 
09/19 Oppfølging av rapport – «Kvalitet/effektivitet i pleie og omsorg» 
10/19 Revisjonsrapport – «Kvalitet på opplæring i skolene» 
11/19 Revisjonsavtalen – bruk av opsjon eller nytt anbud i år 
 
12/19 Godkjenning av protokoll 06.05.19 
13/19 Referat- og orienteringssaker 02.09.19 
14/19 Vurdering av revisors uavhengighet 2019 
15/19 Utvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2020 
16/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i inneværende periode 2015 - 2019 
 
17/19 Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 
18/19 Forslag til møteplan for 2020 
19/19  Godkjenning av protokoll 02.09.19 
20/19 Revisjonsplan for regnskapsåret 2019 
21/19 Bestilling av Risiko- og vesentligvurderinger og planar for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 2020 – 20204 for Sauda kommune 
22/19 Orientering om forslaget til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 
23/19 Referat- og orienteringssaker 
 
Saker til orientering: 
 
1. Statusrapport pr. februar 2019 
2. Evaluering/oppsummering av høstkonferansen i Sandnes 22.11.18  
3. Kst.vedtak 12.12.18, sak 83 – søknad om fritak og valg av nytt medlem til KU 
4. Kst.vedtak 12.12.18, sak 84 – oppfølging av revisjonsrapport om økonomistyring 
5. Regnskapsoversikt for kontroll og tilsyn 2018 
6. Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn – vedtatt av kommunestyret 
7. Årsrapport og skatteregnskap 2018 fra skatteoppkreveren i Sauda 
8. Informasjon om statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner i Rogaland 

2019 
9. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 20.12.18 
10. Sivilombudsmannen om lukking av møter i kontrollutvalg 07.11.18 
11. Kommunal rapport 15.01.19 – prof. Bernt svarer – valg av representantskap til et 

IKS 
12. Statusrapport pr. mai 2019 
13. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Sauda kommune 
14. Kommunestyrevedtak 13.03.19, sak 14/19 – Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 
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15. Protokoll frå representantskapsmøte 10.04.19 – Interkommunalt Arkiv Rogaland 
IKS 

16. Innkalling til representantskapsmøte 06.05.19 – Haugaland 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

17. Innkalling til representantskapsmøte 30.04.19 – Haugaland Vekst IKS 
18. Kommunal rapport - 31.01.19 – «Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokrati» 
19. Kommunal rapport - 14.03.19 – «Synlige kontrollutvalg kan oppnå mer» 
20. Statusrapport pr. september 2019 
21. Økonomirapport pr. september 2019 
22. Kst-vedtak 19.06.19, sak 28/19 – rapport om Kvalitet i skolene 
23. Kst-vedtak 19.06.19, sak 29/19 – oppfølging av rapport om Kvalitet i helse 
24. Kst-vedtak 19.06.19, sak 31/19 – Revisjonsavtalen 
25. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 04.06.19 
26. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19 
27. Statusrapport pr. november 2019 
28. Kst. vedtak 09.10.19, sak 56/19 – valg av kontrollutvalg 2019 - 2023 
28. Taushetserklæringsskjema (ble signert i møtet)  
29. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19 
30. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene – Sandnes 09.01.20 
31. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020 
32. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19 
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SAUDA  KOMMUNE      Saksframlegg 
 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 1 av 2 

 
SAKSGANG 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 13.02.20 04/20 
   
 
Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033  
    
 
REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.02.20 
 
Sekretariatet sitt forslag til vedtak: 
 
Referatsakene 1 – 10 blir tatt til orientering. 
 
 
Saksvedlegg: 
 

1. Statusrapport pr. februar 2020 
2. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020 
3. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20  
4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19 
5. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020 
6. Tilbakemelding fra konferansen 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 
7. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland 
8. Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 13.02.20 fra KPMG AS 
9. Invitasjon til FKT-fagkonferanse 3. – 4. juni på Gardermoen 
10. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 fra skatteoppkreveren i Sauda 

 
Saksorientering: 
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.  
 
Vedr pkt. 10 - skatteregnskap 
Kontrollutvalget har mottatt årsrapport og skatteregnskapet 2019 fra skatteoppkreveren i 
Sauda.   
  
Skatteregnskapet for 2019 visere en samlet skatteinngang på 604 millioner kr. Det er en 
økning fra året før på 23,57 %. Økningen skyldes utbetalingstidspunkt for naturressursskatten. 
Kommunens andel av skatteinntekten i 2019 var på 152 millioner kr. Dette innebærer en 
økning på 4 % i forhold til tilsvarende periode i 2018.  
 
Kommunen har i 2019 satt av 10 % til marginavsetning, som utgjør 37 mill. kr. Dette er 
midler som er holdt tilbake for å dekke utbetalinger av til gode skatt når skatteoppgjøret blir 
klart i påfølgende år. Marginoppgjøret for 2018 viste at det var satt av ca. 7 mill. kr for mye. 
Ifølge kemneren anses derfor avsetningen som tilstrekkelig. Ved utgangen av 2019 er det en 
nedgang i restanser mot skatteytere i kommunen på ca. 0,7 mill. kr.  
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 2 av 2 

 
 
Haugaland arbeidsgiverkontroll har utført arbeidsgiverkontroll for Sauda kommune. Dette er 
et samarbeid med ni kommuner i distriktet. Kemneren mener dette fungerer tilfredsstillende. 
  
Kontrollutvalget kan bare ta selve regnskapet til orientering. Revisjonshandlingene knyttet til 
dette regnskapet er en statlig oppgave, og skatteregnskapet godkjennes på nasjonalt nivå av 
Stortinget. Skatteoppkreverfunksjonen er inn til videre en kommunal oppgave, og 
kontrollutvalget har derfor en tilsynsrolle overfor skatteoppkrever, og kan om nødvendig 
kommentere forhold knyttet til organisering av arbeidet mv. 
 
Stortinget har vedtatt at skatteoppkreverfunksjonen skal overføres til staten fra 1.6.2020. 
 
 
 
Saksorientering: 
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.  
 
 
 
 
 
Aksdal, 06.02.20 
 
 
 
Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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  Saksnr.: 04/20 
  Arkivkode: 216 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 1 
 

  
Kontrollutvalget - statusoversikt pr. februar 2020 
Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Tidsbruk Status Ferdig 

dato 
Merknader 

Risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 

21.11.19 140 timer Under 
utarbeidelse 

Våren 
2020 

 

Plan for forvaltnings-
revisjon og eierskaps-
kontroll 

21.11.19  Under 
utarbeidelse 

Høsten 
2020 

 

Selskapskontroller      
      
Andre saker      
      
 
Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget 
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet 

i KU 
Behandlet 
av KST 

Planlagt 
oppfølging  

Merknader 

Kvalitet på opplæringa i 
skulen 

12.11.18 06.05.19 19.06.19 Mai 2020 250 timer 

Selskapskontroller      

      
Andre saker      
      
 
Avslutta prosjekter  
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet 

i KU 
Behandlet 
av KST 

Fulgt opp 
KU/KST 

Merknader 

Plan for forvaltnings-
revisjon 2016-2020 

16.11.15 25.04.16 22.06.16   

Plan for selskaps-
kontroll 2016-2020 

16.11.15 25.04.16 22.06.16   

Kvalitet/effektivitet i 
pleie og omsorg 

13.11.17 07.05.18 19.09.18 06.05.19/ 
19.06.19 

Avsluttet 

Økonomistyring 14.11.16 15.05.17 21.06.17 12.11.18/ 
12.12.18 

Avsluttet 

Internkontroll 23.02.15 07.09.15 10.02.16 12.09.16/ 
19.10.16 

Avsluttet 

Teknisk eining 05.05.14 23.02.15 22.04.15 01.02.16 Avsluttet 
Selskapskontroller      
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KPMG AS  Telephone +47 04063 
Postboks 4 Kristianborg Fax +47 55 32 71 20 
Kanalveien 11 Internet www.kpmg.no 
N-5822 Bergen Enterprise 935 174 627 MVA 

 
 
 

 

Sauda kommune kontrollutval 
v/ Odd Gunnar Høie 
Rådhusvegen 9 
5570 Aksdal 
 

  

   

8. januar 2020   

   

 
Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med risiko- og vesentlegvurderingar og planar for 
forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 

Vi viser til kontrollutvalets bestilling av risiko- og vesentlegvurderingar og planar for forvaltningsrevisjon og 
eigarskapskontroll for perioden 2020-2024. KPMG skal gjennomføre analysane og utarbeide planane for 
kontrollutvalet.  
 
Formålet med planane 
 
Plan for forvaltningsrevisjon skal peike ut områder innanfor verksemda til kommunen som bør prioriterast 
for forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Planen skal vere basert på ei overordna analyse av risiko 
og vesentlegvurderingar av heile den kommunale verksemda.  
 
Plan for eigarskapskontroll skal peike ut områder ved eigarstyringa og selskap som bør prioriterast for 
eigarskapskontroll i planperioden. Planen skal vere basert på ei overordna analyse av risiko- og 
vesentlegvurderingar for selskap som kommunen eig og eigarstyringa. 
 
Begge planane skal vedtakast av kommunestyret. 
 
Gjennomføring av oppdraget – workshops og involvering av kommunen 
 
For å gjennomføre oppdraget vil vi: 

• Kartlegge og forstå kommunen 
• Ha workshop med administrasjon og politikarar for å etablere og verifisere mulige områder og 

selskap for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 
• Dokumentere analysane 
• Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 

 
Vi vil avhalde to workshops i Sauda kommune. Vi legg opp til at den enkelte workshop vil ta to timar. Vi 
legg opp til å gjennomføre ein workshop med kontrollutvalet sine medlemmar og sekretariat, ordførar og 
dei politiske utvalsleiarane. Vidare ynskjer vi å gjennomføre ein workshop med sentrale personar i 
kommunen sin administrasjon. Irekna rådmann, kommunalsjefar og eventuelt stabsleiarar (økonomi, IKT 
og HR). I tillegg ynskjer vi å invitere med hovudverneombod.  
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Sauda kommune 
Risiko- og vesentlegvurderingar og plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 

 

 2 

Formålet med workshopen vil vere å identifisere risikoar som Sauda kommune står ovanfor og kor 
vesentlege desse risikoane er. Dette vil danne grunnlaget for å vidare kunne å etablere og verifisere mulige 
områder og selskap for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. 

 
Vi håpar flest mulig kan delta på workshopen og bidra inn i dette viktige arbeidet.  
 
Vennlig helsing, 
for KPMG AS 
 
 
Bjørg Rabbe Sandven 
Prosjektleiar  
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Dag 1 
 

 
Tirsdag 3. juni 2020 
 

 
09.00  
 

 
Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 
 

 
10.00  
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Første nestleder, Kari Kjønaas Kjos, Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 
Lunsj 
 

 
13.00  
 
 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  
 
 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 
13.30  
 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  
 
 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 
Pause 
 

 
14.10  
 

 
Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 
 
Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 
Pause før årsmøtet 
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ÅRSMØTE 2020 I FKT 
 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 
 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 
 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 
 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 
 

 
 
 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

08.30 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder 
 
Seniorrådgjevar Einar Ulla,  Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk. 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 
forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 
tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 
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www.fkt.no  

PÅMELDING 
 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  
• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 
• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 
• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 
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