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SAUDA KONTROLLUTVALG 

 
PROTOKOLL 

 
Torsdag 13. februar 2020 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets 
leder Odd Magne Lønseth. Han viste til at i etterkant av møtet var det invitert til workshop i regi 
av KPMG om de nye planene. 
 
MØTESTED: Sauda Rådhus, møterom 3. etasje 
  
MØTESTART/-SLUTT: kl. 14.00 – kl. 14.30 (workshop til kl. 16.45) 
  
MØTENDE MEDLEMMER: Odd Magne Lønseth (Ap), Øyvind Djuv (H), 

Ola M. Birkeland (Sp) og Lillian Nordengen (Sp) 
 

FORFALL: Laura Seltveit (Ap) og 1. vara Lisa Stornes (SV) 
 

MØTENDE VARAMEDLEMER: Egil Bakke (Ap) 
  
FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 
  
FRA REVISJONEN MØTTE: Forvaltningsrevisorene Ole Willy Fundingsrud 

og Magnus Heggen – KPMG AS 
  
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
 
ANDRE SOM MØTTE:  
 

Ingen 
 
Ingen - ordfører og leder for utvalg for samfunns-
utvikling Kristian Landro deltok på workshop 
 

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 
 
MERKNADER TIL SAKLISTE: 

 
Ingen 

 
FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 21.11.19 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 21.11.19 godkjennes 
 
Behandling i kontrollutvalget 13.02.20: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.   
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.02.20: 
 
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 21.11.19 godkjennes.  
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SAK 02/20 PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG 
STAB/STØTTE 

 
Sekretariatets innstilling: 
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.  
 
Behandling i kontrollutvalget 13.02.20: 
Sekretær orienterte om saken. Medlemmene mente det ville være interessant og lærerikt med 
denne form for orienteringer fra administrasjonen. Utvalgsleder ønsket å flytte frem 
orienteringen om «helse og omsorg», på grunn av at dette er en stor og viktig enhet. Utvalget 
støttet hans forslag om å at «helse og omsorg» og «teknisk - drift» bytter dato.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.02.20: 
 
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 helse og omsorg 
 
2021 
Møte 1  teknisk – driftsavdelingen 
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.  
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SAK 03/20 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer/tillegg). 
Innstilling til kommunestyret: 
Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 
 
Behandling i kontrollutvalget 13.02.20: 
Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.02.20: 
 
Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019. 
 
Innstilling til kommunestyret: 
 
Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering. 
 
SAK 04/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.02.20 
 

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 

 
Behandling i kontrollutvalget 13.02.20: 
Sekretær gikk igjennom referatsakene. Øyvind Djuv fortalte fra konferansen i Sandnes. 
Han og Laura Seltveit hadde deltatt. Det hadde vært en interessant og lærerik dag, mente han.  
Medlemmer som ønsker å reise på FKT-konferansen i juni gir beskjed til sekretariatet innen 
påmeldingsfristen 08.04.20. Leder og sekretær koordinerer påmelding.  
 
Det var ellers ingen kommentarer til referatsakene.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.02.20: 
 
Referatsakene 1 – 10 blir tatt til orientering. 
 
Leder og sekretær koordinerer påmelding til FKT-konferansen i juni.  
 
EVENTUELT 
Ingen saker ble meldt eller tatt opp.  
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I etterkant av møtet (kl. 14.45 - 16.45) var det workshop i regi KPMG, der også ordfører og 
leder for utvalg for samfunnsutvikling Kristian Landro deltok. Formålet var å identifisere 
risikoer som kommunen står ovenfor og hvor vesentlige disse risikoene er. Dette skal være 
med å danne grunnlag for å kunne etablere og verifisere mulige områder i den nye planen for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  
 
 
Neste møte: torsdag14.05.20 – kl. 14.00  
 
 
Sauda/Aksdal, 13.02.20 
 
 
Odd Magne Lønseth        Odd Gunnar Høie 
Leder          Kontrollutvalgssekretær 
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