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SAUDA KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 

Mandag 13. november 2017 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av 

utvalgets leder Alan G. Thompson.  

 

MØTESTED: Sauda Rådhus, kommunestyresalen 

  

MØTESTART/-SLUTT: kl. 10.00 – kl. 12.00 

  

MØTENDE MEDLEMMER: Alan G. Thompson (Ap), Wenche Pleym (Ap) og 

Signe Marie Breivik (Krf)   

  

MØTENDE VARAMEDLEMER: 

 

FORFALL: 

Sjur Hatlen (H) 

 

Eirik T. Lygre (V)  

Jon L. Grindheim (Sp) – ikke møtt 

  

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Rådgiver Odd Gunnar Høie,  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRA REVISJONEN MØTTE: Revisor Roald Stakland og forvaltningsrevisor 

Lena Davik Fjørtoft, KPMG AS 

  

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 

 

 

 

ANDRE SOM MØTTE: 

Rådmann Rune Kloster Tvedt i sak 20 og 

kommunalsjef teknisk Randi Karin Habbestad 

i sak 19 

 

Ingen 

 

MERKNADER TIL INNKALLING:  

 

Ingen 

 

MERKNADER TIL SAKLISTE: 

 

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: 

19, 20, 21, 17, 18 og 22 

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 17/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 18.09.17 
 

Sekretariatets innstilling: 

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 18.09.17 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 13.11.17: 

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.11.17: 

 

Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 18.09.17 godkjennes. 
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SAK 18/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 13.11.17  
 

30. Statusrapport pr. november 2017 

31. Økonomirapport pr. november 2017 

32. Program/påmelding for høstkonferansen i Sandnes – 30.11.17 

33. Når kommunestyret har hastverk – Kommunal Rapport 16.10.17 

34. Legemeldt sykefravær 1. halvår 2017 – kommuner på Haugalandet 

 

Behandling i kontrollutvalget 13.11.17: 

Leder gikk gjennom referatsakene. Utvalget var fornøyd med at økonomirapporten var 

oversiktlig, men mente det må være feil i føring av kostnadene til sekretariat (1375) og andre 

tjenester (1270). Sekretær undersøker med økonomiavdelingen.  

 

Utvalgsleder deltar på høstkonferansen via fylkeskommunen.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.11.17: 

 

Referatsakene 30 – 34 blir tatt til orientering. 

 

Pleym, Breivik og Grindheim blir påmeldt til høstkonferansen i Sandnes.  

 

SAK 19/17 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – TEKNISK 
 

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Teknisk» til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 13.11.17: 

Kommunalsjef Habbestad orienterte om avdelingen og de ulike enhetene. Totalt er det 52,3 

årsverk og 78 ansatte. Avdelingen har et stramt budsjett å forholde seg til. De har et sterkt 

fokus på HMS og bruk av kvalitetssystemet LEAN. Kommunalsjefen mente det var viktig og 

oppfordret til bruk av avviksmeldinger. Avdelingen har mange ulike prosjekter, av ulik 

størrelse, eksempelvis ny barnehage, utebad, reguleringsplaner, trafikksikring, el-sykler og 

ladestasjoner. En av utfordringene var å få iverksatt og fullført all prosjektene.  

 

Kommunalsjefen svarte på spørsmål om blant annet vedlikehold, fiber, innkjøp, sykkelbyen 

og leie av lokaler.  

 

Utvalgsleder takket for en interessant orientering.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.11.17: 

 

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Teknisk» til orientering.  

   

SAK 20/17 ORIENTERING OM FORSLAGET TIL BUDSJETT 2018 OG 

  ØKONOMIPLAN 2018-2021  
  

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 

2018-2021 til orientering. 
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Behandling i kontrollutvalget 13.11.17: 

Rådmannen orienterte om forslaget og viste en presentasjon. Han forklarte om statsbudsjettets 

innvirkning, om utfordringer særskilt med tanke på mulig endring i eiendomsskatten. Dersom 

foreslåtte endring blir vedtatt av Stortinget vil det få store konsekvenser for kommunen i 

årene fremover. Han gjorde blant annet rede for budsjettarbeidet, kostnadsnivå og 

Kommunebarometeret. Det var i forslaget lagt inn et forventet driftsresultat på 2,8 %. 

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.11.17: 

 

Sauda kontrollutvalg tar rådmannen sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan 

2018-2021 til orientering. 

  

SAK 21/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

  «KVALITET/EFFEKTIVITET INNENFOR PLEIE OG  

  OMSORG» 

 
Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av «Kvalitet/effektivitet innenfor pleie og 

omsorg» i henhold til vedlagte prosjektplan /med eventuelle endringer som kommer frem i 

møtet.  

 

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på 230 timer.   

 

Behandling i kontrollutvalget 13.11.17: 

Forvaltningsrevisor Fjørtoft presenterte prosjektplanen. Hun gikk gjennom formål og 

problemstillingene. Utvalget sluttet seg til planen slik den var fremlagt.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.11.17: 

 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av «Kvalitet/effektivitet innenfor pleie og 

omsorg» i henhold til vedlagte prosjektplan.  

 

Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på 230 timer.   

  

SAK 22/17 MØTEPLAN FOR 2018 - KONTROLLUTVALGET 

 
Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2018: 

 

mandagene kl. 10.00: 05.02, 07.05, 10.09, 12.11. 

 

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov. 

 

Behandling i kontrollutvalget 13.11.17: 

Utvalget sluttet seg til forslaget slik det var fremlagt. Breivik opplyste at hun var bortreist 

første uken i februar. 
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 13.11.17: 

 

Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2018: 

 

mandagene kl. 10.00: 05.02, 07.05, 10.09, 12.11. 

 

Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov. 

  

 

EVENTUELT  
Ingen saker ble meldt.  

 

 

 

Neste møte: 05.02.18 – kl. 10.00 

 

Foreløpige saker: årsmelding, orientering om helse og omsorg, oppfølging av rapport om 

Økonomistyring.   

 

 

 

 

Sauda/Aksdal, 13.11.17 

 

 

 

Alan G. Thompson        Odd Gunnar Høie 

Leder          Kontrollutvalgssekretær 


