Møte nr. 1/20

HAUGESUND KONTROLLUTVALG
MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

tirsdag 4. februar 2020
kl. 14.00
Haugesund Rådhus, formannskapssalen

Forfall meldes til:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 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
Kommunedirektøren er invitert i sak 2
SAKSLISTE:
01/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.19
02/20 Oppfølging av rapport om «Vedlikehold av kommunale bygg»
03/20 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
04/20 Plan for orientering om enhetene og selskaper
05/20 Kontrollutvalgets årsmelding 2019
06/20 Referat- og orienteringssaker
Eventuelt
Aksdal, 28.01.20
Gudvin Selsås (sign.)
Leder

Kopi: Ordfører
Revisor
Kommunedirektør
Varamedlemmer

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

(møte- og talerett)
(møte- og talerett)
(er invitert i sak 2)
(til orientering, unntatt 1. vara Jan Lothe og 1. vara Geir Jørgensen
som kan møte fast)

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

HAUGESUND KOMMUNE

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Utvalg
Kontrollutvalget
Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

04.02.20

Arkivkode:

033

Saksnummer

01/20

Arkivsak:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.11.19
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 26.11.19 godkjennes.

Saksvedlegg:

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26.11.19

Saksorientering:
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.11.19 til godkjenning.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt
administrasjonen og bystyret 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, 28.01.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Møte nr. 6/19

HAUGESUND KONTROLLUTVALG
PROTOKOLL
Tirsdag 26. november 2019 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av
utvalgets leder Gudvin Selsås.
MØTESTED:

Haugesund Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

Kl. 14.00 – kl. 16.00

MØTENDE MEDLEMMER:

Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp),
Anna Kari Rasmussen (H), Svein Abrahamsen (V),
John Malvin Økland (H), Gudrun Caspersen (Ap),
Marte L. Engesli (SV), Frank Hendrikse (MDG),
Tor Inge Vormedal (Sp), Kari Mæland (Krf) og
Arne Sjursen (PP)

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

1. varamedlem Jan Lothe (H)

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Regnskapsrevisor Roald Stakland og forvaltningsrevisor Bjørg R. Sandven – KPMG AS fra sak 32

FRA ADMINISTRASJONEN:

Kommunaldirektør Sissel Hynne og
virksomhetsleder Kathrine Straum i sak 32

ANDRE SOM MØTTE:

Ingen

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Sak 34 ble behandlet før sak 33, ellers ble sakslisten
fulgt.

Leder ønsket velkommen til første møte i perioden. Alle medlemmene og sekretær presenterte seg.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 29/19 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR OG OPPGAVER
Sekretariatets innstilling:
Haugesund 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 …………….
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Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Utvalgssekretær gjorde greie for utvalgets ansvar og oppgaver. Flere av medlemmene hadde deltatt
på informasjonsmøtet i Aksdal og fått mye informasjonen der. Utvalgsleder supplerte og refererte
kort om utvalgets behandling av KUF-saken. Han brukte dette som et eksempel på ulike
saksområder utvalget kan komme borti i.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19:
Haugesund kontrollutvalg tar gjennomgangen av utvalgets ansvar og oppgaver til orientering.
Utvalget har ingen merknader knyttet til evalueringen for perioden 2015-2019.

SAK 30/19 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2020
Sekretariatets innstilling:
Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:
Tirsdag: 04.02, 17.03, 12.05, 09.06, 25.08, 22.09, 20.10 og 17.11 – kl. 14.00
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.
Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Utvalget sluttet seg til forslaget slik det var fremlagt.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19:
Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2020:
Tirsdag: 04.02, 17.03, 12.05, 09.06, 25.08, 22.09, 20.10 og 17.11 – kl. 14.00
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 31/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 27.08.19
Sekretariatets innstilling:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.08.19 godkjennes.
Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 27.08.19 godkjennes.

SAK 32/19 REVISJONSRAPPORT - «RUTINER FOR BEBOERMIDLER
OG ANSETTELSESFORHOLD»
Sekretariatets innstilling:
1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Rutiner for
beboermidler og ansettelsesforhold» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens fem /eller
seks anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av
bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Forvaltningsrevisor Sandven presenterte rapporten. Hun gjorde greie for formål, problemstillinger,
metode og revisor sine vurderinger. Det var blant annet gjennomført 16 intervjuer og kontrollsjekk
av ansettelsesprosesser. Hun gjorde rede for revisjonen sine seks anbefalinger, med særskilt vekt
på anbefalingen nr. 5 som gjaldt rutiner for bemanning og kostnadsdekning for ledsager på
feriereiser. Det var i et intervju med en verge at denne problemstillingen hadde kommet frem. Hun
viste til at Bergen kommune hadde en annen praksis på dette område.
Kommunaldirektør Hynne kommenterte rapporten. Hun mente rapporten var nyttig, og opplyste
at avdelingen allerede i neste ledermøte vil gjennomgå rapporten og dens anbefalinger. Hynne
opplyste at kommunen hadde etablert en god praksis for at ansatte ikke deltok på feriereiser med
beboere. Det var politiske vedtak og juridiske vurderinger som lå til grunn for dette. Revisor og
kommunaldirektøren svarte på spørsmål.
Medlemmene mente det var viktig å ha klare retningslinjer for bemanning på feriereiser i sammen
med beboere, selv når dette skjer på den ansattes regning og på eget initiativ av egen fri vilje.
Utvalget ønskte at kommunaldirektøren vurderte nåværende praksis nøye og innstilte på at
anbefaling nr. 5 ble tatt med i vedtaket.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19 og innstilling til bystyret:
1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Rutiner for
beboermidler og ansettelsesforhold» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens seks
anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av
bystyrets vedtak innen ca. 6 måneder.

SAK 33/19 BESTILLING
AV
RISIKOOG
VESENTLIGHETSVURDERINGER OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 FOR HAUGESUND
KOMMUNE
Sekretariatets innstilling:
Haugesund kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering og Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Haugesund kommune slik den foreligger
i vedlagt prosjektplan/ med disse endringene…. Rammen blir satt til 140 timer.
Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Forvaltningsrevisor Sandven presenterte prosjektplanen. Hun gjorde greie for planlagt prosess,
metode og tidsramme. Medlemmene drøftet forslaget og revisor svarte på spørsmål. Utvalget
sluttet seg til framlegget.
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19:
Haugesund kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering og Plan for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024 for Haugesund kommune slik den foreligger
i vedlagt prosjektplan. Rammen blir satt til 140 timer.

SAK 34/19 REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2019
Sekretariatets innstilling:
Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2019 fra KPMG AS om regnskapsrevisjon
og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimsrevisjonen så langt i 2019 til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Regnskapsrevisor Stakland presenterte seg og KPMG AS, som er kommunens revisor. Han delte
ut presentasjonen 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.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19:
Haugesund kontrollutvalg tar vedlagte revisjonsplan 2019 fra KPMG AS om regnskapsrevisjon
og presentasjon fra oppdragsansvarlig revisor om interimsrevisjonen så langt i 2019 til
orientering.

SAK 35/19 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER
50. Statusrapport pr. november 2019
51. Bst. vedtak 16.10.19, sak 65/19 – valg av kontrollutvalg 2019-2023
52. Bst. vedtak 16.10.19, sak 71/19 – revisjonsrapport – samarbeid om brann og redning
53. Bst. vedtak 16.10.19, sak 72/19 – oppfølging av selskapskontroll Karmsund Havn IKS
54. Taushetserklæringsskjema (ble signert i møtet)
55. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 14.11.19
56. Innkalling til representantskapsmøte i HIM 27.11.19
57. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
58. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene - Sandnes 09.01.20
59. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020
60. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19
Behandling i kontrollutvalget 26.11.19:
Utvalget hadde ingen merknader til referatsakene. Utvalget var enige om at alle faste medlemmer
kan reise på konferansen i Sandnes. Leder og sekretær koordinerer påmelding til NKRF
konferansen på Gardermoen. Det er praksis at inntil 2 medlemmer kan reise. Påmelding til
sekretariatet innen fristene.
Taushetserklæringen ble signert på slutten av møtet.
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 26.11.19:
Referatsakene 50 – 60 blir tatt til orientering.
Haugesund kontrollutvalg vedtar at alle faste medlemmene kan reise på konferansen i Sandens.
Leder og sekretær koordinerer påmelding til NKRF konferansen på Gardermoen. Påmelding til
sekretariatet. Deltagerne ordner selv med transport.

EVENTUELT
Kontrollutvalgets budsjettforslag 2020
Svein Abrahamsen opplyste at det ikke var lett å få oversikt over kontrollutvalgets innstilling til
budsjett for 2020 i kommunedirektørens forslag. Sekretær og leder opplyste at dette var de
oppmerksom på. I en e-post 19.11.19 var det blitt påpekt overfor kommunedirektøren og ordfører
at utvalgets innstilling var blitt redusert med kr 239 000. I følge forskrift skal utvalgets innstilling
være kjent for bystyret ved endelig budsjettbehandling.

Neste møte: tirsdag 04.02.20, kl. 14.00
Foreløpige saker: valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, oppfølging av rapport om
«Vedlikehold av kommunale bygg», plan for orienteringer i utvalget.
Haugesund/Aksdal, 26.11.19

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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HAUGESUND KOMMUNE
SAKSGANG
Utvalg
Kontrollutvalget
Bystyret

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

Saksframlegg

Møtedato

04.02.20
04.03.20

Arkivkode:

Saksnummer

02/20

Arkivsak:
216

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG»
Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:
Haugesund bystyret tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin
rapport «Vedlikehold av kommunale bygg» til orientering.

Vedlegg:

tilbakemelding fra kommunedirektøren av 28.01.20

Bakgrunn:
Bystyret vedtok enstemmig i møtet 13.03.19, sak 10/19 følgende:
1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vedlikehold
av kommunale bygg» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens
anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging
av bystyrets vedtak innen ca. 9 måneder.
Rapporten ble utarbeidet i 2018 og endelig innstilling fra kontrollutvalget ble vedtatt 29.01.19,
sak 06/19.
Revisor hadde følgende hovedbudskap og anbefalinger:
1. Utarbeide tilstandsrapporter på kommunale bygg og registrere disse i IK-bygg.
Hvis kommunen utarbeider tilstandsrapporter for kommunale bygg vurderer vi at
kommunen vil:
a. Få oversikt over vedlikeholdsetterslepet i kommunen
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Saksframlegg

b. Få et bedre datagrunnlag for å vurdere dagens og det fremtidige
vedlikeholdsbehovet
c. Sikre at prioriteringer av vedlikehold baserer seg på bygningenes tekniske og
vedlikeholdsmessige tilstand
d. Kunne utarbeide en vedlikeholdsplan/strategi basert på nåværende og fremtidig
vedlikeholdsbehov
e. Kunne presentere vedlikeholdsbehovet for folkevalgte slik at man styrker politisk
forankring og felles forståelse for vedlikeholdsbehovet og vedlikeholdsarbeidet
som utføres i kommunen.
Oppfølging/tilbakemelding
Kommunedirektøren har i vedlagt brev, mottatt 28.01.20 kommet med sin tilbakemelding om
oppfølging av rapportens anbefalinger. Kommunedirektøren skriver at følgende er
gjennomført for å følge opp anbefalingene:
1. Utarbeide tilstandsrapporter på kommunale bygg og registrere disse i IK-bygg.
a. I 2019 fikk Bolig, bygg og eiendom midler til å prioritere tilstandsvurderinger på
kommunale bygg. Bolig, bygg og eiendom ansatte en takstmann i en 2-årig
prosjektstilling. Takstmann startet arbeidet august 2019, og er i gang med å registrere
tilstanden på byggene. Arbeidet er omfattende og det er planlagt at dette vil ta to år.
b. Haugesund kommune gikk til anskaffelse av IK-bygg som forvaltning, drift og
vedlikeholdssystem (FDV) i 2016. Dette systemet blir nå også benyttet fortløpende til å
registrere tilstanden på byggene. Datagrunnlaget fra tilstandsrapportene gir en god
oversikt over dagens og det fremtidige vedlikeholdsbehovet.
c. For i sikre riktig prioritering av vedlikeholdet, blir alle bygningsdeler tilstandsvurdert
på hvert enkelt bygg. Det blir registrert vedlikeholds frekvens med forventet levetid på
bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, mv. IK-bygg generere en
prioriteringsliste basert på kategorisering av vedlikeholdsbehovet som er nødvendig
for å overholde lov og forskrift. Ledergruppen møtes hver 14.dag for å blant annet å
diskutere disse prioriteringene og fremdriften i prosjektene.
d. Etter registrering av tilstand, forventet levetid og vedlikeholdsfrekvens, blir disse i
tillegg delt inn i fargekoder – henholdsvis grønn, gul og rød. Rødt representerer behov
for strakstiltak. Med bakgrunn i tilstandsvurderingene og fargekodene kan en
utarbeide gode rapporter som grunnlag for en vedlikeholdsplan.
e. Når alle data og vurderinger er lagt inn i IK-bygg vil dette kunne legges fram for
folkevalgte som enkle og lett forståelige tabeller. Arbeidet er fortsatt i startfasen, men
i løpet av 2020 vil kommunedirektøren kunne legge fram deler av oversikten. Det er
utarbeidet en prioriteringsrekkefølge som følger; skoler, barnehager, sykehjem og
øvrige kommunale bygg som kontorer, baser mm
Kommunedirektørens brev er vedlagt saken.
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Sekretariatets kommentarer
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon, tilligger det kontrollutvalget å se til at
kommunedirektøren følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og
bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til bystyret hvordan merknadene er fulgt opp.
Det er praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg
til skriftlig oversendelse.
Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste
avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er kommunedirektøren ansvar.
Kontrollutvalget kan også rapportere om tidligere saker til bystyret, dersom kontrollutvalget
mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
Sekretariatet mener administrasjonen viser at de har fulgt opp anbefalingene på en god måte.
Utvalget må selv ta stilling til om det er ønskelig med videre oppfølging.

Aksdal, 28.01.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Bolig, bygg og eiendom

Haugesund kontrollutvalg
Ved Haugaland kontrollutvalgssekretariat
Postboks 57
5575 AKSDAL

Deres referanse

Vår referanse
Saksnr. 2020/761
Løpenr. 5443/2020
Arkivkode 610

Saksbehandler
Kristine Strønstad
Tlf. 52 74 30 73

Vår dato
28.01.2020

TILBAKEMELDING OM OPPFØLGING AV
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT –
VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG
Oppfølging etter KPMGs forvaltningsrevisjonsrapport «Vedlikeholdsrapport av kommunale
bygg» for Haugesund kommune av januar 2019. Det redegjøres her spesielt i forhold til
rapportens anbefalinger i kapittel 7 og forvaltningsrevisjonens forslag til forbedring.
I forhold til anbefalinger fra forvaltningsrevisjonsrapporten er det så langt gjort følgende tiltak:
1. Utarbeide tilstandsrapporter på kommunale bygg og registrere disse i IK-bygg.
a. I 2019 fikk Bolig, bygg og eiendom midler til å prioritere tilstandsvurderinger på
kommunale bygg. Bolig, bygg og eiendom ansatte en takstmann i en 2-årig
prosjektstilling. Takstmann startet arbeidet august 2019, og er i gang med å registrere
tilstanden på byggene. Arbeidet er omfattende og det er planlagt at dette vil ta to år.
b. Haugesund kommune gikk til anskaffelse av IK-bygg som forvaltning, drift og
vedlikeholdssystem (FDV) i 2016. Dette systemet blir nå også benyttet fortløpende til
å registrere tilstanden på byggene. Datagrunnlaget fra tilstandsrapportene gir en god
oversikt over dagens og det fremtidige vedlikeholdsbehovet.
c. For i sikre riktig prioritering av vedlikeholdet, blir alle bygningsdeler tilstandsvurdert på
hvert enkelt bygg. Det blir registrert vedlikeholds frekvens med forventet levetid på
bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand, mv. IK-bygg generere en
prioriteringsliste basert på kategorisering av vedlikeholdsbehovet som er nødvendig
for å overholde lov og forskrift. Ledergruppen møtes hver 14.dag for å blant annet å
diskutere disse prioriteringene og fremdriften i prosjektene.

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund
Besøksadresse
Kirkegaten 95

Sentralbord
52 74 30 00
Telefaks

Bankgiro
3330 30 47722
Organisasjonsnr.
944 073 787

E-postadresse
postmottak@haugesund.kommune.no

d. Etter registrering av tilstand, forventet levetid og vedlikeholdsfrekvens, blir disse i
tillegg delt inn i fargekoder – henholdsvis grønn, gul og rød. Rødt representerer
behov for strakstiltak. Med bakgrunn i tilstandsvurderingene og fargekodene kan en
utarbeide gode rapporter som grunnlag for en vedlikeholdsplan.
e. Når alle data og vurderinger er lagt inn i IK-bygg vil dette kunne legges fram for
folkevalgte som enkle og lett forståelige tabeller. Arbeidet er fortsatt i startfasen, men
i løpet av 2020 vil kommunedirektøren kunne legge fram deler av oversikten. Det er
utarbeidet en prioriteringsrekkefølge som følger; skoler, barnehager, sykehjem og
øvrige kommunale bygg som kontorer, baser mm

Ole Bernt Thorbjørnsen
Kommunedirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur.
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Kristine Thoresen Strønstad
Kst. Bolig, bygg og eiendomssjef

HAUGESUND KOMMUNE
Utvalg
Kontrollutvalget

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

04.02.20

Arkivkode:

Saksnr

216
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VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på
forvaltningsrevisjonsprosjekt om …………………………… til neste møte.

Vedlegg: e-post fra Frank Hendrikse mottatt 27.01.20 med forslag til forvaltningsrevisjon
Saksorientering:
Bystyret vedtok nye planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 20162020 i møtet 19.10.16, etter innstilling fra kontrollutvalget.
I plan for forvaltningsrevisjon er følgende prosjekter prioritert i gruppe 1:
1. Forvaltningsrevisjon av internkontroll innen tekniske tjenester og
byggesaksbehandling - våren 2017
2. Forvaltningsrevisjon av medisinhåndtering - våren 2018
3. Forvaltningsrevisjon av vedlikehold av kommunale bygg - høsten 2018
4. Forvaltningsrevisjon av flyttemønster og konsekvensene av å være et regionsenter Rapport om Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet – våren 2019
5. Forvaltningsrevisjon av barnevern
Følgende prosjekter ble uprioritert i gruppe 2:
•
•
•
•

Forvaltningsrevisjon av innkjøp
Forvaltningsrevisjon av internkontroll
Forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltningen og kommunens leiekontrakter
Forvaltningsrevisjon av helse og omsorg

I Plan for selskapskontroll 2016-2020 er følgende prosjekter prioritert:
1.
2.
3.
4.

Eierskapskontroll - kommunens forvaltning av eierskapsporteføljen
Karmsund Havn IKS – våren 2018
Haugesund Stadion AS
Haugaland Vekst IKS
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Våren 2019 bestilte utvalget et prosjekt rapport om «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold». Etter omtale i media og innspill fra utvalgsmedlem valgte utvalget dette prosjektet.
Det var et prosjekt som ikke var tatt inn i planen. Rapporten ble behandlet i møtet 26.11.19.
Utvalget har et budsjett på ca. 585 timer pr år til kjøp av forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Dette tilsvarer 2 til 3 prosjekter, avhengig av størrelse på prosjektene.
Prosjektet om «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» var på 250 timer og ble levert
høsten 2019. Utvalget har så langt i 2020 bestilt utarbeidelse av Risiko- og
vesentlighetsvurdering og Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fra revisor.
Dette arbeidet har et omfang på 140 timer. Utvalget har mulighet for å bestille 1- 2 andre
prosjekter i 2020, avhengig av størrelse på prosjektene.
Kontrollutvalget er gitt fullmakt til å gjøre endringer i planene underveis i perioden, dersom
forutsetningene skulle endre seg eller dersom utvalget ønsker flere kontroller.
Kontrollutvalget må drøfte om hvilket prosjekt de ønsker å velge. Utvalget kan også velge å
endre eller sette i verk revisjon på andre område enn de som er inkludert i planen, for
eksempel fordi risikoforholdene i kommunen har endret seg.
Konkrete prosjekter kan velges ut fra:
•
•
•
•
•
•

opplysninger som er kommet fram under regnskapsrevisjon,
saker som har vært behandlet i kommunestyre og kontrollutvalg,
administrasjonens uttalte ønske og behov,
erfaringer fra tilsvarende forvaltningsrevisjonsprosjekt hos andre oppdragsgivere,
forhold som har vært framme i media, nasjonalt eller lokalt,
tilsyn utført av fylkesmannen eller andre tilsynsorgan.

Oppslag rundt om i landet om mislighold og uetisk framferd har ført til at mange
kontrollutvalg har ønsket å sette søkelys på hvordan kommunen arbeider med dette, både
generelt og innen mer spesifikke tema. Det blir derfor gjennomført prosjekter innen blant
annet etikk og risikostyring og innkjøp.
Videre er mange utvalg oppmerksomme når det gjelder tjenestetilbudet til spesielt utsatte
grupper. Det gjennomføres prosjekter innen bl.a. barnevern, avlastning, rusvern og
spesialundervisning.
Det kan settes søkelys på hvordan kommunen møter sine innbyggere, og hvordan brukerne
selv opplever tilbudet. Normalt er brukerperspektivet inkludert i alle analyser, men det kan
nevnes noen typiske eksempler som kvalitet i skolesektoren, innspill fra innbyggerne, kvalitet
og produktivitet i byggesaker, utbyggingsområde og selvkost.
I kommunene i sørfylket har kontrollutvalgene der ifølge Rogaland kontrollutvalgssekretariat
sett seg ut følgende aktuelle temaer:
• pleie- og omsorgssektoren
• IT-sikkerhet
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• Skolefravær/rus og vold i skolen
• Beredskap/samfunnssikkerhet
• Flykninger – integrering/språkopplæring m.m.
Sekretariatet har mottatt et innspill fra Frank Hendrikse med forslag til forvaltningsrevisjon.
Han foreslår at utvalget skal bestille en forvaltningsrevisjon for å:
- avdekke om midler tildelt til anlegg av sykkelveger har vært korrekt brukt
- se om retningslinjer, spesielt med tanke på trafikksikkerhet, har blitt følget
- komme med anbefalinger for fremtidige sykkelveg prosjekter samt muligheter for
korreksjon av feil i nåværende sykkelveger, hvis avdekket, kan bli rettet opp.
E-posten fra Hendrikse med vedlegg er vedlagt saken.
Spørsmål/temaer trenger ikke nødvendigvis gjøres til prosjekt, men utvalget kan også be om
en orientering fra administrasjonen.
Når kontrollutvalget har valgt ut prosjekt, vil sekretariatet be revisor komme med et forslag til
prosjektmandat og legge fram sak om bestilling i det påfølgende møtet.

Aksdal, 28.01.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Trafikksikkerhet for syklister
TØI rapport 1597/2017
Forfatter: Alena Høye
Oslo 2017 155 sider
Denne rapporten inneholder oppdaterte versjoner av fire kapitler i Trafikksikkerhetshåndboken som alle
handler om syklister. Resultatene som presenteres i rapporten er basert på systematiske
litteraturgjennomganger og metaanalyser. Syklister har langt høyrere risiko i trafikken enn trafikanter på
fire hjul og antall drepte og hardt skadde syklister har økt i de siste årene i Norge. Syklister med særlig høy
risiko er bl.a. syklister som er påvirket av alkohol, syklister som har lite erfaring, eldre på elsykkel og
brukere av bysykler. Separat infrastruktur for syklister kan redusere ulykkesrisikoen, men gjør det ikke
alltid. Sykkelfelt og ensrettet sykkelveg er blant tiltakene som reduserer ulykkesrisikoen, forutsatt det er
valgt sikre kryssløsninger for sykkelveg samt at det er tilstrekkelig avstand til bl.a. fotgjengere og
parkerende biler. Dobbeltrettet sykkelveg, gang- og sykkelveg samt sykling på fortau medfører som regel
langt høyere risiko enn øvrige løsninger, især i kryss. Risikoen for syklister i blandet trafikk avhenger av
bl.a. trafikkmengden, fart og ev. tilrettelegging for sykling i blandet trafikk. Effektiv vinterdrift og øvrig
drift av sykkelanlegg kan redusere risikoen for syklister og er en forutsetning for å gjøre det attraktivt å
sykle året rundt. Bruk av lys på sykkelen og refleksvest eller andre typer synlige klær har vist seg å redusere
ulykkesrisikoen, både i mørke og i dagslys. Bruk av sykkelhjelm omtrent halverer risikoen for alvorlige
hodeskader.
Denne rapporten inneholder oppdaterte versjoner av de følgende fire kapitlene i
Trafikksikkerhetshåndboken (THS; www.tsh.toi.no):
 Infrastrukturtiltak for syklister (kapittel 1.1 i TSH)
 Drift av gang- og sykkelarealer (kapittel 2.7 i TSH)
 Sykler, sykkelutstyr og barnetransport på sykkel (kapittel 4.25 i TSH)
 Sykkelhjelm og hjelmpåbud (kapittel 4.10 i TSH).
Korte versjoner av kapitlene er publisert i webutgaven av TSH. For hvert av kapitlene er
det gjort litteraturstudier med et særlig fokus på studier som har undersøkt sammenhenger
med eller virkninger på ulykkesinnblandingen eller personskader i ulykker. Til sammen er
det funnet over 400 empiriske studier som er oppsummert kvalitativt eller, så langt som
mulig, med metaanalyse. De viktigste resultatene er oppsummert i det følgende.

Sykkelulykker og syklisters risiko i trafikken
Ifølge offisiell ulykkesstatistikk ble i årene 2012 til 2016 hvert år 10,2 syklister drept og 77,2
syklister hardt skadd i trafikkulykker i Norge. Dette er 7,0% av alle drepte og 11,3% av alle
hardt skadde i trafikkulykker i Norge. Antall skadde og drepte syklister har gått ned over tid
i Norge, men etter året 2000 har nedgangen flatet av og andelen skadde og drepte syklister
av alle skadde og drepte i trafikken i Norge har økt. Risikoen for ulykker og skadegraden i
ulykkene er langt høyere i sykkelulykker enn i andre ulykker (unntatt ulykker med
motorsykler eller mopeder). Risikoen for syklister er størst i kollisjoner med motorkjøretøy,
især når motparten er en lastebil. Syklister utgjør kun svært liten risiko for personer i
personbiler, men i kollisjoner mellom en syklist og en fotgjenger er det som regel
fotgjengeren som blir mest alvorlig skadd.
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Sykkelulykker rapporteres ofte ikke til politiet og er dermed ikke del av offisiell
ulykkesstatistikk. Rapporteringsgraden er lavest for eneulykker og for mindre alvorlige
ulykker. I Norge er det estimert at rapporteringsgraden er 1% for lett skadde i eneulykker,
11% for hardt skadde i eneulykker, 29% for lett skadde i kollisjoner og 100% for hardt
skadde i kollisjoner samt for alle drepte syklister.
Empiriske studier viser at ulykkesrisikoen er høyere blant syklister som:
 Er eldre (men sammenhengen varierer mellom studiene)
 Er menn (men mange studier har ikke funnet noen sammenheng mellom kjønn og
ulykkesrisiko)
 Sykler lite og har lite sykkelerfaring
 Er påvirket av alkohol
 Sykler uten hjelm
 Sykler sakte (men for den enkelte syklist øker risikoen med økende fart).
De mest typiske skadene som syklister pådrar seg i ulykker, er skader på armer og ben.
Nakkeskader er i gjennomsnitt mer alvorlige enn andre skader, mens skader på hode og
armer i gjennomsnitt er mindre alvorlige. Hodeskader er likevel sterkt overrepresentert
blant de mest alvorlige skadene og de fleste syklister som er drept i ulykker, har fått
alvorlige hodeskader.
Når antall syklister øker, kan (hvis alt annet er likt) også antall sykkelulykker forventes å
øke. Økningen i antall sykkelulykker er imidlertid som regel betydelig mindre enn økningen
av antall syklister. I gjennomsnitt medfører en dobling av antall syklister kun en økning av
antall sykkelulykker på omtrent 40%. Dette er den såkalte «Safety in Numbers» (SiN)
effekt. Mulige forklaringer er at andre trafikanter er mer oppmerksomme på syklister og at
samhandlingen mellom trafikantgruppene er bedre når det er mange syklister. At
byer/områder med mange syklister i gjennomsnitt har bedre infrastruktur for syklister kan
også bidra til SiN-effekten.

Infrastrukturtiltak for syklister
Infrastrukturløsninger for syklister har som formål å gjøre det sikrere, tryggere og mer
effektivt å sykle. Dette gjelder især for et sammenhengende sykkelvegnett, men også for
enkelte løsninger på strekninger og i kryss, samt for andre vegegenskaper som kan gjøre det
attraktivt (eller uattraktivt) å sykle.
De fleste skadde syklister blir skadd i kryss, men ulykker på strekninger hvor farten som
regel er høyere, er i gjennomsnitt mer alvorlige. Den vanligste konfliktsituasjonen på
strekninger er mellom en syklist og en bil som kjører forbi med for lite avstand. De mest
typiske ulykkene på strekninger er møteulykker og påkjøring bakfra. I kryss skjer konflikter
og ulykker med syklister typisk mellom syklister og høyresvingende motorkjøretøy i samme
retning eller møtende venstresvingende kjøretøy. Generelt skjer mange sykkelulykker fordi
syklister blir oversett av andre trafikanter. Vegutformingen og sykkelanlegg kan bidra til
hvor lett det er for andre trafikanter å oppdage syklister. Vegutformingen bidrar også til i
hvilken grad syklistenes atferd er uforutsigbar for andre trafikanter.
Generelle vegegenskaper
Vegrelaterte faktorer kan på mange ulike måter påvirke ulykkes- og skaderisikoen for
syklister. I Norge bidrar vegrelaterte feil til omtrent to tredjedeler av dødsulykkene med
sykkel. Generelle vegegenskaper som påvirker syklisters ulykkes- og skaderisiko er:
II
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Høyere fart og høyere fartsgrense medfører i gjennomsnitt større risiko for

alvorlige skader i sykkelulykker. Separate sykkelanlegg har derfor potensielt større
effekt på veger med høyere fartsgrenser.
Gateparkering øker risikoen for sykkelulykker, i hovedsak i forbindelse med åpne
bildører.
Trikkeskinner på vegen øker risikoen for sykkelulykker, i hovedsak som følge av
at sykkelhjul setter seg fast i skinnene.
Vegbelysning kan redusere sykkelulykker ved at syklister blir lettere å oppdage og
ved at syklistene får bedre siktforhold.
Lite synlig infrastruktur kan bidra til sykkelulykker, især eneulykker.
Regulering av vikeplikt påvirker risikoen for konflikter og kollisjoner med andre
trafikanter. Både vikeplikt og forkjørsrett for syklister kan ha sikkerhetsmessige
fordeler og ulemper. Uklare vikepliktsregler kan også bidra til konflikter og ulykker.

For lite forbikjøringsavstand bidrar til mange konflikter, men effekten av lover om minste
forbikjøringsavstand på sykkelulykker er ukjent.
Separate sykkelanlegg generelt
Virkningen av separate sykkelanlegg på sykkelulykker avhenger av de konkrete
sykkelanleggene. Separate sykkelanlegg kan også indirekte påvirke risikoen for
sykkelulykker ved at separate anlegg tiltrekker flere syklister (Safety in Numbers). Hvorvidt
sykkelulykker på separate sykkelanlegg er mer eller mindre alvorlige enn i blandet trafikk,
varierer mellom studiene.
Sykkelfelt
Sammenlignet med blandet trafikk reduserer sykkelfelt risikoen for sykkelulykker, især i
kryss hvor det ble funnet omtrent en halvering av ulykkesrisikoen. Dette er basert på en
metaanalyse av syv empiriske studier som har kontrollert for bl.a. antall syklister. Det
absolutte antall sykkelulykker kan øke på grunn av økende antall syklister.
Framkommeligheten for syklister er som regel bedre i sykkelfelt enn ved øvrige løsninger,
især i forhold til dobbeltrettet sykkelveg og gang- og sykkelveg (GS-veg).
Øvrige resultater fra empiriske studier av sykkelfelt er:
 Avstand under forbikjøringer kan være mindre på veger med sykkelfelt enn i
blandet trafikk, især når sykkelfeltet er smalt. Forklaringen er at syklister holder
større avstand fra kantlinjen, samtidig som biler i mindre grad endrer
sideplasseringen under forbikjøringer.
 Motorkjøretøy i sykkelfelt kan skape problemer for syklister. Det er flest busser
som ikke respekterer sykkelfeltlinjen.
 Fart blant motorkjøretøy er ofte redusert på veger med sykkelfelt, men dette
avhenger av utformingen.
 Fortaussykling er som regel redusert på veger med sykkelfelt.
 Overholdelse av vikeplikten for syklister i kryss kan forbedres med hjelp av
oppmerkede, ev. fargede, sykkelfelt gjennom kryss.
 Gateparkering ved siden av sykkelfelt gjør det utrygt for syklister og medfører økt
risiko for dørulykker. Brede sykkelfelt med god avstand til parkerende biler kan
redusere problemene noe.
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Sykkelfeltbredden bør være tilstrekkelig for å unngå at biler holder for lite avstand

til syklister under forbikjøringer, for å sikre tilstrekkelig avstand til parkerende biler
og for å gjøre det mulig for syklister å sykle forbi andre syklister. Sykkelfelt bør
likevel heller ikke være for brede for å unngå at de brukes som ekstra-kjørefelt eller
parkeringsplass.
Fargede sykkelfelt på strekninger har ukjent effekt på ulykker, men de fleste
syklistene føler seg tryggere.

Sykkelveg
De fleste studier tyder på at ensrettede sykkelveger reduserer risikoen for sykkelulykker i
forhold til blandet trafikk, i hovedsak på strekninger. I kryss har sykkelveger mindre gunstig
effekt og kan føre til økt antall ulykker. Bilister overser ofte syklister på sykkelveg i kryss,
enten på grunn av sikthindre eller fordi de ikke forventer syklister. Det er funnet syv
empiriske studier av hvordan ensrettet sykkelveg påvirker sykkelulykker, men resultatene lar
seg ikke oppsummere med metaanalyse. Det totale antall sykkelulykker på veger med
ensrettet sykkelveg kan øke som følge av økt antall syklister. I tillegg har syklister som
benytter sykkelveger, i gjennomsnitt høyere ulykkesrisiko enn syklister som sykler i blandet
trafikk (også når de ikke sykler på sykkelveg).

Dobbeltrettet sykkelveg har i to studier (begge med kontroll for antall syklister) vist seg å

ha nesten dobbelt så mange sykkelulykker i kryss som ensrettet sykkelveg. Dobbeltrettede
sykkelveger har også flere konflikter i kryss. Risikoen er størst for syklister som sykler på
venstre side av vegen (på «feil» side, sett fra kryssende bilisters perspektiv). Kryssløsninger
som bedrer sikkerheten for syklister, medfører ofte dårligere framkommelighet.

Sammenlignet med sykkelfelt har dobbeltrettet sykkelveg dårligere sikkerhet, men ensrettet
sykkelveg kan ha omtrent like god sikkerhet (avhengig av utformingen, især i kryss).
Framkommeligheten for syklister kan være like god på ensrettede sykkelveger som i
sykkelfelt (avhengig av utformingen), men er som regel dårligere på dobbeltrettede
sykkelveger. I kryss avhenger effekten på framkommeligheten av om sykkelvegen er
forkjørsregulert.

Gateparkering ved siden av sykkelvegen (dvs. sykkelveger mellom parkerende biler og
fortau) kan bidra til mange konflikter, især med fotgjengere og åpne bildører. De fleste
syklister føler seg utrygge på slike sykkelveger.
Effektiv separering fra fortau er en forutsetning for å unngå konflikter mellom syklister
og fotgjengere. Med effektiv separering menes både at det er et tydelig skille mellom
arealene for fotgjengerne og syklistene og at det er nok plass til både fotgjengere og
syklister slik at man unngår at en av gruppene benytter den andres areal som følge av
plassmangel.
Gang- og sykkelveg / Fortau
Risikoen for sykkelulykker er omtrent doblet på GS-veger, både i forhold til blandet trafikk
og i forhold til ensrettet sykkelveg/sykkelfelt. På fortau er risikoen for sykkelulykker enda
høyere enn på GS-veg. Dette er basert på syv empiriske studier av sykkelulykker på GS-veg
og fortau som har kontrollert for antall syklister. En mulig forklaring på den høye risikoen
på GS-veger og fortau er at det er mange konfliktmuligheter, både syklistene imellom og
mellom trafikantgrupper, både på strekninger og i kryss. En annen mulig forklaring er at
syklister som benytter GS-veg/fortau i utgangspunktet har høyere ulykkesrisiko enn andre
syklister, uavhengig av hvor de sykler.

IV
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Framkommeligheten for syklister er betydelig dårligere på GS-veg enn på alle øvrige
løsningene, med mindre det er kun svært lite fotgjenger- og møtende sykkeltrafikk.
Sykkelekspressveg
Sykkelanlegg som er utformet i tråd med prinsippene for sykkelekspressveg har potensiale
for å ha lavere risiko for sykkelulykker enn andre sykkelanlegg, men det er ikke funnet
studier som har empirisk undersøkt virkningen på sykkelulykker. Sykkelekspressveg er per
definisjon utformet slik at syklistene har best mulig framkommelighet.
Sykkelgate
Sykkelgater kan tenkes å bedre sikkerheten på strekninger. Avhengig av utformingen kan
sykkelgater likevel medføre stort konfliktpotensial mellom fotgjengere og syklister.
Framkommeligheten kan også i utgangspunktet være god, men dette vil avhenge av den
konkrete utformingen (f.eks. gateparkering, fotgjengertrafikk) og tilretteleggingen i kryss.
Tilrettelegging for syklister i blandet trafikk
I blandet trafikk kan ulykker og konflikter med syklister reduseres med hjelp av bl.a. utvidet
vegskulder (på veger uten gateparkering), sharrows (oppmerkede piler og sykkelsymboler i
kjørebanen) og fartsreduserende tiltak for motorkjøretøy. Midtstilt kjørefelt med ekstrabrede vegskuldre har vist seg å skape forvirring og ikke å fungere etter hensikten.
Framkommeligheten for syklister kan prinsipielt være like god eller bedre enn i blandet
trafikk uten tilrettelegging. Blandet trafikk kan ha like god eller bedre framkommelighet enn
sykkelfelt (unntatt ved bilkøer som kan forsinke syklister).
Sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater
Sykling mot kjøreretningen i enveiskjørte gater har vist seg å redusere antall sykkelulykker
og å redusere fortaussykling. Nesten alle konflikter i enveiskjørte gater med sykkelfelt mot
kjøreretningen skjer som følge av at parkerte biler, containere osv. blokkerer sykkelfeltet.
Framkommeligheten for syklister blir betydelig bedre.
Kryssløsninger
Kryssløsningene som er beskrevet i det følgende kan delvis benyttes for både sykkelfelt og
ensrettet sykkelveg, og delvis kun for enten ensrettet sykkelfelt eller sykkelveg. For de fleste
tiltak er det kun funnet få studier og resultatene kan ikke nødvendigvis generaliseres men
vil alltid avhenge av den konkrete utformingen og lokale forhold.

Farget sykkelfelt i kryss kan medføre færre sykkelulykker, færre konflikter og at flere
motorkjøretøy overholder vikeplikten. Det ble imidlertid også funnet mindre forsiktig
atferd blant syklister i kryss med fargede sykkelfelt.

Framtrukket stopplinje for syklister i signalregulerte kryss kan redusere ulykker og
konflikter i forbindelse med at signalet skifter fra rødt til grønt.

Sykkelboks i signalregulerte kryss kan redusere antall sykkelulykker ved at syklistene blir

mer synlige og forbedrer atferd og ved at bilistene i større grad respekterer vikeplikten for
syklister. Mange bilister respekterer imidlertid ikke sykkelboksen.
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Midtstilt sykkelfelt i signalregulerte kryss er et oppmerket felt til venstre for

høyresvingfelt for motorkjøretøy. Tiltaket kan forhindre konflikter mellom syklister som
skal rett fram og høyresvingende kjøretøy, samt å gjøre syklister mer synlige.

Tilbaketrukket sykkelveg kan benyttes både i signalregulerte og i vikepliktsregulerte

kryss. Tilbaketrukket sykkelveg kan både øke og redusere konflikter, avhengig av
utformingen (især siktforhold, vikepliktsregulering og effekten på syklistenes fart).
Konflikter oppstår typisk som følge av uklare vikepliktsregler. Utforminger som reduserer
konfliktnivået medfører som regel betydelig redusert framkommelighet for syklister.

Framtrukket sykkelveg har som formål å gjøre syklister mer synlige for bilistene.
Avkortet sykkelveg er en ensrettet sykkelveg som avsluttes før krysset. Formålet er at

bilister og syklister blir mer oppmerksomme på hverandre og at syklistene ikke skal oppleve
en (falsk) trygghet gjennom separering fra motorkjøretøy helt fram til krysset. Virkningen
på ulykker og konflikter er ukjent.

Overkjørsel er en sykkelveg som føres i form av et opphøyet sykkelfelt over sidevegen og
fungerer dermed som en fartshump for kjøretøy på sidevegen. Overkjørsel har vist seg å
redusere antall sykkelulykker, i hovedsak fordi motorkjøretøy reduserer farten.
Planskilte anlegg , dvs. broer og tunneler, har i én empirisk studie vist seg å redusere antall
personskader blant syklister med 44%. Forutsetningen for at slike anlegg reduserer
sykkelulykker er at syklistene bruker anleggene (og ikke f.eks. sykler på vegen istedenfor) og
at det ikke oppstår «nye» konflikter og ulykker mellom syklister og fotgjengere eller
syklistene imellom.
Effektene av krysstiltakene på syklisters framkommelighet lar seg noe forenklet
oppsummere slik at løsningene som gir syklistene best sikkerhet har dårligst effekt på
framkommeligheten. Dette gjelder bl.a. løsninger hvor syklistene har vikeplikt for
kryssende trafikk som tilbaketrukket sykkelveg, og sykkelveg istedenfor blandet trafikk i
rundkjøringer. Det finnes imidlertid også noen løsninger som gir både god sikkerhet og
framkommelighet som midtstilt sykkelfelt og sykkelboks, samt overkjørsel for
forkjørsregulert sykkelveg.
Løsninger i rundkjøringer
Rundkjøringer har i gjennomsnitt flere sykkelulykker enn andre typer plankryss, men dette
er i stor grad avhengig av den konkrete utformingen. De mest typiske sykkelulykker i
rundkjøringer er ulykker mellom en sykkel i rundkjøring og en bil som kjører inn i
rundkjøringen. Faktorer som påvirker ulykkesrisikoen for syklister er:
 Høyere fart: Flere sykkelulykker
 Flere kjørefelt: Flere sykkelulykker
 Rette vinkler mellom armene og sirkulasjonsareal: Potensielt færre
sykkelulykker
 Flere syklister: Færre sykkelulykker (lavere risiko)
 Sykkelfelt i rundkjøringen (vs. blandet trafikk): Flere sykkelulykker
 Sykkelveg i rundkjøringen: Potensielt færre sykkelulykker, men avhengig av
regulering og utforming (generelt gjelder at dårligere framkommelighet på sykkelveg
medfører bedre sikkerhet).
Tiltak for å bedre sikkerheten for syklister i rundkjøringer med blandet trafikk kan være
fartsreduserende tiltak og tiltak som «tvinger» syklistene i midten av kjørefeltet i
rundkjøringen og reduserer situasjoner hvor biler og syklister kjører parallelt.

VI
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Tiltak i tunneler
Det er ikke funnet empiriske studier som har undersøkt virkninger på ulykker av tiltak for
syklister i tunneler med blandet trafikk. Et mulig tiltak er tilrettelegging for sykling utenfor
tunnelen. Det er også forslått et varslingssystem som aktiveres av syklister før disse sykler
inn i tunnelen og som varsler førere av motorkjøretøy om at det syklister i tunnelen.

Drift av gang- og sykkelarealer
Drift av gang- og sykkelanlegg omfatter:
 Vinterdrift: Snøbrøyting, bortkjøring av snø og strøing med sand eller salt
 Drift for øvrig: Fjerning av sand, grus, løv mv. rydding av vegetasjon og lapping av
hull og ujevnheter.
Ferdselsarealer for gående og syklende skal ifølge Statens vegvesens håndbok R610 (2012)
være «farbart og attraktivt for fotgjengere og syklister slik at de foretrekker å ferdes der
framfor i kjørebanen».
Både fotgjengere og syklister har høyere ulykkesrisiko på snø-/isdekket veg enn på bar veg.
Dette gjelder især eldre fotgjengere og syklister. Blant fotgjengere er det især fallulykker
som øker. Blant syklister øker eneulykker mer enn kollisjoner. Hvorvidt sykkelulykker også
er mer alvorlige på glatt veg varierer mellom studiene. Risikoøkningen på glatt veg er større
når det er små andeler av vegene som er glatte enn når det er store andeler som er glatte. I
tillegg til snø og is kan også rester av strøsand utgjøre en risiko for syklister. En svensk
studie viser at faktorer som er relatert til drift og vedlikehold, bidrar til nesten halvparten av
sykkelulykkene som er eneulykker med alvorlig personskade.
Blant syklister er det en del forskjeller mellom dem som sykler om vinteren og dem som
kun sykler om sommeren. De som sykler om vinteren, er oftere menn, bruker oftere hjelm
og lys, sykler fortere og er i gjennomsnitt mer sikkerhetsorienterte enn dem som ikke sykler
om vinteren.
Vinterdrift
Vinterdrift av gang- og sykkelarealer kan redusere ulykkesrisikoen for syklister og
fotgjengere ved at føreforholdene blir bedre, især når arealene blir mindre glatte. Feiing og
salting samt varmsanding kan være egnede metoder for vinterdrift. Brøyting kan også være
en egnet metode, men kan føre til at vegene blir glattere istedenfor mindre glatte.
Oppvarming er trolig den mest effektive metoden. Om vinteren og under vanskelige
føreforhold er det færre syklister og fotgjengere, samt et spesielt utvalg av syklister og
fotgjengere som fortsetter å sykle/gå. Antall fotgjengere går mindre ned om vinteren enn
antall syklister.
Hvordan sykkelanlegg og gangarealer driftes om vinteren kan ha stor effekt på
framkommeligheten for syklister og fotgjengere. I tillegg kan vinterdriften påvirke hvor
syklistene og fotgjengerne sykler/går. F.eks. er det vanlig at fotgjengere går i sykkelfelt når
fortauet er glatt og at syklister sykler enten i vegbanen eller på fortauet når det er snø eller
snøslaps i sykkelfeltet eller på sykkelvegen.
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Drift for øvrig
Drift av gang- og sykkelanlegg for øvrig kan redusere ulykkesrisikoen ved at løv, grus, sand,
ujevnheter, hull og sikthindre fjernes. Det er ikke funnet empiriske studier av hvordan drift
av gang- og sykkelanlegg for øvrig påvirker ulykker med syklister eller fotgjengere.

Sykler, sykkelutstyr, sykkelklær og barnetransport på sykkel
Type sykkel
Ulike typer sykkel kan ha sammenheng med ulykkesinnblanding både som følge av ulike
sykkelegenskaper og, i minst like stor grad, som følge av forskjeller mellom syklistene på
ulike typer sykkel.

Landeveis-, terreng-, hybrid- og klassiske sykler: Resultater fra empiriske studier som

har sammenlignet ulykkesinnblandingen mellom ulike typer sykler, spriker. Landeveis- og
terrengsykler har i noen studier vist seg å ha flere ulykker, mens klassiske, billige og gamle
sykler har vist seg å ha færre ulykker enn gjennomsnittet. Forskjellene skyldes trolig i
hovedsak forskjeller i farten. Landeveissykler har spesielt høy risiko for å miste kontroll på
glatt eller ujevn veg.

Elsykler: Elsykler som selges i Norge, er vanlige sykler som er utstyrt med en elektrisk

motor som kan gi framdrift når syklisten tråkker i pedalene opptil 25 km/t. Såkalte e-bikes,
dvs. sykler hvor syklisten ikke behøver å tråkke for at motoren skal gi framdrift og som
delvis kan kjøre betydelig fortere enn 25 km/t, anses i norsk lov ikke som sykler. Formelt
sett er elsykler i Norge sykler og ikke motorkjøretøy og følgelig gjelder de samme
trafikkreglene som for syklister og elsykler kan benytte den samme infrastrukturen som
syklister.
Eldre elsyklister har høyere ulykkesrisiko og større risiko for alvorlige skader enn andre
syklister. Dette gjelder især eldre kvinner og kan trolig forklares med både ulike fysiske
forutsetninger og at mange av de eldre har ingen eller lite erfaring som syklist. Yngre
syklister derimot har ikke høyere risiko på elsykkel. Faktorer som kan påvirke risikoene på
elsykkel (vs. andre sykler) er bl.a. høyere fart, manglende erfaring, samt at elsykler er tyngre
og vanskeligere å manøvrere. Elsykler medfører lavere risiko enn andre sykler for å gå over
styret og å treffe bakken med hodet først når sykkelen får bråstopp eller når framhjulet
sklir.

Bysykler: Dette er sykler som kan lånes fra stativer som er satt opp på ulike plasser i byer.

Slike sykler er som regel utstyrt med lys. Det er praktisk talt ingen som bruker hjelm på
slike sykler. Resultater av studier som har sammenlignet ulykkesrisikoen mellom bysykler
og andre sykler, spriker og er kun i liten grad generaliserbare. Bysyklister bruker kun i veldig
liten grad hjelm og har vist seg å ha en mer risikofylt atferd enn andre syklister. Derimot
brukes bysykler i større grad enn andre i sentrumsområder med lav fart og en mindre andel
motorisert trafikk, noe som kan bidra til mindre alvorlige ulykker.

VIII
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Utstyr på sykler og for syklister
At syklister blir oversett av andre trafikanter er en typisk medvirkende faktor i mange
sykkelulykker. Syklistenes synlighet avhenger ikke bare av syklistenes bekledning og bruk av
refleks og lys, men også bl.a. av syklistenes atferd, vegutformingen og andre trafikanters
forventninger. I mørke er både ulykkes- og skaderisikoen for syklister høyere enn i dagslys,
noe som kan forklares med at syklister lettere blir oversett i mørke, men også med andre
faktorer som bl.a. at flere trafikanter er beruset når det er mørkt.

Sykkellys er påbudt i Norge ved sykling i mørke eller skumring. Lyset må være hvitt eller

gult foran og rødt bak og kan være blinkende eller fast lys. Lyktene må være montert på
sykkelen. Det er definert konkrete krav for minste siktlengder og blinkefrekvenser. I tillegg
må sykler ha rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene.
Virkninger av sykkellys på ulykkesinnblanding er vanskelig å undersøke empirisk da
lysbruken henger sammen med mange andre faktorer som også påvirker
ulykkesinnblandingen. Resultatene fra empiriske studier spriker, men alt i alt tyder
resultatene på at sykkellys reduserer innblandingen i kollisjoner, mer i mørke enn i dagslys
og mer når syklisten ikke i tillegg har på en gul jakke eller refleksvest. Omtrentlige anslag på
virkningen av sykkellys på innblandingen i kollisjoner er reduksjoner på 10% i dagslys og
30% i mørke når syklisten ikke i tillegg bruker refleksvest. Med bruk av refleksvest er
effekten trolig mindre, anslagsvis ±0% i dagslys og -20% i mørke.

Sykkelreflektorer kan gjøre det lettere for andre trafikanter å oppdage syklister i mørke,

men sykkelreflektorer har ingen eller liten tilleggseffekt på sykler med lys. Under vanskelige
siktforhold (regn, snø, tåke) har sykkelreflektorer liten eller ingen effekt.

Synlige sykkelklæ r har vist seg å redusere antall kollisjoner i mørke. De to metodisk beste
studiene viser sammenlagt en reduksjon på 33%. Synlige sykkelklær reduserer
oppdagelsesavstanden og dette gjelder særlig klær eller reflekskonstellasjoner med
«biomotion». Virkningen på både ulykker og oppdagelsesavstand er omtrent like stor i
dagslys som i mørke.

Feil på bremser medfører en stor økning av ulykkesrisikoen, men det er trolig kun en liten
andel av sykkelulykkene hvor feil på bremsene har bidratt til ulykken. Sykler med kraftigere
bremser har ikke nødvendigvis færre ulykker enn sykler med svakere bremser.

Sykkeldekk påvirker kjøreegenskaper og bremselengden og kan dermed ha betydning for
ulykkesinnblandingen. På isete veg har piggdekk bedre veggrep enn andre dekk.
Passasjerer på sykkel
Passasjerer gjør sykkelen tyngre og vanskeligere å manøvrere. Passasjerer på sykkelen har
vist seg å medføre omtrent en dobling av ulykkesrisikoen (per sykkelkilometer).
Barnetransport på sykkel
Hvordan barnetransport på sykkel påvirker ulykkesinnblandingen er ikke undersøkt
empirisk. Barneseter på sykkelen kan gjøre sykkelen ustabil. Barnetilhengere gjør ikke
sykkelen ustabil man kan bli oversett av andre trafikanter. Alle typer barnetransport
medfører lengre bremseveg pga. økt vekt.
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Sykkelhjelm
Hodeskader er blant de mest typiske skadene blant syklister som er drept i trafikkulykker.
Andelen av syklistene i Norge som bruker hjelm, har økt fra 63% i 2006 til 87% i 2015
blant barn og fra 32% i 2006 til 56% i 2015 blant voksne. En rekke land har påbudt bruk av
sykkelhjelm (bl.a. Australia og New Zealand for alle syklister og Sverige for barn). I Norge
er det ikke påbudt å bruke sykkelhjelm.
Bruk av sykkelhjelm
Det er funnet 53 studier fra 1989-2017 som har undersøkt effekten av sykkelhjelmbruk på
skadegraden i ulykker, som er basert på informasjon om sykkelskader fra sykehus eller
politirapporterte ulykker og som lar seg oppsummere med hjelp av metaanalyse. Basert på
disse studiene er det estimert at bruk av sykkelhjelm reduserer hodeskader med 49% og
antall syklister med alvorlig hodeskade med 60%. Effektene på hjerneskader og skallebrudd
er nesten like store. Effekten på nakkeskader er mer usikkert, men trolig medfører bruk av
sykkelhjelm ikke økt risiko av nakkeskader. Det er ikke funnet systematiske forskjeller i de
estimerte effektene av sykkelhjelm mellom voksne og barn.
Sykkelhjelm har en tendens til å være mer effektiv i å forhindre hode- og hjerneskader når
hjelmbruken er påbudt og/eller høy enn når hjelmbruken er frivillig og lav. Sykkelhjelmer
har viset seg å ha større effekt i eneulykker enn i kollisjoner og større effekt blant berusede
syklister enn blant edru syklister. Godkjente hjelmer beskytter bedre mot hode- og
ansiktsskader enn ikke godkjente hjelmer. I tillegg må hjelmer passe (ikke være for store),
sitte korrekt og være korrekt festet for å beskytte hodet. Over tid er effektene som ble
funnet av sykkelhjelm på hodeskader omtrent uendret. Resultatene fra metaanalyse tyder
ikke på at manglende kontroll for forstyrrende variabler, bruk av sykehusdata (istedenfor
politirapporterte ulykker) eller publikasjonsskjevhet har påvirket de estimerte effektene av
sykkelhjelm.

Ulykkesrisiko og risikoatferd: Flere empiriske studier tyder på at syklister som bruker

hjelm, har flere ulykker enn syklister som ikke bruker hjelm, men dette kan trolig forklares
med manglende kontroll for forskjeller i sykkelomfang. Syklister som bruker hjelm, sykler
mer og viser langt mindre risikoatferd, noe som tilsier at ulykkesrisikoen burde være lavere.
Resultater fra flere studier tyder på at syklister som bruker hjelm, i gjennomsnitt har mindre
alvorlige ulykker enn syklister som ikke bruker hjelm (hodeskader inngår ikke vurderingen
av ulykkenes alvorlighet).

Teoretisk kan bruk av sykkelhjelm føre til atferdstilpasning, og noen empiriske studier viser
at syklister med hjelm sykler fortere. De fleste empiriske studiene støtter imidlertid ikke
hypotesen om atferdstilpasning. Tvert imot viser mange studier at syklister som bruker
hjelm, i større grad også bruker annet sikkerhetsutstyr (bl.a. lys og refleksvest), viser mindre
risikoatferd og begår færre trafikklovbrudd enn syklister som ikke bruker hjelm. På andre
trafikanters atferd i interaksjon med syklister har syklisters hjelmbruk trolig liten eller ingen
effekt.

X
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Hjelmpåbud for syklister
Det er funnet 20 studier som har undersøkt effekten av hjelmpåbud for syklister og som
det er mulig å inkludere i metaanalyse. Basert på disse studiene er det estimert at
hjelmpåbud for alle syklister reduserer hodeskader med 20% blant alle syklister og med
24% blant barn. Hjelmpåbud for barn reduserer hodeskader blant barn med 18% , dvs. at
hjelmpåbud for alle er mer effektivt for barn enn hjelmpåbud som kun gjelder for barn.
Hjelmpåbud har større effekt på mer alvorlige hodeskader enn på mindre alvorlige
hodeskader. Effektene kan være noe overestimerte på grunn av manglende kontroll for
trend i noen av studiene. Dette fordi hjelmpåbudet ble innført i en periode hvor
hjelmbruken økte og antall hodeskader gikk ned. Slike endringer kan imidlertid ikke
forklare mer enn en liten andel av effektene som ble funnet av hjelmpåbud. Én studie viser
at effekten av hjelmpåbud øker over tid.

Sykkelomfang: Innføring av sykkelhjelmpåbud kan føre til en nedgang av andelen som

sykler. Denne nedgangen er imidlertid ikke nødvendigvis verken stor eller langvarig. Noen
studier viser at sykkelhjelmpåbud har ført til at færre sykler, mens andre studier fant ingen
endring eller at flere sykler. I Australia har nedgangen som ble observert umiddelbart etter
innføringen av påbudet, vært kortvarig. Endringer i sykkelomfang kan være påvirket av
mange andre faktorer som i de fleste studiene ikke er kontrollert for. Blant alle faktorene
som påvirker valget av sykkel som transportmiddel, spiller hjelmpåbud kun en relativt liten
rolle. Andre faktorer som bl.a. hvorvidt sykkelinfrastruktur oppleves som trygd og
fremkommelig, er langt viktigere.

Sykkelhjelmbruk: Innføring av sykkelhjelmpåbud har i mange studier vist seg å øke

hjelmbruken blant syklister. Økningen er størst når hjelmbruken i utgangspunktet er lav og
når det finnes sanksjoner for ikke-bruk av hjelm. Effekten på hjelmbruken blant barn er
større når påbudet gjelder alle syklister enn når det kun gjelder barn.
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HAUGESUND KOMMUNE

Utvalg
Kontrollutvalget

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

04.02.20

Arkivkode:

216

Saksnr

04/20

Arkivsak:

PLAN FOR ORIENTERING OM ENHETENE OG KOMMUALE
SELSKAPER
Sekretariatets forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen og
kommunale selskaper:
17.03.20
12.05.20
09.06.20
25.08.20
22.09.20
20.10.20
17.11.20

workshop i regi av KPMG
organisasjon og stab v/kommunedirektøren
presentasjon av Risiko- og vesentlighetsanalyser og forslag til planer v/KPMG
tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse
xxx – kommunalt selskap
tjenesteområdet oppvekst v/kommunaldirektør Auestad
xxx – kommunalt selskap

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for 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 etatene og stab/støttefunksjonen. Medlemmene
mente dette var nyttig og lærerikt. Flere kommunale selskaper ble også invitert. Utvalget
vedtok en plan for orienteringene i møtet 29.11.16.
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.
Kommunedirektøren er øverste leder og den personen i administrasjonen som kontrollutvalget
skal forholde seg til. Alle invitasjoner går derfor via kommunedirektøren, 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. Kommunedirektøren skal da være orientert om det.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Side 1 av 2

HAUGESUND KOMMUNE

Saksframlegg

Utvalget invitert i forrige periode følgende kommunale selskaper: Haugesund Stadion AS,
Karmsund Havn IKS, Haugaland Vekst IKS, Haugaland Kraft AS, Haugesund Teater AS, AS
Haugaland Industri, Haugesund kommunale pensjonskasse og Haugaland Interkommunale
Miljøverk IKS (HIM). To av selskapene (Karmsund Havn IKS og Haugaland Vekst IKS) ble
invitert ved to forskjellige anledninger.
Dersom noen av utvalgsmedlemmene har innspill eller spesielle ønsker om emne og spørsmål
i forbindelse med orienteringene bør disse meldes til sekretariatet i forkant.
Fra Haugesund kommune sin administrative organisering har sekretariatet hentet følgende fra
kommunens nettside:

ORGANISASJONSKART
Fra og med 1.1.2016 gjelder organisering som skissert under. Et overordnet organisasjonskart
over rådmannen og rådmannens ledergruppe som består av fem kommunaldirektører.

Utvalget må ta stilling til hvem de ønsker å invitere og forslag til datoer. Sekretariatet har
laget et forslag, men dette kan endres. Det kan også bli endringer dersom foreslått tidspunkt
ikke skulle passe for dem som blir invitert.
Aksdal, 28.01.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Møtedato
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Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie
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04.03.20

Arkivkode:

033

Saksnummer

05/20

Arkivsak:

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2019
Sekretariatet sitt forslag til vedtak:
Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2019 (med evt. endringer /tillegg).
Innstilling til bystyret:
Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2019 til orientering.

Saksvedlegg:

Årsmelding for kontrollutvalget 2019

Saksorientering:
Etter kommunelovens § 23-5 skal ”kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til
kommunestyret eller fylkestinger”
Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019. Den er satt opp
etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger.
Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten til 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/orientering.
Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med kontrollutvalgets behandling vil bli
innarbeidet før den videresendes.
Årsmeldingen legges fram for bystyret til orientering etter at utvalget har godkjent den.

Aksdal, 28.01.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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KONTROLLUTVALGET I HAUGESUND

ÅRSMELDING
2019

INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om
utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i
2019.
I følge kommuneloven § 23-5 skal «kontrollutvalget rapportere resultatene
av sitt arbeid til kommunestyret».
1. OM KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal
føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen (regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon) og selskaper som kommunen eier (eierskapskontroll).
Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer på en trygg måte. Ordningen er
hjemlet i kommuneloven og i egen forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn bystyret, og rapporterer
og innstiller til dette.
Kontrollutvalget har eget reglement, vedtatt av bystyret i 2011, revidert i 2014.
2. MEDLEMMENE I UTVALGET
Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal minst ha
fem medlemmer, og etter kommuneloven § 23-1 skal minst ett medlem velges blant
kommunestyret sine representanter. Ansatte i kommunen er utelukket fra valg til
kontrollutvalget. Medlemmene kan heller ikke være medlem eller varamedlem i andre
utvalg.

Bystyret i Haugesund har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget for
perioden 2015-2019:
Faste medlemmer:
Leder
Gudvin Selsås (H)
Nestleder Svein Inge Huseby (Frp)
Medlem Heidi Kolstø (H)
Medlem Thorleif Thormodsen (H)
Medlem Lise Haukås (SV)
Medlem Karin Westerlund (A)
Medlem Svein Skrunes (Krf)

1
2.
3.
4.
5.
1.
1.
1.
1.

Varamedlemmer:
Lene Svanberg Jakobsen (H)
Christian Rasmussen (H)
Ingrid Thormodsen Rein (H)
Sigmund Frøiland (H)
Astrid Hagland Gjerde (H)
Georg Hillestad (Frp)(for Huseby)
Knut Steffen Kvala (MDG)(for Haukås)
Lene R. Mathisen (V)(for Westerlund)
Arne Sjursen (Pp)(for Skrunes)

Gudvin Selsås var medlem av bystyret i perioden 2019-2019. Leder og
nestleder i kontrollutvalget har møte- og talerett i bystyret når utvalget sine
saker blir behandlet.
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Ordføreren har møte- og talerett i utvalget. Han har ikke deltatt på noen av
møtene i 2019. Kommunedirektøren har ikke møterett, men kan innkalles av
utvalget. Kommunedirektøren har deltatt på fire av seks møter.
I tillegg har flere kommunaldirektører og enhetsledere deltatt i møtene og
redegjort i ulike saker eller orientert om sine fagområder.
Møtene blir gjort kjent på kommunen sine nettsider og sekretariatet sine
hjemmesider. Her blir også sakspapirene og protokollene lagt ut.
For valgperioden 2019-2023 har bystyret valgt følgende medlemmer:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Gudvin Selsås (H)
Camilla Klovning Strømø (Frp)
Anna Kari Rasmussen (H)
Svein Magne Abrahamsen (V)
John Malvin Økland (H)
Gudrun Caspersen (A)
Marte Lysaker Engesli (SV)
Frank Hendrikse (MDG)
Tor Inge Vormedal (Sp)
Kari Mæland (Krf)
Arne Sjursen (PP)

Varamedlemmer:
Liste 1
1. Jan Lothe (H)
2. Linda Beate Saltvedt (H)
3. Sverre Rønnevig dy. (Frp)
4. Bernt Norvalls (V)
5. Sissel Jacobsen (H)

Liste 2
1. Geir Jørgensen (R)
2. Dagfinn Torstveit (A)
3. Lise Haukås (SV)
4. Bente H. B. Norvalls (Sp)
5. Holger Straum (Krf)
6. Alf Edvinson (PP)

Første varamedlem fra begge lister har mulighet til å møte fast i alle møter.
3. AKTIVITETENE I UTVALGET I 2019
Kontrollutvalget har avholdt 6 (8) møter, fordelt på fire møter på våren og to
møter på høsten. Utvalget har hatt 35 (42) saker til behandling, hvorav 10 (5)
saker er videresendt til bystyret. 60 (61) saker har blitt lagt frem til orientering.
Fullstendig oversikt over sakene og orienteringssakene følger som vedlegg til
årsmeldingen.
Møtene avholdes i formannskapssalen i Haugesund Rådhus. Kontrollutvalgets møter har vært holdt for åpne dører, noe som ble lovpålagt for alle
kontrollutvalg fra og med 01.07.13.
Det var ingen fra Haugesund som deltok på fagkonferansen i regi av NKRF på
Gardermoen i januar eller på FKT sin konferanse i Kristiansand i juni.
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Tre medlemmer fra Haugesund deltok på dagskonferansen i regi av Forum for
kontrollutvalg i Rogaland i januar 2020. Dette er en konferanse som vanligvis
bli avholdt i november – men på grunn av valg av nye utvalg ble den
forskjøvet denne gangen.
4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER
Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til tilsyn og kontroll gjennom å føre tilsyn
med forvaltningen, regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
4.1

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 i møtet 14.05.19, sak 13 og 14 kommunens og
Haugesund Kultur & Festivalutvikling KF sitt regnskap for 2018.
Totalt sett ble kommunens regnskap gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk/overskudd på kr 45,9 mill.kr.
Årsregnskapet viste et positivt netto driftsresultat med 71 mill. kr, noe som
utgjør 2,5 % av driftsinntektene. Dette er litt over anbefalt nivå på 1,75%.
Haugesund Kultur & Festivalutvikling KF sitt regnskap ble gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på 0,9 mill.
Kontrollutvalget hadde ingen merknader til selve regnskapet. Revisor hadde
levert ren revisjonsmelding.
4.2

FORVALTNINGSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon av
den kommunale virksomheten. Forvaltningsrevisjon skjer etter bystyrets
vedtatte plan for forvaltningsrevisjon. Plan for forvaltningsrevisjon for perioden
2019-2020 ble vedtatt av bystyret høsten 2016. Ny plan for perioden 20202024 vil bli vedtatt i 2020.
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet to forvaltningsrevisjonsrapporter.
Rapport om «Vedlikehold av kommunale bygg» ble behandlet av utvalget
27.11.18, sak 42/18 og på ny 29.01.19, sak 06/19. Bystyret behandlet
rapporten 13.03.19 og det ble satt en frist for tilbakemelding på 9 måneder.
Det er ventet at kommunedirektøren vil komme med en tilbakemelding i første
møtet i 2020.
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Rapport om «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet» ble
behandlet av utvalget 14.05.19 og 27.08.19. Bystyret behandlet
rapporten/saken både 12.06.19 og 16.10.19. Det ble ikke gitt anbefalinger
eller bedt om tilbakemelding i denne rapporten.
Kontrollutvalget behandlet en tilbakemelding fra rådmannen på hvordan
rapporten om «Legemiddelhåndtering» var blitt fulgt opp i møtet 29.01.19, sak
04/19. Bystyret behandlet tilbakemeldingen i møtet 13.03.19 og tok
kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
4.3

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. Plan for selskapskontroll for
perioden 2019-2020 ble vedtatt av bystyret høsten 2016.
Utvalget har deltatt i en samordnet selskapskontroll av Karmsund Havn IKS
som ble gjennomført 2018. Rapporten ble lagt fram for utvalget i juni og
august 2018. Bystyret behandlet rapporten 17.10.18. Svar på oppfølging av
rapporten ble mottatt fra KH i april 2019. Sak om tilbakemelding ble behandlet
av utvalget i august og av bystyret 16.10.19.
Tilsyn med selskapene er også gjennomført ved at utvalget har fått
orienteringer fra ledelsen i kommunale selskaper eller selskaper kommunen
har eierinteresser i. Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2019 er følgende:
Haugesund kommunale pensjonskasse og Haugaland Interkommunale
Miljøverk IKS (HIM).
4.4

TILSYN MED REVISJONEN

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens
planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra
ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.
Kontrollutvalget gjennomført i 2015 ny anbudskonkurranse om revisjonstjenestene for perioden 2016 - 2020.
Bystyret tiltrådte kontrollutvalgets innstilling om å velge KPMG AS som
kommunens revisor i møte 02.12.15, sak 104/15. Avtalen gjelder for 01.07.1631.06.20, men ble forlenget med 1 år til 31.06.21 ved bruk av kommunens
opsjonsavtale. Sak om bruk av opsjon eller ny anbudsrunde ble lagt frem for
bystyret 12.06.19, sak 41/19. Arbeidet med ny anbudskonkurranse vil starte
opp våren 2020 og valg av revisjonsselskap vil skje til høsten.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KPMG er Roald Stakland. Han har
deltatt på 4 av møtene i 2019. Revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.
KPMG AS har lagt frem «Egenvurdering av uavhengighet», presentert plan for
revisjonsarbeidet og lagt fram revisjonsrapporter og prosjektplaner.
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4.5 TILSYN MED FORVALTNINGEN
Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer
fra kommunedirektøren om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.
Kommunedirektøren har svart og orientert om ulike spørsmål fra utvalget. Det
har blant annet vært om aksjeverdi på kommunale selskaper,
permisjonsreglement og etterlevelse, varslingsreglement og etterlevelse, og i
forbindelse med behandling av rapporten om «Samarbeid om brann og
redning på Haugalandet».
Utvalget er som kjent ikke et klageorgan for enkeltvedtak og skal heller ikke
overprøve politiske vedtak.
5. BUDSJETT/REGNSKAP FOR TILSYN OG KONTROLL
Økonomiavdeling har opplyst at følgende utgifter er bokført i 2019.
REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT
2018
2019
2019 (vedtatt
(utvalget) av bystyret)
Godtgjørelse og
Budsjettert på
andre
50 144
185 000
politisk
driftsutgifter
sekretariat
Revisjons702 062
1 050 000
850 000
tjenester
Sekretariats365 000
376 000
376 000
tjenester
Sum
1 117 206
1 611 000
1 226 000
TEKST

REGNSKAP
2019
78 703
829 897
376 000
1 284 600

Budsjett for 2020
Utvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2020 i møtet
27.08.19. Utvalget innstilte på et budsjett på til sammen 1 650 000. Av dette
er kr 185 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 389 000 til sekretariatstjenester og kr 1.076 000 til kjøp av revisjonstjenester.
Det ble som tidligere år innstilt på et budsjett med ca. 750 timer til
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Budsjettet ble oversendt
økonomiavdelingen. Det skal ifølge forskrift innarbeides i forslag til budsjett fra
rådmannen eller bli lagt frem som egen sak for bystyret når budsjettet for
kommunen behandles.
Utvalgets innstilling ble redusert med 424 000 kr av bystyret. Dette innebærer
en reduksjon på ca. 250 timer til forvaltningsrevisjoner eller selskapskontroller.
Det vil utgjøre en rapport mindre i år.
Økonomiavdelingen opplyser at bystyret vedtok et budsjett på kr 1 226 000 for
2020 til revisjon og kontrollarbeid. Det er samme beløp som i fjor.
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6. SEKRETARI AT
Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs.
ikke knyttet opp mot Kommunedirektøren eller revisjonen. Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert i 2005 og har vært i drift i 15 år.
Selskapet er eid av 10 kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte.
Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene,
administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskap, andre
interkommunale selskap og sekretariatene i Rogaland, Agder og Hordaland.
Fast sekretær for utvalget har vært seniorrådgiver Odd Gunnar Høie.
Sekretariatet har egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no hvor sakskart,
protokoller og rapporter blir lagt ut fortløpende.
Svein Inge Huseby møtte som representant fra Haugesund kommune på
representantskapsmøte 06.05.19. Astri Furumo fra Haugesund er valgt som
styreleder i perioden 2016 - 2020. For valgperioden 2019-2023 er
varaordfører valgt som medlem av representantskapet med ordfører som
varamedlem.
7. OPPSUMMERING
Aktiviteten i 2019 har vært som planlagt. Utvalget har behandlet to
forvaltningsrevisjonsrapporter og oppfølging av en rapport. Utvalget har også
behandlet oppfølging av en rapport etter selskapskontroll. Det er bestilt
Risiko- og vesentlighetsvurderinger og Plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll for levering i 2020. To kommunale selskaper har blitt invitert
for å orientere om ulike saker. Administrasjonen har gjort greie for saker som
utvalget har bedt om underveis gjennom året.

Haugesund, 4. februar 2020
Gudvin Selsås
Leder

Camilla K. Strømø

Svein Magne Abrahamsen

John Malvin Økland

Gudrun Caspersen

Marte Engesli Lysaker

Frank Henrikse

Tor Inge Vormedal

Kari Mæland

Anna Kari Rasmussen

Arne Sjursen
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ÅRSMELDING 2019 - VEDLEGG
Oversikt over behandlede saker:
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19

Godkjenning av protokoll fra møtet 27.11.18
Referat- og orienteringssaker 29.01.19
Haugesund kommunale pensjonskasse – orientering om selskapet
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - «Legemiddelhåndtering»
Prosjektplan - forvaltningsrevisjon – «Samarbeidet om brann og redning på
Haugalandet» - 2. gangs behandling
06/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - «Vedlikehold av kommunale bygg»
2. gangs behandling
07/19 Årsmelding for kontrollutvalget 2018
08/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.01.19
09/19 Referat- og orienteringssaker 05.03.19
10/19 Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) – orientering om selskapet
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19

Godkjenning av protokoll fra møtet 05.03.19
Referat- og orienteringssaker 14.05.19
Haugesund kommune - uttale til regnskapet for 2018
Kultur- og festivalutvikling KF – uttale til regnskapet for 2018
Revisjonsrapport - «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet»
Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
Revisjonsavtalen – bruk av opsjon eller nytt anbud i år

18/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.05.19
19/19 Referat- og orienteringssaker 11.06.19
20/19 Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt –
«Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold»
21/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i inneværende periode 2015-2019
22/19
23/19
24/19
25/19

Godkjenning av protokoll fra møtet 11.06.19
Referat- og orienteringssaker 27.08.19
Revisors uavhengighetserklæring for 2019
Revisjonsrapport - «Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet» 2. gang
26/19 Oppfølging av selskapskontroll – Karmsund Havn IKS
27/19 Budsjett for 2020 – kontrollarbeidet i kommunen – kontrollutvalgets forslag
28/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid i periode 2015-2019 - 2. gang

29/19
30/19
31/19
32/19
33/19

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
Forslag til møteplan for 2020
Godkjenning av protokoll fra møtet 27.08.19
Revisjonsrapport - «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold»
Bestilling av Risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon
og eierskapskontroll for Haugesund kommune 2020-2024
34/19 Plan for regnskapsrevisjon 2019
35/19 Referat- og orienteringssaker
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Oversikt over saker fremlagt til orientering:
1. Aksjeverdi på kommunale selskaper v/kommunedirektøren
2. Permisjonsreglement og etterlevelse v/kommunedirektøren
3. Statusrapport pr. januar 2019
4. Brev fra ansatt – (U.off. jfr. Off. loven og forvaltningsloven § 13
5. Foreløpig svarbrev til ansatt – (U.off. jfr. Off. loven og forvaltningsl. § 13)
6. Bst. vedtak 05.12.18, sak 86 – fra budsjettvedtaket vedr. revisjonsordning
7. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland
8. Årsrapport og skatteregnskap for 2018 fra Haugesund kemnerkontor
9. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 21.12.18
10. Protokoll fra rep. møte i Haugaland brann og redning IKS 28.11.18
11. Protokoll fra eiermøte i Karmsund Havn IKS 28.11.18
12. Protokoll fra ekstraord. generalfors. i Haugaland Næringspark AS 21.01.19
13. Varslingsreglement og etterlevelse v/kommunedirektøren
14. Statusrapport pr. mars 2019
15. Kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Haugesund kommune
16. Revisjonsavtalen – bruk av opsjon eller ny anbudsrunde – til uttale
17. Invitasjon til fagkonferanse i regi av FKT i Kristiansand 4. – 5. juni 2019
18. Sivilombudsmannen om lukking av møter i kontrollutvalg 07.11.18
19. Kom. rapport 15.01.19 – prof. Bernt svarer – valg av representantskap til et IKS
20. Forvaltningsrevisjon utvikler lokaldemokratiet - Kommunal Rapport 31.01.19
21. Statusrapport pr. mai 2019
22. Vedtak i bystyret 13.03.19, sak 9/19, 10/19 og 11/19
23. Årsberetning 2018 – Haugesund kultureiendom AS
24. Protokoll fra rep. møte 10.04.19 – Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS
25. Protokoll fra rep. møte 26.04.19 – Haugaland brann og redning IKS
26. Innkalling til generalforsamling i Den Norske Filmfestivalen AS 11.04.19
27. Innkalling til generalforsamling 03.05.19 – Haugesund Stadion AS
28. Innkalling til representantskapsmøte 30.04.19 – Haugaland Vekst IKS
29. Innkalling til rep. møte 06.05.19 – Haugaland Kontrollutvalgssekr. IKS
30. Innkalling til representantskapsmøte 22.05.19 – HIM
31. Innkalling til møte i havnerådet 25.04.19 – Karmsund Havn IKS
32. Hvordan vil blir sett på avhenger av innsatsen – Kommunal rapport 14.03.19
33. Statusrapport pr. juni 2019
34. Protokoll fra representantskapsmøte 30.04.19 – Haugaland Vekst IKS
35. Protokoll fra repr. møte 06.05.19 – Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
36. Innkalling til generalforsamling 11.06.19 – Haugaland Kraft AS
37. Innkalling til generalforsamling 11.06.19 – Haugaland Næringspark AS
38. Innkalling til generalforsamling 11.06.19 – Haugesund Parkering Holding AS
39. FKT og Arendalsuka 2019 – info skriv fra FKT
40. Statusrapport pr. august 2019
41. Bystyrevedtak 12.06.19, sak 40/19 – rapport om brannsamarbeidet
42. Bystyrevedtak 12.06.19, sak 41/19 – revisjonsavtale – bruk av opsjon
43. Oppslag i Haugesunds Avis 14.06.19 om bystyrebehandling av sak 40/19
44. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Kraft AS
45. Generalforsamlingsprotokoll av 11.06.19 - Haugaland Næringspark
46. Representantskapsprotokoll av 28.06.19 – Haugaland brann og redning IKS
47. Fylkesmannens rapport etter tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2019
48. Oppslag i Haugesunds Avis 10.05.19 – dom i Haugaland tingrett om underslag
og brudd på helsepersonell-loven
49. Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 – brev fra FKT 01.07.19
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50. Statusrapport pr. november 2019
51. Bst. vedtak 16.10.19, sak 65/19 – valg av kontrollutvalg 2019-2023
52. Bst. vedtak 16.10.19, sak 71/19 – revisjonsrapport – samarbeid om brann og
redning
53. Bst. vedtak 16.10.19, sak 72/19 – oppfølging av selskapskontroll Karmsund
Havn IKS
54. Taushetserklæringsskjema (ble signert i møtet)
55. Protokoll fra rep. møte i Haugaland brann og redning IKS 14.11.19
56. Innkalling til representantskapsmøte i HIM 27.11.19
57. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
58. Konferanse 2020 for kontrollutvalgene - Sandnes 09.01.20
59. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29. – 30. januar 2020
60. Ønsker åpenhet og innsyn i kommunenes arbeid – Kommunal Rapport 28.10.19
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HAUGESUND KOMMUNE

Utvalg
Kontrollutvalget

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

04.02.20

Arkivkode:

033

Saksnummer

06/20

Arkivsak:

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 04.02.20
Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatsakene 1 - 12 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Statusrapport pr. februar 2020
Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i Rogaland 2020
Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 27.11.19
Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS 05.02.20
Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020
Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 17.03.20 fra KPMG AS
9. Evaluering av konferanse 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
10. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
11. Evaluering av NKRF-konferansen 29. - 30.01.20 v/Selsås og Økland
12. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 fra Haugesund kemnerkontor
Saksorientering:
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.
Vedr pkt. 12 - skatteregnskap
Kontrollutvalget har mottatt årsrapport og skatteregnskapet 2019 fra kemneren i Haugesund.
Skatteregnskapet for 2019 visere en samlet skatteinngang på 5,122 milliarder kr. Det er en
økning fra året før på 4,9 %. Økningen skyldes økte innbetalinger fra personlige og
skatteytere, og økte innbetalinger av arbeidsgiveravgift. Kommunens andel av skatteinntekten
i 2019 var på 1,152 milliarder kr. Dette innebærer en økning på 6,3 % i forhold til tilsvarende
periode i 2018.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Side 1 av 2

HAUGESUND KOMMUNE

Saksframlegg

Kommunen har i 2019 satt av 9,3 % til marginavsetning, som utgjør 303 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 overskudd på ca. 54,5 mill. kr. Ifølge
kemneren anses derfor avsetningen som tilstrekkelig. Ved utgangen av 2019 er det en nedgang
i restanser mot skatteytere i kommunen på ca. 1,1 mill. kr.
Haugaland arbeidsgiverkontroll har utført arbeidsgiverkontroll for Haugesund 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.

Aksdal, 28.01.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hovedtemaer:

Politikerhets
Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv
Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer,
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

#ku20nkrf

09.00

Registrering og enkel servering

10.00

Velkommen

Konferansier Eva Bratholm og daglig leder Rune Tokle, NKRF

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
HO
AT

Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsukegeneral” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør

Hat og trusler mot folkevalgte?

M

E J. HORRIG

11.40

TH

Pause

BR

E VA

AR

11.20

u

LM

Demokrati under press
u

AAS

EM

Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos

DJ

UPE

På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.

ØYST

N

EI

Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?

R G H O LT E R

11.50

E

DAL

10.40

RUN

Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?

RI

UE

OLE

L

UN

Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune

G

u

A

D

13.20

IN

AN

Lunsj

CAR

ARA
TN A M

12.20

BO

Eva Bratholm i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere
ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

15.30

Pause

15.50

Refleksjoner rundt NAV-saken
u

16.20

u

17.00

19.30

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag

KS

RU

D

Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (A), medlem av kontrollog konstitusjonskomiteen og saksordfører for NAV-saken

Bærekraft i et revisjonsperspektiv

LID

PE

DE

S

ERG

BÅR

UB

Eva Bratholm i samtale med innlederne

O

UR

Rent drikkevann – et felles ansvar

DH

KJET

IL

F

H A NS E N

15.10

Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann

BÅR

IN

u

Minikurs A

Rent drikkevann – en selvfølge?

14.20
Se info neste side

14.45

Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

ST

u

E VA

17.00

KR

I

N FO
SS

Rent drikkevann – hva gikk galt?

ZY

IA

14.20

KAM

ST

14.00

Pause

PER-

KR

I

Rune Tokle, foto: Tøri Gjendal / Anne Marthe J. Horrigmo, foto: Torbjørn Tandberg / Øystein Djupedal, foto: Husbanken / Kamzy Gunaratnam, Foto: Oslo kommune Sturlason / Bård Hoksrud, foto: Stortinget / Eva Kristin Hansen, foto: Stortinget / Per-Kristian Foss, foto: Riksrevisjonen Ilja Hendel

u

T

O

Åpning

O

10.10

KL

E

u

Onsdag 29. januar

Torsdag 30. januar
AR

IE D
E
AHL EID

Gode bestillinger og gode analyser
– kontrollutvalgets muligheter
Eva Bratholm i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer
kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag

RGLANN

BE

RN
GESEN

Bærekraftmålene – hva må til lokalt
og sentralt?

BR

M AY

I

CAR

A

LO

BR

TINA

Pause

11.20

Personvern – hva gjør vi i kommunene?

Bompengeselskapenes pengebruk

M
GU

EN
MO

RG

Lunsj

Begrenset antall plasser

RÅ
TH

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet

E
AT

EN

REN

u

Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,
regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA

ER
E GARDN

RIN

Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å
forstå det kommunale regnskapet

AN

HA

Renate Borgmo og Bjørn Bråthen,
seniorrådgivere i NKRF

ALEX

ANN

T
KA

M

u

Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og
tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem
av kommunestyret i Vennesla kommune

NE

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle
og oppgaver

DE

Torsdag kl 10.00 - 11.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u

B

N

N
RE
TSY JENSE

BJØR

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer
av kontrollutvalget

S

R

PETE

BO

13.00

Peter Svaar, journalist i NRK

E

AR

12.20

TT

ANE

VA

Pause

11.20

Minikurs C

Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune

12.00

u

ER

O

ANN

Se info nederst

u

M

11.00

KNU

TT

A

Beate Marie Dahl Eide, foto: Tone Tveit VTB / Tina Bru, foto: Stortinget / Peter Svaar, foto: NRK / Anne Romsaas, foto: KS / Bjørn Bråthen og Alexander Etsy Jensen, foto Tøri Gjendal

SA

AS

Eva Bratholm i samtale med:
u Carlo Aall
u Stortingsrepresentant Tina Bru (H), andre nestleder i
Stortingets energi- og miljøkomite
u Seniorrådgiver Anne Romsaas, KS

Minikurs
MinikursBB

10.30

Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for
berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

10.00
09.00
Se info nederst

u

Ø

LA

Bærekraft – hva er det?

BJ

TT

10.00

TOR

L

Pause

M

E

U

09.40

B E AT

AL

09.00

GENERELL INFO

NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

Påmeldingsfrist: 12. desember 2019.
Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020
*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten
ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av
administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av
konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo

19 4 5 – 2 0 2 0

NKRF

Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00 • post@nkrf.no • www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no • www.twitter.com/nkrf

Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier
www.nkrf.no | post@nkrf.no

Norges Kommunerevisorforbund

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

erling@erlingsdesign.no / 17.01.2020

•
•
•
•

Velkommen på konferanse!

Påmelding

