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SAUDA KONTROLLUTVALG 

 
PROTOKOLL 

 
Torsdag 14. mai 2020 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder 
Odd Magne Lønseth. Han ønskte velkommen til et historisk møte som blir gjennomført på 
møteportalen Teams 
 
MØTESTED: Teamsmøte 
  
MØTESTART/-SLUTT: kl. 14.00 – kl. 15.10 
  
MØTENDE MEDLEMMER: Odd Magne Lønseth (Ap), Laura Seltveit (Ap), 

Øyvind Djuv (H), Ola M. Birkeland (Sp) og 
Lillian Nordengen (Sp) 
 

FORFALL: Ingen 
 
MØTENDE VARAMEDLEMER: 

 
Ingen 

  
FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 
  
FRA REVISJONEN MØTTE: Regnskapsrevisor Eirik Braut – KPMG AS 
  
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
 
 
ANDRE SOM MØTTE:  
 

Rådmann Rune Kloster Tvedt og økonomisjef 
Roy Ove Kvernenes  
 
Ordfører Asbjørn Birkeland (Sp) 

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 
 
MERKNADER TIL SAKLISTE: 

 
Ingen 

 
FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 
SAK 05/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 13.02.20 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 13.02.20 godkjennes 
 
Behandling i kontrollutvalget 14.05.20: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.   
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.05.20: 
 
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 13.02.20 godkjennes.  
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SAK 06/20 SAUDA KOMMUNE - UTTALE TIL REGNSKAPET 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg vedtar vedlagte uttalelse til Sauda kommunes årsregnskap for 2019 slik  
den foreligger/ med disse endringene/ med disse tilleggene…. 
 
Behandling i kontrollutvalget 14.05.20: 
Økonomisjef og rådmann orienterte om regnskapet. Det var et historisk godt resultat på 15,4 
mill., eller 4,6 % i netto driftsresultat. Det gode resultatet kom i hovedsak av gode 
finansinntekter. Utgiftene på driftssiden hadde gått noe i minus (overforbruk).  
 
Kommunen har fremdeles høyere kostnader enn sammenlignbare kommuner. Økonomisjefen 
har fokus på at kommuneøkonomien må ha en bærekraftig utvikling.  
 
Medlemmene fikk svar på spørsmål, om blant annet størrelsen på urealiserte gevinster, 
merforbruk innen helse og omsorg, sykefravær, ubrukte lånemidler, usikre fordringer og 
skatteoppkreverfunksjonen.  
 
Revisor hadde levert rein revisjonsberetning uten tilleggskommentarer. Han takket for et godt 
samarbeid med økonomiavdelingen. 
 
Uttalelsen til regnskapet ble vedtatt slik den var fremlagt.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.05.20 og innstilling til kommunestyret: 
 
Sauda kontrollutvalg vedtar vedlagte uttalelse til Sauda kommunes årsregnskap for 2019 slik  
den foreligger: 
 

Sauda kommunes årsregnskap for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig 
driftsoverskudd på kr 15,4 millioner.  
 
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat 
med 25,8 million kroner, som utgjør 4,6 % av driftsinntektene. Det er noe bedre 
resultat enn i fjor, da det var 3,3 %. Resultatet er godt over teknisk beregningsutvalg 
sitt anbefalte nivå på 1,75 %.  

 
Under tilvising til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og 
revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at årsregnskapet totalt sett gir et 
forsvarlig uttrykk for resultatet av kommunens virksomhet i 2019 og for kommunen sin 
økonomiske stilling pr. 31.12.19. 
 
Kontrollutvalget i Sauda har ikke andre merknader til Sauda kommunes årsregnskap 
ut over det som går fram ovenfor, av revisor sin revisjonsberetning og økonomisjefens 
uttalelse i årsberetningen.  
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SAK 07/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – FELLES-

TJENESTER 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Fellestjenester» til orientering.  
 
Behandling i kontrollutvalget 14.05.20: 
Økonomisjefen orienterte, og rådmannen supplerte underveis. Det hadde vært litt utskifting av 
personalet, blant annet på kundetorget og i økonomiavdelingen. IT-avdelingen var liten og 
sårbar. Fra 01.01.21 vil kommunen inngå i et interkommunalt samarbeid på IT. Det vil blant 
annet bli ansatt ny IT-sjef. Ny personalsjef er ansatt og skal begynne 01.06.20. Rådmannen 
påpekte behovet for interkommunalt samarbeid. Det hadde vist seg særlig viktig nå i 
forbindelse med Coronasituasjonen.  
 
Rådmannen svarte på spørsmål om blant annet kommunens håndtering om Coronasituasjonen 
og beredskapen videre fremover. Han mente kommunen hadde taklet situasjonen svært bra. 
Kommunens beredskapsledelse hadde hatt jevnlige møter fra 08.03.20 og ulike tiltak var 
iverksatt. Rådmannen mente de var godt forberedt, men sårbare i forhold sykdom hos ansatte.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.05.20: 
 
Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Fellestjenester» til orientering.  
 
SAK 08/20 REGLEMENTET TIL KONTROLLUTVALGET – 

ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kommunestyre vedtar å oppdatere reglementet for Sauda kontrollutvalg som følge av 
ny kommunelov. Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement (med 
tillegg/endringer). 
 
Behandling i kontrollutvalget 14.05.20: 
Sekretær gjorde korte rede for endringene og svarte på spørsmål. Det ble påpekt noen 
ortografiske feil, som sekretariatet vil korrigere før oversendelse til kommunestyret.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.05.20 og innstilling til kommunestyret: 
 
Sauda kommunestyre vedtar å oppdatere reglementet for Sauda kontrollutvalg som følge av 
ny kommunelov. Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.  
 
SAK 09/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 14.05.20 
  

11. Statusrapport pr. mai 2020 
12. Protokoll fra ekstraord. representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 21.02.20 
13. Protokoll fra repr. møte i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 27.04.20 
14. Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreveren for Sauda kommune 
15. Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig? – Kommunal Rapport 22.04.20 
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Behandling i kontrollutvalget 14.05.20: 
Sekretær gikk gjennom referatsakene. Revisor orienterte kort om status for arbeidet med 
risiko- og vesentligvurderinger. Arbeidet er litt forsinket og vil bli lagt frem for utvalget i 
september.  
 
Utvalget hadde ingen spesielle merknader til referatsakene.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 14.05.20: 
 
Referatsakene 11 – 15 blir tatt til orientering. 
 
EVENTUELT 
Ingen saker ble meldt eller tatt opp.  
 
 
Neste møte: torsdag 10.09.20 – kl. 14.00  
 
 
Sauda/Aksdal, 14.05.20 
 
 
Odd Magne Lønseth        Odd Gunnar Høie 
Leder          Kontrollutvalgssekretær 


	SAUDA KONTROLLUTVALG
	PROTOKOLL
	SAK 05/20 Godkjenning av protokoll 13.02.20

	SAK 07/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – FELLES-TJENESTER
	Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Fellestjenester» til orientering.
	Sauda kontrollutvalg tar rådmannens gjennomgang av «Fellestjenester» til orientering.
	SAK 08/20 REGLEMENTET TIL KONTROLLUTVALGET – ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV
	Sauda kommunestyre vedtar å oppdatere reglementet for Sauda kontrollutvalg som følge av ny kommunelov. Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement (med tillegg/endringer).
	Sauda kommunestyre vedtar å oppdatere reglementet for Sauda kontrollutvalg som følge av ny kommunelov. Reglementet blir endret i samsvar med vedlagt reglement.
	11. Statusrapport pr. mai 2020
	12. Protokoll fra ekstraord. representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 21.02.20
	13. Protokoll fra repr. møte i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS 27.04.20
	14. Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreveren for Sauda kommune
	15. Hvorfor er tilsyn og kontroll blitt så viktig? – Kommunal Rapport 22.04.20

