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KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
MØTEINNKALLING

Dato:
Tid:
Sted:

onsdag 23. september 2020
kl. 17.30
Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

Forfall meldes til:

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til
mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

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

SAKSLISTE:
29/20 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.20
30/20 Orientering fra administrasjonen – kultursjefen
31/20 Revisors egenvurdering av uavhengighet for 2020
32/20 Revisjonsplaner for regnskapet 2020
33/20 Valg av nytt prosjekt
34/20 Referat- og orienteringssaker 23.09.20
Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 16.09.20

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Kopi: Ordfører
Revisor
Rådmann
Varamedlemmer
Presse/publikum

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

(møte- og talerett)
(møte- og talerett)
(invitert generelt og med kultursjefen i sak 30/20)
(til orientering)
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KARMØY KOMMUNE
Utvalg
Kontroll- og kvalitetsutvalget

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Toril Hallsjø

23.09.20

Arkivkode:

033

Saksnr

29/20

Arkivsak:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.08.20
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 26.08.20 godkjennes.
Vedlegg:

Protokoll fra møtet 26.08.20

Saksorientering:
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 26.08.20.
Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt
administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til
vedlagt protokoll.
Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder eller evt.
møteleder vil så signere protokollen.
Aksdal, 16.09.20
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 26. august 2020 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse
av utvalgets leder Tor Inge Melhus.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 20.00

MØTENDE MEDLEMMER:

Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto
Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Torunn Tvedt
(KrF)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Hans Christian Arnøy (Frp) og Maria Kalstø (MDG)

FORFALL:

Bjørn Hundhammer (FrP) og Elisabeth Kalstø (MDG)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG AS,
Bergen i sakene 23, 24 og 25

FRA ADMINISTRASJONEN:

Stabssjef/ass. rådmann Ørjan Røed
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund
Areal- og byggesakssjef Runar Lunde i sak 28/20

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Utvalget var enig i å behandle sak 26 som siste sak.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 21/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 17.06.20

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 17.06.20 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 17.06.20 godkjennes.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAK 22/20

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF
HELSE OG OMSORG

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef helse og omsorgs gjennomgang om sitt
arbeids- og ansvarsområde til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Kommunalsjef helse og omsorg Nora Olsen-Sund takket for anledningen til å presentere
sektorene. Hun viste organisasjonskart over totalt 19 virksomheter/enheter. Budsjettet er på
ca. 1 milliard med 1261 årsverk og 1690 ansatte.
Hun gikk så nærmere inn på tjenestilbudene innenfor områdene omsorg (sykehjem,
hjemmetjenester m.m.), helse, barnevern, rus og psykiatri osv. NAV ble fra 2015 en del av
helse og omsorg. Under forvaltningsenheten ligger i dag kjøkkentjenesten, bestillerkontoret,
administrasjon, og i tillegg er det en enhet for utvikling og ressurs.
Av utfordringer trakk hun fram den stadig eldre befolkningen og gjennom det mer press på
tjenestene, men også rekruttering/gjennomtrekk i noen stillingstyper, som leger, psykologer
og sykepleiere. Hun mente at kommunen i årene framover må se på grad av tjenestenivå, type
struktur, arbeidsdeling, mer bruk av velferdsteknologi, frivillige og pårørende. Utvalget hadde
spørsmål knyttet til sykefravær, legehjemler og deltidsproblematikk.
Utvalgsleder takket for en flott orientering.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef helse og omsorgs gjennomgang om sitt
arbeids- og ansvarsområde til orientering.
SAK 23/20

PROSJEKTMANDAT FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
«KVALITETS- OG JOURNALSYSTEM V/SYKEHJEM»

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitets- og
journalsystem v/sykehjem» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG
AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet). Rammen settes til 250 timer.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Medlem Lohne (A) etterspurte bakgrunn for valg av prosjekt, da han stilte spørsmål om dette
var et prioritert tema. Utvalgsleder viste til bestilling oversendt fra kommunestyret i mai.
Utvalget hadde en diskusjon rundt oversendelsen. De øvrige medlemmene var klar på at
utvalget er underlagt kommunestyret og ut fra vedtakets ordlyd ikke kan overprøves.
Forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG Bergen orienterte så om prosjektets formål,
foreslåtte problemstillinger, valgte metoder, omfang av timer og framdrift.
Utvalget drøftet igjen prosjektet og om det ville være nyttig på bakgrunn av at Lohne stilte
spørsmål om nytte/kostnad. Utvalgsleder mente at det var et greit og viktig prosjekt mht. bl.a.
personvern og datasikkerhet. Det vil være fint om det viser at kommunen har betryggende
rutiner eller avdekket feil og behov for forbedringer. De øvrige støttet dette.
Utvalget hadde ingen tillegg til prosjektplanen og sluttet seg til innstillingen.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitets- og
journalsystem v/sykehjem» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS.
Rammen settes til 250 timer.
SAK 24/20

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 20202024 slik den foreligger og med følgende prioriteringer:
1. Kompetanse og rekruttering
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima
3. Personvern og informasjonssikkerhet
4. Næringsutvikling
Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved
behov.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Revisor Heggen viste de endringene/tilleggene som var lagt inn i plan og risiko- og
vesentlighetsvurderingene siden junimøtet.
Thor Otto Lohne (A), som ikke var til stede i junimøtet hvor prioriteringene var gjort, stilte
spørsmål rundt temaet «økonomisk bærekraft» på lista for uprioriterte prosjekter. Utvalget
drøfte temaet og ass. rådmann kommenterte hvordan kommunen vil takle store
inntektsbortfall.
Revisor og utvalgsleder viste til utvalget vil få fullmakt til å endre på rekkefølge i planen i
løpet av planperioden, dersom det skulle bli behov for det. Det ble ikke fremmet skriftlig
forslag om endre rekkefølge eller ta inn flere tema. De øvrige uprioriterte framgår i planen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20 og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 20202024 slik den foreligger og med følgende prioriteringer:
1. Kompetanse og rekruttering
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima
3. Personvern og informasjonssikkerhet
4. Næringsutvikling
Kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planen ved
behov.
SAK 25/20

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024
slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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. 1. Generell eierstyring





Haugaland Kraft AS
Haugaland Vekst IKS,
Karmøy Næringsfond AS
Karmsund Havn IKS

Retningslinjene for eierskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført, slik de ble vedtatt
i 2006 og sist endret i 2016.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i
planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-4.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Revisor Magnus Heggen viste til tillegget med Haugaland Kraft AS som var lagt inn i planen.
Sekretær klargjorde vedr retningslinjene om samordning med andre kontrollutvalg og
muligheten for medlemmer å møte som observatør. Utvalget hadde ingen merknader til
innstillingen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20 og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024
slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:
.
1. Generell eierstyring
 Haugaland Kraft AS
 Haugaland Vekst IKS,
 Karmøy Næringsfond AS
 Karmsund Havn IKS
Retningslinjene for eierskapskontroll for Karmøy kommune blir videreført, slik de ble vedtatt i
2006 og sist endret i 2016.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg får delegert myndighet til å foreta endringer i
planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-4.
SAK 26/20

VALG AV REVISJON FRA 01.07.21 – KONKURRANSEBASERT
ELLER INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Sekretariatets innstilling:
ALTERNATIV A
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil anbefale Karmøy kommune å velge interkommunalt
samarbeid om levering av revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland
Revisjon IKS fra 01.07.21.
Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.
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Sak

om

innholdet

i

samarbeidsavtalen

legges

fram

for

utvalget

før

oppstart.

og innstilling til kommunestyret:
Karmøy kommunestyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av
revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.
Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.
Rådmannen legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere i
høst eller på nyåret 2021.
ALTERNATIV B
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vil anbefale Karmøy kommune å fortsette og kjøpe alle
revisjonstjenester i markedet gjennom å konkurranseutsette tjenesten i nytt anbud høsten
2020.
Kontrollutvalgssekretariatet knytter til seg nødvendig hjelp fra Innkjøpssamarbeidet på
Haugalandet og økonomisjefen i kommunen ved utforming av konkurransegrunnlaget og ved
evaluering av anbudene.
Sekretariatet forbereder sak til kontrollutvalget og kommunestyret våren 2021 om valg av
revisor fra 01.07.21.
I konkurransegrunnlaget settes opp følgende tildelingskriterier:
pris 35 %
kvalitet 65 % (spesifiseres nærmere vedr. kompetanse, erfaring og løsningsforslag).
I fastdelen inngår hoveddel av regnskapsrevisor oppgaver, dvs. revisjon av årsregnskap,
forenklet etterlevelseskontroll, diverse attestasjoner, spillemiddelregnskap, finansreglement,
lån, beboerregnskap, EU-prosjekter, osv. (spesifiseres nærmere i konkurransegrunnlaget).
I timebetalt oppdrag inngår bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Fullstendig
beskrivelse av leveransen vil følge i «kravspesifikasjon».
Estimert verdi på avtalen er samlet 1,1 mill. kroner årlig. Total kontraktsverdi er ca. 4,4 mill.
kroner.
Disse beløpene beror på estimater med bakgrunn i historiske tall og skal ikke medføre noen
forpliktelse for oppdragsgiver eller rettigheter for tilbyder. Det tas forbehold om endringer i
volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, prosjekter og kommunal aktivitet.
Rammeavtalen trer i kraft fra 01.07.21 og varer til 30.06.2025. Oppdragsgiver vil ha en
opsjon på å forlenge avtalen i ytterligere 1 + 1 år, i henhold til de vilkår som er avtalt i
kontrakten.
og innstilling til kommunestyret:
Karmøy kommunestyre velger å fortsette og kjøpe alle revisjonstjenester i markedet gjennom
å konkurranseutsette tjenesten i nytt anbud høsten 2020.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

5

Møte nr. 4/20

8

Kontrollutvalgssekretariatet knytter til seg nødvendig hjelp fra Innkjøpssamarbeidet på
Haugalandet og økonomisjefen i kommunen ved utforming av konkurransegrunnlaget og ved
evaluering av anbudene.
Sekretariatet forbereder sak til kontrollutvalget og kommunestyret våren 2021 om valg av
revisor fra 01.07.21 på bakgrunn av innleverte tilbud.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Utvalgsleder Melhus (KL) signaliserte at han hellet mot alternativ A, da han nå mente at
interkommunalt samarbeid ville kunne være en bedre løsning for kommunen. Han begrunnet
det med at Rogaland Revisjon (RR) ville kunne høste erfaring fra andre kommuners
prosjekter og oppnå mer samarbeid i etterkant av rapporter. Han opplevde også at det hadde
vært stor gjennomtrekk og mange uerfarne revisorer i KPMG.
Lohne (A) var sterkt uenig, og mente at skifte av revisjonsselskaper var bra og viste til praksis
i store statlige selskaper. I følge ham ble regnskap vurdert ulikt mht. ulike revisorer. Han ville
derfor støtte alternativ B.
De øvrige utvalgsmedlemmene kom med sine kommentarer og sitt syn, både til valg og til å
vektlegge kvalitet mer enn pris.
Sekretær opplyste at lovverket setter detaljkrav og at kommunal revisjon styres av standarder,
uansett type revisjon. Hun svarte på spørsmål om andre løsninger rundt i landet. Videre
informerte hun at Haugesund kontrollutvalg i går hadde vedtatt å utsette saken. De ønsket at
RR kom i septembermøtet for å informere om selskapet før saken gikk til bystyret. De vedtok
også den framlagt skissen til konkurransegrunnlag for ikke forsinke videre prosess.
Utvalgsleder ønsket utsettelse, men de øvrige mente at saken var så godt opplyst i
saksframlegget at orientering ikke var nødvendig. Ved votering om utsettelse falt forslaget
med 6 mot 1 stemme (Melhus).
Torunn Tvedt (KrF) støttet utvalgsleders syn om Rogaland Revisjon IKS og fremmet forslag
om at utvalget innstiller på alternativ A overfor kommunestyret.
Ved votering ble innstillingens alternativ A satt opp mot innstillingens alternativ B første del.
Alternativ A fikk 5 stemmer og alternativ B fikk 2 stemmer (Lohne (A) og Arnøy (FrP))
Utvalget vedtok enstemmig det skisserte konkurransegrunnlaget ved en eventuell
anbudsrunde, dersom kommunen velger å ikke gå inn på eiersiden i Rogaland Revisjon IKS.
Vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20 med 5 mot 2 stemmer og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kommunestyre velger å gå inn i et interkommunalt samarbeid om levering av
revisjonstjenester gjennom å søke opptak som eier i Rogaland Revisjon IKS fra 01.07.21.
Selskapet vil da bli kommunens oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i årene framover.
Rådmannen legger fram sak om den nye selskapsavtalen og finansiering av innskudd senere i
høst eller på nyåret 2021.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende konkurransegrunnlag (i forhold til
en eventuell anbudsrunde, dersom kommunen velger å ikke gå inn på eiersiden i Rogaland
Revisjon IKS):
I konkurransegrunnlaget settes opp følgende tildelingskriterier:
pris 35 %
kvalitet 65 % (spesifiseres nærmere vedr. kompetanse, erfaring og løsningsforslag).
I fastdelen inngår hoveddel av regnskapsrevisor oppgaver, dvs. revisjon av årsregnskap,
forenklet etterlevelseskontroll, diverse attestasjoner, spillemiddelregnskap, finansreglement,
lån, beboerregnskap, EU-prosjekter, osv. (spesifiseres nærmere i konkurransegrunnlaget).
I timebetalt oppdrag inngår bestilling av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Fullstendig beskrivelse av leveransen vil følge i «kravspesifikasjon».
Estimert verdi på avtalen er samlet 1,1 mill. kroner årlig. Total kontraktsverdi er ca. 4,4 mill.
kroner.
Disse beløpene beror på estimater med bakgrunn i historiske tall og skal ikke medføre noen
forpliktelse for oppdragsgiver eller rettigheter for tilbyder. Det tas forbehold om endringer i
volum som følge av endrede økonomiske rammevilkår, prosjekter og kommunal aktivitet.
Rammeavtalen trer i kraft fra 01.07.21 og varer til 30.06.2025. Oppdragsgiver vil ha en
opsjon på å forlenge avtalen i ytterligere 1 + 1 år, i henhold til de vilkår som er avtalt i
kontrakten
SAK 27/20

BUDSJETT FOR 2021 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kommune med en totalramme på kr 1 766 000 eksl. mva for 2021 fordelt med
følgende:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter
Kjøp av sekretariatstjenester (HKS IKS)
Kjøp av revisjonstjenester

kr
kr
kr

213 000
403 000
1 150 000

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Sekretær innledet. Utvalget hadde ingen merknader til budsjettforslaget.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20 og innstilling til
kommunestyret:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i
Karmøy kommune med en totalramme på kr 1 766 000 eksl. mva for 2021 fordelt med
følgende:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter
Kjøp av sekretariatstjenester (HKS IKS)
Kjøp av revisjonstjenester

kr
kr
kr

213 000
403 000
1 150 000
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SAK 28/20

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.08.20

36. Statusoversikt pr. august 2020
37. Kommunestyrevedtak 15.06.20, sak 72/20 –Reglement for utvalget
38. Henvendelse til utvalget fra Wenche Ytreland – Varslingssystem for innbyggere
39. Foreløpig tilbakemelding til W. Ytreland den 30.06.20
40. Innkalling til eiermøte i Karmsund Havn IKS 18.06.20
41. Innkalling til møte i havnerådet - Karmsund Havn IKS 04.08.20
42. Protokoll frå representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 12.06.20
43. Kommunal Rapport 17.08.20 - «Kontrollutvalget kan kreve at komm.dir. stiller på møte»
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Sekretær innledet og viste til at det er praksis for at det er utvalget selv som tar standpunkt til
henvendelser.
Til pkt. 38-39
Lohne opplyste at Ytreland hadde kontaktet ham flere ganger pr telefon. Hennes krav er
avvist da teknisk ikke gjorde feil i 2009 og kravet er foreldet (3 års frist) ifølge areal- og
byggesakssjefen, som ble bedt av utvalget til å informere. I dag vil alle naboer blitt varslet.
Rettingen i 2009 var ikke juridisk bindende.
Utvalget var enig om at slik type nabosaker løses gjennom rettsapparatet (her jordskifteretten)
og det ligger ikke inn under utvalgets mandat å opprette nye varslingssystem. Utvalget var
enig i at saken avvises.
Sekretær gikk igjennom de øvrige sakene. Utvalget hadde ingen merknader.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.08.20:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 36 –43 til orientering.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar ny henvendelse fra Wenche Ytreland til orientering.
Nytt varslingssystem hører ikke under utvalgets mandat og blir med dette avvist.

Eventuelt

Ingen saker var eller ble meldt.
Neste møte
Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 23. september kl.17.30.
Saker på sakslisten: orientering fra kultursjef, revisors etterlevelseskontroll, revisjonsplan og
revisors uavhengighetserklæring for 2020.
Karmøy, 26. august 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAKSGANG
Møtedato

23.09.20

Arkivkode:

216

Saksnr

30/20

Arkivsak:

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KULTURSJEFEN
Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kultursjefen sin gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
Saksorientering
Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere
til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var
følgende:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og
sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:
18.03.20
13.05.20
17.06.20
26.08.20
23.09.20
21.10.20
18.11.20

Kommunalsjef oppvekst og kultur (utsatt til 17.06)
Rådmannen
Kommunalsjef helse og omsorg (utsatt til 26.08)
Kommunalsjef teknisk
(utsatt til 21.10.20)
Kultursjef
Ungdomsrådet v/sekretær
Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.
Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over
kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i
det aktuelle møtet.
Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de
utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen 19.02.20. Det gikk
fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de invitere. Det er til nå ikke kommet
ønske om det. Kultursjef John Arve Hveding er kontaktet i forkant av møtet og han stiller.
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På kommunens nettside står det under siden om kultur, idrett og fritid:
Kulturlivet i Karmøy skal være tilgjengelig for alle, og ha lav terskel for deltakelse.
Kommunen skal tilrettelegge og arbeide for å skape og ivareta levende arenaer for
kreativitet og utfolding. Kulturaktører skal tilbys gode og tilpassa arenaer for å vise fram og
utøve skaperevne og skaperglede.

Sekretariatet foreslår (kun veiledende) at det blir orientert om følgende tema:
Tjenesteområdene og tjenestetilbud
• Hvordan tjenesteområdene er organisert
• Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdene
Antall ansette på tjenesteområdene
• Fordeling på de ulike tjenestene
• Rekruttering av medarbeidere
• Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering
Budsjett og regnskap
• Rammer
• Resultat
Tanker om framtiden
• Utfordringer
• Planer
Det er fastsatt tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, men det er mulig for utvalget å
utvide denne, dersom det er ønskelig, men med mange saker på sakslisten, bør tidsrammen
respekteres.
Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig
som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.
Aksdal, 16.09.20
Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær
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SAKSGANG
Møtedato

23.04.20

Arkivkode:

216

Saksnummer

31/20

Arkivsak:

VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET FOR 2020
Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen av 08.08.20
fra oppdragsansvarlig revisor Harald Sylta, KPMG AS til orientering.
Vedlegg:

Revisors egenerklæring, datert 08.09.20

Saksorientering:
Kommunelovens § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 3 (§§ 16 – 21) slår fast
at oppdragsansvarlig revisor for kommuner skal være uavhengig i forhold til den reviderte
virksomhet. Forskriften slår også fast at oppfølging av dette kravet ligger til kontrollutvalget,
jfr § 3 – «påse…. at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kap.
2 og 3».
I følge kommunelovens § 24-4 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag
for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik tilknyting til kommunen at
den kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. I tillegg sier forskriftens §§ 16-21 noe
om hvilke krav som stilles for at revisor skal være uavhengig, og hvilke begrensninger som
finnes for revisor ved gjennomføring av revisjonsoppdraget.
Vurdering:
I følge forskriftens § 19 skal oppdragsansvarlig revisor årlig, og ellers ved behov, gi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og
objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er bare oppdragsansvarlig revisor
som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.
Revisor gjør i vedlagte erklæring rede for sin uavhengighet overfor kommunen i samsvar med
kravene i kommuneloven og i revisjonsforskriften. Det går her fram at det ikke foreligger noe
som tilsier at revisor ikke er uavhengig i forhold til Karmøy kommune. Erklæringen gis på
revisors eget ansvar og skal ikke godkjennes av kontrollutvalget, men tas til orientering.
Aksdal, 16.09.20
Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAKSGANG
Møtedato

03.12.19

Arkivkode:

Toril Hallsjø

216

Saksnummer

47/19

Arkivsak:

Kan bli behandlet i lukket møte – Offl § 24/KL § 11-5 tredje ledd, bokstav b

REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2020
Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2020 fra
KPMG for regnskapsrevisjonen og presentasjonen fra revisor om interimsrevisjonen så langt
i 2020 til orientering.
Vedlegg: Revisjonsplan for Karmøy kommune 2020 (blir presentert i møtet) U.Off. § 23.3
Bakgrunn
Etter kommuneloven § 23-2 bokstav a skal kontrollutvalget” påse at kommunens …
regnskaper blir revidert på en betryggende måte”. Tilsynet blir gjennomført ved at revisjonen
rapporterer til kontrollutvalget om de ulike trinnene i revisjonsprosessen. Rapporteringen
dekker både planlegging, gjennomføring og oppsummering av arbeidet.
I følge kommuneloven § 24-2 og god kommunal revisjonsskikk, skal revisor planlegge sitt
arbeid, og da med årlig å utarbeide en plan for revisjon av regnskapet. Dette er et internt
dokument som styrer det arbeidet revisor må gjøre for å kunne godkjenne regnskapet.
KPMG AS har utarbeidet en slik plan for Karmøy kommune. Regnskapsrevisor vil presentere
planen i møtet. Vedlegget er et internt arbeidsdokument og revisor ønsker at den unntas
offentlighet.
Revisor vil gi en muntlig orientering til utvalget om hovedinnholdet i arbeidet. Opplysninger
som kan komme fram i møtet kan bli vurdert som unntatt offentlighet («tungtveiende offentlig
interesse») og møtet kan bli lukket i henhold til offentleglova § 24 og kommuneloven § 31 nr
5, men dette skal også bli vurdert opp mot hensynet til mer-offentlighet, før eventuell lukking.
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 pålegger også oppdragsansvarlig revisor årlig, og
ellers ved behov, å avgi en skriftlig vurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Uavhengighetserklæringen for 2020 blir lagt fram i for kontrollutvalget i møtet i september
som sak 31/20.
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Kontrollutvalgets behandling av revisjonsplan og evt. informasjon om regnskapsrevisjonen så
langt i 2020, vil altså være et ledd i å se til at kommunens regnskap blir revidert på en
betryggende måte og at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Slik sekretariatet ser det, bør kontrollutvalg få anledning til å komme med innspill til
fokusområde i interimsrevisjonen som skal gjennomføres, evt. senere revisjoner, dersom de
ønsker det, selv om det er revisjonen som fastsetter den endelige revisjonsplanen.
Konklusjon:
Dersom det ikke kommer fram noe spesielt i møtet, blir det anbefalt at kontrollutvalget tar
informasjonen fra KPMG til orientering.
Aksdal, 16.09.20
Toril Hallsjø
Utvalgssekretær
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Utvalg
Kontroll- og kvalitetsutvalget
Kontroll- og kvalitetsutvalget

Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Toril Hallsjø

Saksnr

33/20

24.09.20
Arkivkode:

216

Arkivsak:

VALG AV NYTT PROSJEKT
Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om …………………………….. til neste møte i 23. oktober 2020.
Utvalget har følgende innspill til temaer/problemstillinger………………………..
Bakgrunn
Karmøy kommunestyre skal vedta Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 i møtet
21.09.20 i sak 117/20. Utvalget innstilling var følgende:
Karmøy kommunestyre vedtar den framlagte Plan for forvaltningsrevisjon for perioden
2020- 2024 slik den foreligger og med følgende prioriteringer:
1. Kompetanse og rekruttering
2. Arbeidsmiljø og ytringsklima
3. Personvern og informasjonssikkerhet
4. Næringsutvikling
Det legges også opp til at kommunestyret gir kontroll- og kvalitetsutvalget fullmakt til å gjøre
endringer i planen ved behov.
Plan for eierskapskontroll 2020-2024 skal også vedtas i samme møte, da som sak 116/20.
Utvalget innstilling var følgende:
Karmøy kommunestyre vedtar framlagt Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024
slik den foreligger med følgende utvalgte tema/selskaper:
1.
•
•
•
•

Generell eierstyring
Haugaland Kraft AS
Haugaland Vekst IKS,
Karmøy Næringsfond AS
Karmsund Havn IKS

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Sekretariatets kommentarer
Forvaltningsrevisjon skal være forbedringsorientert, og ha som formål å gi anbefalinger om
tiltak dersom det blir avdekker avvik eller påpekt mulige forbedringsområder.
Spørsmål/temaer trenger ikke nødvendigvis gjøres til prosjekt, men utvalget kan også be om
en orientering fra administrasjonen.
Budsjettert ramme for forvaltningsrevisjon er ca. 700 timer, ut i fra det som er lagt inn i årets
budsjett og det kommunestyret sannsynligvis vil bevilge i møtet 14.12.20 for budsjett for
2021. Dette vil da kunne dekke kostnadene til to til tre prosjekt ved bruk av revisjonen.
Kontroll- og kvalitetsutvalget må drøfte om hvilket prosjekt de ønsker nå å velge.
Sekretariatet finner det naturlig at utvalget velger det som i planen er satt opp med
førsteprioritet (ttrolig):
1. Kompetanse og rekruttering
Det er da fint om utvalget nå allerede signaliserer hva de ønsker nærmere belyst gjennom å
angi tema og problemstillinger.
Generelt kan prosjekter 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.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitets- og
journalsystem v/sykehjem» i møtet 26.08.20 , sak 23/20. Rammen settes til 250 timer.
Arbeidet har startet og det ble lovet overlevering av rapport på nyåret 2021. Utvalget vil da få
rapporten til januarmøtet, og den vil lagt fram for kommunestyret i februar.
Når kontrollutvalget i møtet har valgt prosjekt, vil sekretariatet i etterkant av møtet be revisor
komme med et forslag til prosjektmandat og legge fram sak om bestilling til neste møte i
oktober.
Forvaltningsrevisor vil trolig være til stede på møtet for å svare på spørsmål og notere ned
innspill fra utvalget.
Aksdal, 16.09.20
Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær
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SAKSGANG
Møtedato

23.09.20

Arkivkode:

216

Saksnr

34/20

Arkivsak:

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.09.20
Sekretariatets forslag til vedtak:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44 –47 til orientering.

Vedlegg:
44. Statusoversikt pr. september 2020
45. Henvendelser til kontrollutvalget – veileder for sekretariat for kontrollutvalg fra FKT
46. FKT – medlemsinformasjon - september 2020
47. Oppdatert reglement for Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg, vedtatt juni 2020
Saksorientering
Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets
orientering.
Aksdal, 16.09.20
Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær
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Kontrollutvalget i Karmøy - Statusoversikt sept. 2020
Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget
Forvaltningsrevisjon
Nytt prosjekt

Bestilling
23.20.20

«Kvalitets- og
journalsystem v/sykehjem»

26.08.20,
sak 23/20

Eierskapskontroll
Andre saker
RV- analyse og
planarbeid
Anbud revisjonstjenester
eller interkomm. samarb.

27.11.19,
sak 45/19
KST
01.07.19

Tidsbruk
250 t

140 t

Status

Ferdig

Under
arbeid

Nyår 2021

Under
arbeid

Høsten 2020

På vent til
avklaring

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget
Forvaltningsrevisjon
eller eierskapskontroll

«Kvalitets- og
journalsystem v/sykehjem»

Prosjekt
«Tidlig innsats»
«Oppgaver i forbindelse
m/samhandlingsreform»
«Personvern»

Avsluttede prosjekter
Forvaltningsrevisjon
«Oppgaver i forbindelse
m/samhandlingsreform»

Bestilt
KU/KST
26.08.20,
sak 23/20
05.02.20,
sak 2/20
31.10.18,
sak 37 /18
23.01.19,
sak 3/19

Bestilt

Behandlet/s Behandlet i Planlagt
i KU
KST
oppfølging
Nyår 2021 Våren 2021

Merknad

17.06.20,
sak 17/20
15.05.19,
sak 14/19
25.09.19,s
sak 36/19

250 t.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

21.09.20,
sak 115/20
01.07.19,
sak 77/19
25.11.19,
sak 122/19

Behandlet Behandlet
i KU
i KST

31.10.18, sak 15.05.19,
37 /18
sak 14/19

Andre saker

Merknad

2021

250 t.

Juni/sept.
2020
Høsten
2020

Fulgt opp Merknad
i KU/KST

01.07.19, sak 17.06.20,
sak /20
77/19

20

HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET
Fra «Veileder for sekretariat for kontrollutvalg» utarbeidet av Forum for Kontroll og Tilsyn
(FKT) 2019:
7. Henvendelser til kontrollutvalget
De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de
har en sak for kontrollutvalget. I utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt
til å behandle andre enn de saker som det får deg forelagt fra kommunestyret eller der det
fremgår av lov og forskrift. Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere
saken.
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under
«saksopplysninger» hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.
Sekretariatet kan videre gi sin vurdering av om henvendelsen faller inn under utvalgets
kompetanseområde eller ikke.
Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet i
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel i en
oppfølgingssamtale med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for eksempel
tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget bør gå videre med. Andre er mer
generelle og mangelfulle, og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent eller ikke
ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om kontrollutvalget
bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan også diskutere
med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU-leder mandat til å gjøre slike vurderinger før
henvendelsene legges fram.
Sekretariatet bør involveres både for å bidra med faglige råd, og for holde oversikt med hva
som skal arkiveres.Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør
inneholde en beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen.
Fokuset bør være på systemkontroll.
Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke
behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling og det fortsatt finnes
andre klagemuligheter som ikke er prøvd. I slike tilfeller er det naturlig å vise til rett
klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen, sivilombudsmannen etc.). Det er også viktig at
kontrollutvalget ikke behandler saker som kan bære preg av politisk omkamp.
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Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon som
omfatter kommunens varslingsrutiner, bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven håndteres i
tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at kommunen har slike
rutiner og at KU ikke selv tillegges en rolle i kommunens rutiner for behandling av varsling.
Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A inneholder et eget kapittel om varsling. Bestemmelsene gjelder
arbeidstakers rett til å si fra om kritikkverdige forhold, vernet mot gjengjeldelse, arbeidsgivers
rutiner (intern varsling) og taushetsplikt for offentlig myndighet, f.eks.
kontrollutvalgssekretariatet, som mottar varsel fra ansatt (ekstern varsling). Dersom varselet
kommer fra andre enn en arbeidstaker, dvs. det ikke foreligger et ansettelsesforhold, gjelder
ikke arbeidsmiljøloven. Sekretariatet bør likevel behandle slik informasjon med varsomhet.
****
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Til FKTs medlemmer
Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
•

Adgang til å ha alle lukkede møter som fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på
grunnlag av taushetsplikt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mottatt skriftlige og muntlige henvendelser
om eventuell forlengelse av den midlertidige fjernmøteforskriften, som opphørte 1. august
2020. Flere av henvendelsene gjelder særlig adgangen til å ha alle lukkede møter som
fjernmøter, inkludert møter som skal lukkes på grunnlag av taushetsplikt. I «Lov om
midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper», foreslår
departementet at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal
lukkes. Departementet foreslår også at organer i interkommunale selskap skal kunne holde
fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene. FKT har avgitt
høringsuttalelse. Du kan lese høringsuttalensene her
Det kan være verdt å lese høringsuttalelsen fra kontrollutvalget i Bergen. Den inneholder blant
annet en beskrivelse av gode tiltak og rutiner for lukking av fjernmøter.

•

Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter
Asker kommune har bedt om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og
fjernmøte for enkelte representanter. Når enkelte representanter kan delta digitalt, mens resten
av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale, er det ikke et alminnelig (fysisk)
møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Her kan du lese hele
svaret fra departementet.

•

Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for revisor og sekretær
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal stilte spørsmål til Fylkesmannen i Møre og Romsdal
om et møte må defineres som fjernmøte dersom revisor deltar via digitale verktøy. Svaret fra
fylkesmannen er at det da ikke er å betrakte som et fjernmøte. FKT og NKRF har i fellesskap
sendt en henvendelse til departementet om hvordan dette stiller seg hvis kontrollutvalget møter
samlet i et fysisk møte, men sekretariatet deltar digitalt. Hvilken status etter kommuneloven vil
et slikt møte få – fysisk møte eller fjernmøte? Vi har ikke mottatt svar ennå.

Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar» (krever
pålogging), eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018
Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen
KU-lederskolen er fullbooket og flere står på venteliste. Styret gjør løpende vurderinger av
smittesituasjonen. Det er ennå 5 uker til, og ting kan endre seg både til det bedre og til det verre. Alle
som har meldt seg på vil få nærmere informasjon om arrangementet og smitteverntiltak. Du kan lese
mer om hotellets smitteverntiltak her.
Noter dere dato og sted for samlinger og konferanser våren 2021:
• Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm
•

Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund

Veiledere
• Håndbok for Internkontroll i sekretariatene
Vi takker for innsendte høringssvar fra sekretariatene. Arbeidsgruppen vil legge fram et nytt
utkast til styremøtet 27. oktober. Da vil styret også ta stilling til tilbakemeldingene om
behovet for en mal for risikovurderinger.
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•

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidsgruppen som arbeider med denne veilederen har mandat til å utarbeide en mal for
innhold og format på kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen.
Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Det
betyr at arbeidsgruppen tar sikte på være ferdig med malen/veilederen innen utgangen av
2020. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden senere i høst. Det kommer
nærmere informasjon om det.

Annet faglig påfyll
Etikkonferansen avholdes i år digitalt den 22. september kl. 10.00 - 13.00 i regi av Kommunal og
Moderniseringsdepartementet og TI-Norge
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon om
etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner
Styret
Styret hadde møte i Oslo 24. august. Tre av styremedlemmene deltok digitalt. Styret tok opp det
forrige styrets styreevaluering og hadde en god diskusjon på forventningsavklaringer. Strategiplanen
var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er lagt ut på medlemssiden (krever pålogging). Styret
har sitt neste styremøte på Gardermoen 27 oktober. Da fortsetter styret med strategiarbeidet.
Nye medlemmer
Vi har fått to nye medlemmer i august og september: Velkommen til Hammerfest og Nordre Follo. Vi
satser på å fortsette rekrutteringen utover høsten.
Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook De av dere som ønsker
tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette gjelder alle
utvalgsmedlemmer. Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer
på.
FKT ønsker alle en koranfri høst!
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Reglement
for
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg
Vedtatt av Karmøy kommunestyre 14.06.11, sak 44/11, endret 28.10.14, sak 78/14 og 17.06.20,
sak 72/20.

VIRKEOMRÅDE
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon, vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019
med hjemmel i kommuneloven § 23-2, § 24-2 og § 24-4 gjelder for hele kontrollutvalgets
virksomhet.
I tillegg gjelder følgende:

INNLEDNING
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet, og kan kreve
enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret kan gjøre om vedtak
som er gjort av andre folkevalgte organ eller administrasjonen, i samme utstrekning som disse
selv kan gjøre om vedtak, jf. Kommuneloven § 22-1.

1. KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det/den løpende kontroll
med kommunens virksomhet, under dette se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skiller seg i stor grad fra andre kommunale styrer, råd og utvalg da
utvalget ikke skal drive politisk virksomhet, og heller ikke skal overprøve politiske prioriteringer
gjort av kommunens folkevalgte organ eller andre kommunale organer, jf. forskriften § 1.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal framstå som et kompetent, uavhengig, objektivt og synlig organ
med høy integritet.
Kontroll- og kvalitetsutvalgets medlemmer og varamedlemmer har rett på deltagelse på
kommunens folkevalgtopplæring, som for kommunestyremedlemmene.

2. FORMÅL
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal medvirke til å sikre den allmenne tillit til at de kommunale
oppgavene blir ivaretatt på best mulig måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Utvalget skal bl.a. påse at:



kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte,
det blir ført kontroll med at den økonomiske forvaltninga er i samsvar med lov og vedtak,
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kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,
kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt,
lov og regelverk etterleves i den kommunale virksomheten,
kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige og
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger.

3. VALG OG SAMMENSETNING
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal ha 3 5 medlemmer. Kommunestyret velger medlemmer og
varamedlemmer til utvalget som første sak etter valg av formannskap og ordfører/varaordfører i
det konstituerende møte. Minst 1 av de valgte medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem
av kommunestyret.
Kommunestyret velger leder og nestleder. Utvalgsleder kan ikke være medlem av samme parti
eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Det bør tas hensyn til kontinuitet i utvalget.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet, medlem
og varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret er likevel valgbare. Utelukket fra valg er også
personer som har lederstilling, eller er medlem eller varamedlem av styret eller
bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser eller i et interkommunalt
politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett
eller flere medlemmer av utvalget, skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer.

4. GENERELL INSTRUKS
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal følge lov og forskrifter og - så langt det passer - de regler og
retningslinjer for saksbehandling, møteorden og møteledelse m.m. som er fastsatt i Karmøy
kommune, jf. reglement for kommunestyret, formannskap, faste utvalg og taletidsregler for
kommunestyret, vedtatt 25.11.0.19, sak 112/19.

4.1 Taushetsplikt
For medlemmene, varamedlemmene og sekretariatet for kontroll- og kvalitetsutvalget gjelder de
allmenne reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Kontroll- og kvalitetsutvalgets medlemmer
og varamedlemmer skriver under egen taushetserklæring.

4.2 Etikk
Utvalget skal ha fokus på kommunens etiske retningslinjer og skal i sitt arbeid bidra til å ivareta og
styrke innbyggernes tillit til den kommunale virksomhet.
Medlemmene bør unngå å komme i situasjoner som vil føre til at det kan stilles spørsmål ved
vedkommendes integritet og de oppfordres til å registrere seg i KS sitt styrevervregister.

5. OPPGAVER
Kontroll- og kvalitetsutvalget kan i prinsippet ta opp alle forhold ved kommunens virksomhet, så
lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn. Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder
av taushetsplikt, kreve alle opplysninger, utredninger eller alle dokument, og gjøre undersøkelser
som det finner nødvendig for å gjennom-føre oppgavene.
Ansvaret for å gjennomføre vedtak ligger hos rådmannen, jf. kommuneloven § 23.
Utvalget skal føre kontroll med at vedtak blir satt i verk og etterlevd.

2

26

5.1 Internkontroll
Kontrollutvalget skal se til at forvaltningen av kommunen sine verdier er forsvarlig sikret ved et
forsvarlig internt kontrollopplegg, jf. Kommuneloven kapittel 25, og dersom det blir nødvendig gi
innstilling med anbefalinger om at det må gjøres tiltak.

5.2 Årsregnskap
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal se til at årsregnskapene til kommunen og kommunale selskap
og foretak blir revidert på en trygg måte, og holde seg orientert om revisjonsarbeidet.
Kontrollutvalget skal, gjennom sitt tilsyn med revisjonen, skaffe seg nødvendig innsyn i om
regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.
Kontroll- og kvalitetsutvalget gir uttalelse til kommunestyret om regnskapene, med kopi til
formannskapet. Kopien må være formannskapet i hende tidsnok til at det kan ta hensyn til
uttalelsen før det gjør innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

5.3 Forvaltningsrevisjon
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal se til at det jevnlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon av
virksomheten til kommunen.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk,
når fastsette mål, og om ressursene blir forvaltet på en effektiv måte. Kontrollutvalget skal,
innenfor de rammene som er gitt av kommunestyret, velge tema og utforme problemstillinger
basert på en risiko- og vesentligvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens selskaper.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret har konstituert seg, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Som grunnlag for en slik plan skal det gjennomføres en overordnet analyse
av kommunens virksomhet basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen skal godkjennes
av kommunestyret.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

5.4 Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal kontrollere om den som utøver kommunen sine eierinteresser gjør dette i
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring
I heleide kommunale selskap har kontrollutvalget rett til å være til stede på generalforsamlinger,
representantskapsmøter og andre eierorgan. Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles
når det holdes slike møter.
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret har konstituert seg, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll.
Kommunestyret kan fastsette regler for kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskap.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

5.5 Granskning
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal kunne iverksette granskning av enkeltsaker/forhold. Formålet er
å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, og under dette om en eller flere enkeltpersoner
har gjort feil eller brutt regler.
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Granskning kan iverksettes på eget initiativ eller dersom ordfører eller minst 3 av
kommunestyremedlemmene ber om det.

5.6 Orientering fra rådmannen/kommunedirektøren
Kontrollutvalget kan som ledd i å føre kontroll med kommunens virksomhet be
rådmannen/kommunedirektøren orientere om saker og aktuelle tema.

6. MØTE- OG SAKSBEHANDLING
Møtene i kontroll- og kvalitetsutvalget skal holdes for åpne dører, jf kommuneloven § 11-5,
såframt utvalget selv har vedtar noe annet. Vedtaket må da være begrunnet med gyldig
lovhjemmel.
Dørene skal lukkes dersom utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt lovbestemt
taushetsplikt, jf. kommuneloven § 11.5.

6.1 Forberedelser / møteinnkalling / saksliste
Saksliste blir satt opp av lederen i samråd med sekretariatet. Innkalling med saksliste til møtet skal
sendes til utvalgsmedlemmene og varamedlemmene, ordfører og revisor med rimelig varsel. De
to sistnevnte har møte- og talerett i møtene til kontrollutvalget.
Rådmannen/kommunedirektøren får alltid normalt innkalling med saksliste til orientering, og må
møte møter når han blir innkalt til møtene. Rådmannen eller andre ansatte i kommunen kan bli
innkalt til kontrollutvalget for å orientere om en sak eller gi opplysninger i konkrete tilfelle. Når
ansatte i kommunen blir innkalt til møte, skal rådmannen orienteres om dette på forhånd.
Rådmannen kan la seg representere av fullmektig når han/hun finner dette høvelig og
kontrollutvalgslederen ellers samtykker. Kontrollutvalget kan òg invitere eksterne personer for å
opplyse eller orientere om en sak.
Møteinnkalling og sakskart er offentlige, men saker som skal unntas offentligheten etter lov og
forskrifter, skal gjøres anonyme på sakskartet. Saksdokument som er merket” Unntatt offentlighet
i medhold av off.lov.” blir bare sendt ut til de som skal ha slike dokument for å ta stilling i saken.

6.2 Møtestruktur
Utvalgsleder er møteleder. Ved forfall fungerer nestleder. Har begge forfall, blir særskilt
møteleder valgt ved flertallsvalg.
Kontrollutvalget kan bare treffe vedtak dersom minst halvparten av medlemmene er til stede
under møtet.
Vedtak blir fattet med flertall av de stemmene som blir avgitt. Ved likt stemmetall i andre saker
enn valg, blir lederens stemme avgjørende.
Utvalget kan treffe vedtak i en sak som ikke stod på møtekartet, dersom ikke møteleder eller 1/3
av medlemmene motsetter seg dette.

6.3 Inhabilitet for folkevalgte
Kommuneloven § 11-1 gjelder òg for kontrollutvalget. Når det blir spørsmål om et medlem er
inhabilt, skal ikke medlemmet være med å behandle spørsmålet, men gå fra møtet.
Dersom et medlem vet at hun/han vil være inhabil, må hun/han melde ifra om dette på forhånd,
slik at varamedlem kan bli innkalt.

4

28

6.4 Tilbakemelding fra utvalget
Det skal førest møteprotokoll fra møtene. Revisor kan forlange sine uttalelser på møtet blir
protokollert. Utskrift av møteprotokollen skal sendes til medlemmene, varamedlemmene, revisor,
ordfører og rådmann/kommunedirektør, og dessuten til kommunestyret til orientering.
Protokollen skal godkjennes i neste møte og skal være sendt ut på forhånd.
Særutskrifter fra kontrollutvalgsmøtet skal sendes til rådmannen eller revisor når det blir gjort
vedtak som krever handling fra han/hun.
Saker fra kontroll- og kvalitetsutvalget skal normalt fremmes direkte til kommunestyret for
behandling. I saker der utvalget har innstillingsrett, har verken rådmannen/kommunedirektør
eller formannskapet anledning til å gi innstilling. Innstillingsretten til kontrollutvalget er knyttet til
saker der kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid.
Dette gjelder blant annet:
• plan for forvaltningsrevisjon,
• plan for eierskapskontroll,
 rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner
• rapporter fra gjennomførte eierskapskontroller,
• rapportering om saker som ikke er fulgt opp av administrasjonen.
Saker som skal realitetsbehandles av kommunestyret, skal oversendes ordfører som egne saker.

6.5 Oppfølging
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal se til at kommunestyret sine vedtak i forbindelse med
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, blir fulgt opp. Kontrollutvalget sitt ansvar for oppfølging er
rettet mot både administrasjonen og andre folkevalgte organ. Kontrollutvalget skal også
rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyret sine merknader til
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt fulgt opp. I tillegg skal det rapporteres om tidligere saker
som etter utvalget sin mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

6.6 Uttalelser
Kontrollutvalget kan uttale seg i saker det får seg forelagt eller i saker de selv velger å behandle.
Det er utvalget som organ som skal gi slik uttalelse.

6.7 Innsyn og undersøkelse
Utvalget skal se til at det blir iverksatt undersøkelser når dette er vedtatt av kommunestyret.
Utvalget skal selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser når de finner det nødvendig.
Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre kontroller fra
interkommunale selskaper etter IKS-loven, interkommunale politiske råd, kommunale
oppgavefellesskap, aksjeselskap der en kommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer.
Det foreligger plikt for rådmannen/kommunedirektøren å rapportere eventuelle mistanker om
mislighold og mulige avvik til revisjonen, som på sin side har plikt til å rapportere dette videre til
kontrollutvalget.
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6.8 Rapportering
Kontroll- og kvalitetsutvalget skal rapportere til kommunestyret resultatet av de undersøkelser
som er gjennomført og resultatet av disse. Dette kan skje ved at uttalelse til årsregnskapet blir
sendt kommunestyret med kopi til formannskapet, forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter
om eierskapskontroll blir lagt fram for kommunestyret sammen med innstilling som også
inneholder anbefalinger, samt at kontrollutvalget avlegger årsmeldingen som blir sendt
kommunestyret til orientering.

7 ANDRE FORHOLD
7.1 Sekretariat for kontrollutvalget
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har den sekretærhjelpen som utvalget trenger.
Sekretariatet skal se til at de sakene som blir behandlet av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og
at vedtakene i utvalget blir iverksatt.
Den som utfører sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget er direkte underordnet
kontrollutvalget og skal følge de retningslinje og pålegg som utvalget gir.

7.2 Bruk av sakkyndig hjelp
Kontrollutvalget kan innhente sakkyndig hjelp utover bistand fra sekretariat og revisjon når dette
vurderes som nødvendig.

7.3 Budsjett
Kontrollutvalget skal ha eget budsjett som omfatter kontrollarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalget skal lage forslag til budsjett som skal følge formannskapets innstilling til
kommunestyret etter kommuneloven kapittel 14.

7.4 Møte- og talerett i kommunestyret
Lederen og nestlederen har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker blir behandlet.
Er leder eller nestleder hindret fra å møte, kan den utvalget peker ut, få møte- og talerett i
kommunestyret i hans/hennes sted.

7.5 Informasjon
Det er normalt leder av kontrollutvalget som uttaler seg til pressen og andre, på vegne av
kontrollutvalget, om saker som utvalget har til behandling.

7.6 Valg av revisjonsordning
Kommunestyret avgjør selv om kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket skal gjøres etter innstilling
fra kontroll- og kvalitetsutvalget.

7.7 Valg av revisor
Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra kontroll- og kvalitetsutvalget.

7.8 Valg av sekretariatsordning
Kommunestyret velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget, jf.
kommuneloven § 23-7.
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8. HØRING
8.1 Virkeområde og formål
Kontroll- og kvalitetsutvalget kan avholde høringer innenfor sitt ansvarsområde. Med høring
menes et møte i kontrollutvalget der en mottar muntlige forklaringer fra personer som er
anmodet om å møte for å få belyst en spesiell sak eller et saksområde.
Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets og kommunestyrets informasjonsbehov i
kontrollsaker og en god fremdrift i høringen, samtidig som hensynet til de innkaltes rettssikkerhet
ivaretas.

8.2 Forberedelse av høring
Kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at det skal avholdes høring i en kontrollsak, og
hvem som skal kalles inn for å møte. Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan likevel med vanlig flertall beslutte at hele eller deler av høringen skal være lukket.
Beslutning om helt eller delvis å gjennomføre høringen for lukkede dører må begrunnes med
gyldig lovhjemmel.
Kontrollutvalget må klart definere formålet med høringen og hva utvalget forventer å oppnå. I
tillegg bør kontrollutvalget ha en forventing om hvilken lærdom som kan trekkes ut av høringen
kontra bruk av andre virkemidler.
Før høringen gjennomfører kontrollutvalget særskilte saksforberedende møter. Kontrollutvalget
bør gjennomgå de problemstillinger som ønskes belyst, med sikte på å gjøre utspørringen mest
mulig effektiv. Utvalget må også ta stilling til hvor mye bakgrunnsinformasjon som er nødvendig å
innhente for gjennomføringen. Videre bør det fastsettes en fremdriftsplan for høringen.
Under de saksforberedende møter beslutter kontrollutvalget hvem som skal velges som
hovedutspørrer under høringen, jf. § 4 tredje ledd. Kontrollutvalget kan i tillegg til hovedutspørrer
også velge flere utspørrere blant utvalgets medlemmer. Valget av hovedutspørrere bør skje ut fra
hensynet til å få saken allsidig belyst.

8.3 Den innkaltes stilling
Rådmannen/kommunedirektøren har møteplikt ved innkalling til høring. Andre ansatte i
kommunen kan innkalles direkte for å møte til høring. Rådmannen skal i slike tilfelle alltid varsles,
og gis adgang til å være til stede. Spørsmål stilles direkte til den innkalte, men rådmannen skal gis
adgang til å supplere forklaringen om ønskelig.
Eksterne aktører kan inviteres til å møte til høring for å gi opplysninger.
Den som kalles inn/inviteres til å møte til høring, skal varsles i så god tid som mulig. Innkallingen
skal angi den eller de saker kontrollutvalget ønsker forklaring om. Kopi av dette reglement skal
vedlegges. Det skal videre opplyses om høringen skal være åpen, og om det skal tas referat. De
som møter skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter med mindre regler om unntak fra
offentlighet/ taushetsplikt tilsier annet.
Dersom et spørsmål ikke kan besvares uten å røpe opplysninger undergitt lovbestemt
taushetsplikt, bør den innkalte gjøre kontrollutvalget oppmerksom på dette. Den innkalte kan
anmode kontrollutvalget om å få avgi forklaring helt eller delvis for lukkede dører. Dersom det
fremsettes slik anmodning, skal kontrollutvalget avbryte høringen, og behandle spørsmålet i
lukket møte.
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Den innkalte skal ha adgang til å medbringe en bisitter. Den innkalte har rett til å konferere med
sin bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere
forklaringen. Dersom bisitter krever honorar må dekning av disse utgiftene avklares på forhånd.

8.4 Gjennomføringen av høringen
Kontrollutvalgets leder skal innledningsvis orientere om temaet for høringen og de prosedyrer
som gjelder. Lederen påser at spørsmålene holder seg innenfor det tema som er angitt, og at den
innkaltes rettssikkerhet ivaretas.
Før kontrollutvalget starter sin utspørring, skal den innkalte gis inntil 10 minutter til å gi sin
versjon av saken. Lederen kan utvide den innkalles taletid i den grad det anses nødvendig for
sakens opplysning.
Høringen innledes med at valgt hovedutspørrer stiller sine spørsmål. Deretter får
kontrollutvalgets øvrige medlemmer ordet til spørsmål i den rekkefølge de ber om dette. Etter at
utspørringen er over, skal den innkalte gis mulighet til å gi en kort sluttkommentar.
Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen.
Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en
naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke
tillatt. Dette skal påtales av møteleder.
Et medlem av kontrollutvalget kan kreve at høringen avbrytes for at kontrollutvalget skal
behandle den videre fremdrift, herunder forslag om at høringen skal avsluttes eller fortsette for
lukkede dører.
Kontrollutvalget kan bare motta taushetspliktbelagte opplysninger for lukkede dører. Under en
åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til opplysninger underlagt loveller instruksfestet taushetsplikt.

8.5 Etterarbeid
Kontrollutvalget skal utarbeide rapport fra høringen. Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg
til rapporten, jf. kommuneloven § 23-5. Rådmannens uttalelse skal ligge ved rapporten.
Rapporten oversendes kommunestyret for sluttbehandling, med innstilling fra kontrollutvalget

9. IVERKSETTING
Reglementet trer i kraft straks det er vedtatt.

***
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