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Møte nr. 4/20

SAUDA KONTROLLUTVALG
MØTEINNKALLING
Dato:
Tid:
Sted:

torsdag 19. november 2020
kl. 14.00
Sauda Rådhus, kommunestyresalen

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

Rådmann/kommunalsjef helse og omsorg er invitert i sak 18

Saksliste:
17/20
18/20
19/20
20/20
21/20

Godkjenning av protokoll 10.09.20
Orientering fra administrasjonen – kommunalsjef helse og omsorg
Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
Vurdering av revisors uavhengighet for 2020
Forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2019 –
revisors attestasjonsuttalelse
22/20 Revisjonsplan for regnskapsåret 2020
23/20 Forslag til møteplan for 2021
24/20 Referat- og orienteringssaker 19.11.20
Eventuelt

Sauda/Aksdal, 11.11.20

Odd Magne Lønseth (sign.)
Kontrollutvalgsleder

Kopi: Ordfører
Revisor
Rådmann
Varamedlem

(møte- og talerett)
(møte- og talerett)
(invitert i sak 18)
(til orientering, unntatt Egil Bakke som er innkalt)

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAUDA KOMMUNE
Utvalg
Kontrollutvalget

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie
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Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

19.11.20

Arkivkode:

033

Saksnummer

17/20

Arkivsak:

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.20
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 10.09.20 godkjennes.

Saksvedlegg: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 10.09.20
Saksorientering:
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 10.09.20 til godkjenning.
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, 11.11.20

Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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SAUDA KONTROLLUTVALG
PROTOKOLL
Torsdag 10. september 2020 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av
utvalgets leder Odd Magne Lønseth.
MØTESTED:

Sauda Rådhus – kommunestyresalen

MØTESTART/-SLUTT:

kl. 14.00 – kl. 16.45

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:

Forvaltningsrevisor Magnus N. Heggen –
KPMG AS, t.o.m. sak 15

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Rådmann Rune Kloster Tvedt.
Kommunalsjef oppvekst og kultur Jakob Svandal
i sak 11-12.

ANDRE SOM MØTTE:

Ordfører Asbjørn Birkeland (Sp)

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 10/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL 14.05.20
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 14.05.20 godkjennes
Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20:
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 14.05.20 godkjennes.
1

4

Møte nr 3/20

SAK 11/20 ORIENTERING
FRA
ADMINISTRASJONEN
KOMMUNALSJEF OPPVEKST OG KULTUR

–

Sekretariatets innstilling:
Sauda kontrollutvalg tar kommunalsjef oppvekst og kultur sin gjennomgang om sitt arbeidsog ansvarsområde til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Kommunalsjef for oppvekt og kultur Jakob Svandal orienterte om tjenesteområdet. Han
gjorde rede for barnehagene, skolene og kulturskolen, med antall elever og ansatte.
Tjenesteområdet hadde stort fokus på rekruttering og fremtidig kompetansekrav til ansatte.
Resultatene fra nasjonale prøver og rangeringer viste rom for forbedring på noen områder,
spesielt på ungdomsskolen. Dette var et fokusområde, og de hadde knyttet til seg ekstern hjelp
for å jobbe med dette.
Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet tilsynsansvar for den private barnehagen,
plan for rekruttering og kompetanseheving, fødselstall og framtidsutsikter.
Leder takket for en god og grundig orientering.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20:
Sauda kontrollutvalg tar kommunalsjef oppvekst og kultur sin gjennomgang om sitt arbeidsog ansvarsområde til orientering.

SAK 12/20 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT – «KVALITET
PÅ OPPLÆRINGA I SKULEN»
Sekretariatets innstilling:
Sauda kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin
rapport «Kvalitet på opplæringa i skulen» til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Kommunalsjef Svandal viste til den skriftlige tilbakemeldingen og utdypet svarene. Alle
anbefalingene fra revisor var fulgt opp og det var satt i gang tiltak for videre oppfølging. Det
var blant annet sikret gjennom et eget kvalitetssystem for Saudaskolen.
Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet bruk av håndskrift, bruk av nynorsk,
nettbrett og tilpasset opplæring til høytpresterende elever.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20 og innstilling til kommunestyret:
Sauda kommunestyre tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport
«Kvalitet på opplæringa i skulen» til orientering.
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SAK 13/20 UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG
EIERSKAPSKONTROLL 2020-2024 MED RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERINGER
Sekretariatets innstilling:
Sauda kontrollutvalg tar KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger til bruk i ny plan for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for 2020-2024 til orientering.
(Utvalget har følgende innspill: …………………/disse endringene/tillegg til utkast til
planene. )
Sauda kontrollutvalg er enig om å prioritere/rangere følgende tema innen forvaltningsrevisjon
de neste fire år:
1. …………
2. ………….
3. osv
Sauda kontrollutvalg er enig om å prioritere/rangere følgende tema/selskap for
eierskapskontroll:
1. …………
2. ………….
3. osv
Utvalget tar saken opp til ny behandling i novembermøtet der de foreslåtte prosjektene er
innarbeidet i planen.
Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Forvaltningsrevisor Magnus Heggen orienterte om arbeidet med risiko- og
vesentlighetsvurderingene. Han viste oversikt over hvilke områder revisjonen hadde merket
som henholdsvis røde og gule ut i fra en risikovurdering.
Medlemmene hadde en grundig diskusjon om hvilke temaer som burde prioriteres i nye planer
for forvaltningsrevisjon og for eierskapskontroll.
Utvalget ble enige om å lage en prioritert liste på fem tema for forvaltningsrevisjon og tre
tema/selskap for eierskapskontroll. Disse tre skulle ikke være i prioritert rekkefølge.
Medlemmene var enige om at det ikke var nødvendig med ytterligere behandling av denne
saken. Utvalgets innstilling kunne sendes til kommunestyret, når forvaltningsrevisor hadde
oppdatert planene i tråd med utvalget sine prioriteringer.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20:
Sauda kontrollutvalg tar KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger til bruk i ny plan for
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for 2020-2024 til orientering.
Sauda kontrollutvalg er enig om
forvaltningsrevisjon de neste fire år:

å

prioritere/rangere

følgende

tema

innen
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Personalpolitikk og ansettelser
Innkjøp – kontraktsinngåelse/oppfølging
Oppfølging av politiske vedtak
Kompetanseutvikling
Økonomi – endring av rammevilkår

De andre temaene blir tatt med videre i uprioritert rekkefølge.
Sauda kontrollutvalg er enig om å prioriterer (i uprioriterte rekkefølge) følgende prosjekter
for eierskapskontroll:
• Generell eierstyring
• Nærings- og samfunnsutviklingsselskap
• Sauda Bedriftskapital AS
Innstilling til kommunestyret:
Sauda kommunestyre vedtar Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll for
perioden 2020-2024 slik de foreligger.
Sauda kommunestyre gir kontrollutvalget delegert myndighet til å endre planen i
planperioden i samsvar med kommuneloven § 23-3 og §23-4.

SAK 14/20 BUDSJETT FOR 2021 – KONTROLLARBEIDET
KOMMUNEN - UTVALGETS FORSLAG

I

Sekretariatets innstilling:
Sauda kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i Sauda kommune med
en totalramme på kr 840 000 inkl. mva. for 2021 fordelt med følgende:
Kontrollutvalget
kr
Kjøp av sekretærtjenester
kr
Kjøp av revisjonstjenester inkl. mva. kr

85 800
189 200
565 000

Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til budsjettforslaget.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20 og innstilling til kommunestyret:
Sauda kontrollutvalg fremmer forslag om budsjett for kontrollarbeidet i Sauda kommune med
en totalramme på kr 840 000 inkl. mva. for 2021 fordelt med følgende:
Kontrollutvalget
kr
Kjøp av sekretærtjenester
kr
Kjøp av revisjonstjenester inkl. mva. kr

85 800
189 200
565 000
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SAK 15/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.09.20
16. Statusrapport pr. september 2020
17. KST vedtak 17.06.20, sak 57/20 – reglement til kontrollutvalget
18. KST vedtak 17.06.20, sak 65/20 – årsmelding 2019 fra kontrollutvalget
19. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 12.06.20
20. Protokoll fra representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS 10.06.20
21. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte» - Kommunal
Rapport 17.08.20
Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Medlemmene hadde ingen merknader til referatsakene.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20:
Referatsakene 16 – 21 blir tatt til orientering.

SAK 16/20 VALG AV REVISJON FRA 01.07.21 – KONKURRANSEBASERT ELLER INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Sekretariatets innstilling:
ALTERNATIV A
Sauda kontrollutvalg vil anbefale Sauda 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.
Sak om innholdet i samarbeidsavtalen legges fram for utvalget før oppstart.
og innstilling til kommunestyret:
Sauda 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
Sauda kontrollutvalg vil anbefale Sauda kommune å fortsette og kjøpe alle
revisjonstjenester i markedet gjennom å konkurranseutsette tjenesten i nytt anbud høsten
2020.
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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 0,5 mill. kroner årlig. Total kontraktsverdi er ca. 2 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:
Sauda kommunestyre velger 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 på bakgrunn av innleverte tilbud.
Behandling i kontrollutvalget 10.09.20:
Sekretær gjorde rede for saken. Medlemmene, ordfører og rådmann hadde en grundig
diskusjon, og drøftet fordeler og ulemper med de ulik ordningene. Sekretær svarte på
spørsmål.
Medlemmene ble enige om å velge interkommunalt samarbeid for revisjonsarbeidet fremover.
Utvalget vil anbefale kommunen om å søke opptak som deleier i Rogaland Revisjon IKS.
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 10.09.20:
Sauda kontrollutvalg vil anbefale Sauda 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.
Sak om innholdet i samarbeidsavtalen legges fram for utvalget før oppstart.
Innstilling til kommunestyret:
Sauda 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.

EVENTUELT

Ingen saker ble meldt eller tatt opp.
Neste møte: torsdag 05.11.20 – kl. 14.00
Sauda/Aksdal, 10.09.20
Odd Magne Lønseth
Leder

Odd Gunnar Høie
Kontrollutvalgssekretær
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Saksframlegg

SAKSGANG
Møtedato

Utvalg
Kontrollutvalget
Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

19.11.20

Arkivkode:

216

Saksnummer

18/20

Arkivsak:

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF
HELSE OG OMSORG
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sauda kontrollutvalg tar kommunalsjef helse og omsorg sin gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.

Saksorientering
Kontrollutvalget vedtok i møtet 13.02.20, sak 02/20 å invitere kommunale ledere for å
orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Planen ble oversendt rådmannen
17.02.20. Det fremgikk i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de inviterte.
I planen var følgende satt opp:
13.02.20
14.05.20
10.09.20
05.11.20

workshop i regi av KPMG
fellestjenester v/rådmann
oppvekst og kultur v/kommunalsjef Svandal
helse og omsorg v/kommunalsjef Tveit - (ny møtedato 19.11.)

2021
Møte 1
Møte 2

teknisk – driftsavdelingen
teknisk - forvaltningsavdelingen

Tidsrammen ble satt til ca. 30-40 min. inklusiv spørsmål. Orienteringen er tenkt å gjøre
utvalget bedre kjent med driften og de utfordringer kommunen har.
Sekretariatet ser gjerne at det orienteres generelt om arbeidsoppgaver, gjerne også om sterke
og svake sider, herunder hvilke utfordringer som kommunen som arbeidsgiver står overfor i
årene framover.
Aksdal, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Utvalg
Kontrollutvalget
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SAKSGANG
Møtedato

Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie

19.11.20

Arkivkode:

033

Saksnummer

19/20

Arkivsak:

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
Sekretariatet sitt forslag til vedtak:
Sauda kontrollutvalg ber KPMG AS om å legge fram utkast til prosjektmandat på
forvaltningsrevisjonsprosjektet ……………….. til neste møte.

Bakgrunn:
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kommunen jevnlig bli gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget bør i dette
møtet ta stilling til hvilket prosjekt utvalget ønsker å sette i bestilling nå.
Saksorientering:
Prosjekt for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal bestilles med bakgrunn i vedtatt Plan
for forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll. Nye planer for perioden 2020-2024 ble
vedtatt av kommunestyret 21.10.20, sak 104/20 etter innstilling fra kontrollutvalget.
Følgende prosjekter er prioritert i planen:
1.
2.
3.
4.
5.

Personalpolitikk og ansettelser
Innkjøp – kontraktsinngåelse/oppfølging
Oppfølging av politiske vedtak
Kompetanseutvikling
Økonomi – endring av rammevilkår

Følgende prosjekter er satt opp for eierskapskontroll (i uprioritert rekkefølge):
•
•
•

Generell eierstyring
Nærings- og samfunnsutviklingsselskap
Sauda Bedriftskapital AS

Utkast til prosjektmandat vil bli utarbeidet av revisor og presentert i neste møte. Utvalget vil
da kunne komme med eventuelle endringer i forslaget til prosjektmandat og gjøre den
endelige bestillingen av prosjektet.

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Det budsjetteres med ca. 250 timer til forvaltningsrevisjon hvert år. Det er så langt i år brukt
140 timer til utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse og planer. Forvaltningsrevisor vil
kunne utarbeide prosjektplanen i år. Hoveddelen av arbeidet vil bli gjennomført i 2021, og
dermed belaste neste års budsjett.
I forrige periode (2016-2020) ble følgende revisjonsprosjekt gjennomført:
Økonomistyring – våren 2017
Kvalitet/effektivitet innenfor pleie og omsorg - våren 2018
Kvalitet på opplæringen i skolene – våren 2019
Det vil være opp til utvalget å velge hvilket prosjekt det er ønskelig å sette i bestilling nå.
Utvalget er delegert myndighet til å fravike planen dersom det er nødvendig.

Aksdal, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Side 2 av 2

SAUDA KOMMUNE
Utvalg
Kontrollutvalget
Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie
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SAKSGANG
Møtedato

19.11.20

Arkivkode:

Saksnummer

216

20/20

Arkivsak:

VURDERING AV REVISORS UAVHENGIGHET 2020
Sekretariatet sitt forslag til vedtak:
Sauda kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen for 2020 fra statsautorisert
revisor Willy Hauge, KMG AS til orientering.
Vedlegg:

revisors egenerklæring datert 13.10.20 - fra KPMG AS

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».
Ifølge kommunelovens § 24-4 skal den som foretar revisjon for en kommune ikke ta oppdrag
for kommunen dersom revisor eller revisors nærstående har en slik tilknytting 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 revisjonsforskriftens § 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 Sauda kommune. Erklæringen gis på
revisors eget ansvar og skal ikke godkjennes av kontrollutvalget, men tas til orientering.
Aksdal, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Arkivkode:
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Saksnummer

21/20

Arkivsak:

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR REGNSKAPSÅRET
2019 – REVISORS ATTESTASJON
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sauda kontrollutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra KPMG
økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.

AS

om

Sauda kontrollutvalg ber om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om oppfølging av
revisors brev nr. 4 innen 01.02.21.
Vedlegg:
1. revisors attestasjonsuttalelse om økonomiforvaltningen i Sauda kommune 2019
2. Forenklet etterlevelseskontroll 2019 – brev til ledelsen nr. 4, datert 02.11.20
Bakgrunn
I henhold til kommunelovens § 23-2 skal kontrollutvalget bl.a. påse «….at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak….».
Videre står det i kommuneloven § 24-9 om kontroll med økonomiforvaltningen følgende:
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges
fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om
det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig
betydning for økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.»
Revisor er derfor pålagt, i følge den nye lovbestemmelsen, å avgi en skriftlig uttalelse til
kontrollutvalget senest 30. juni. Dette blir beskrevet som enn ny oppgave for revisor, kalt i §
24-9 «forenklet etterlevelseskontroll».
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Fra revisorhold har det vært ytret at dette har vært en del av deres rutiner også tidligere, men
det nye for dem er at det skal skrives ut en egen attestasjon for denne kontrollen.
Lovforarbeidene angir intensjonen med dette at revisor innenfor en begrenset ressursramme
kan bidra til å forebygge svakheter og sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og
vedtak på økonomiområdet.
Dette vil bygge opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksis og
kan også gi kontrollutvalget et bedre grunnlag til å bestille forvaltningsrevisjon og andre
undersøkelser.
Det er angitt at revisor skal ha en bred tilnærming, men likevel at kontrollen skal gjøres
innenfor en begrenset ressursramme. Dette vil blant annet kreve en god risiko- og
vesentlighetsvurdering hos revisor. Det er blant annet vist til eksempler på områder/tema for
mulig forenklet etterlevelseskontroll innen:
•
•

Selvkost
Offentlige anskaffelser

•

Offentlig støtte

•

Etterlevelse GDPR

•

Driftstilskudd til private barnehager

•

Tilskudd/overføringer til private

•

Kontraktsoppfølging.

Ikrafttredelse for § 24-9 er satt fra første konstituerende kommunestyre i 2019. Første
rapportering til kontrollutvalget skulle da vært senest 30. juni 2020.
På grunn av koronapandemien i år har fristen blitt vedtatt skjøvet ut i tid til 15. september.
Sekretariatet har etter denne dato etterlyst attestasjonen fra oppdragansvarlig revisor og purret
flere ganger. Attestasjonen ble mottatt av sekretariatet 02.11.20.
Uttalelsen for 2019
KPMG AS har avgitt sin uttalelse, datert 02.11.20, for Sauda kommune om perioden 01.0131.12.19. Det er også utarbeidet et nummert brev nr. 4 til kontrollutvalget med kopi til
rådmannen. Attestasjonsuttalelsen og brevet er vedlagt saksframlegget.
Revisor har konkludert med følgende uttale:
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme
på noe som gir oss grunn til å tro at Sauda kommune ikke i det alt vesentlige har
etterlevd bestemmelsene om forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen
(kommunelovens § 24-9).
Andre forhold
Kontrollen av enkeltanskaffelser viser at det mangler arkivert anskaffelsesprotokoll for
4 av 15 kontroller som er gjennomført. 2 anskaffelser utført i samarbeid med andre, og
disse protokollene er ikke kontrollert. I tillegg får vi opplyst at det ikke er gjennomført
konkurranse for 3 av 15 anskaffelser.
Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
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Begrensning i bruk
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag
for å ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Sauda kommunes
informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.
Revisor vil i tillegg gi en muntlig orientering til utvalget.
Det vises til vedlagt brev nr. 4, hvor mer detaljer om kontrollen innen området offentlige
anskaffelser, er beskrevet. Denne gang har revisor knyttet kontrollen til drift, ikke til
investeringer og innkjøp over kr 100.000.
Konklusjon
På bakgrunn av det som er kommet fram, vil sekretariatet anbefale at utvalget tar
informasjonen fra KPMG til orientering og at utvalget ber rådmannen gi en tilbakemelding
om forholdet som er tatt opp og hva som er gjort for å rette dette opp.
Sekretariatet vil foreslå at det settes en frist for skriftlig tilbakemelding innen 1. februar
2021. Tilbakemeldingen vil da kunne legges fram for utvalget i første møtet på nyåret.
Etter § 27-7 siste ledd skal revisor årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om
skriftlige påpekninger som er tatt opp, men som ikke er rettet opp eller som ikke er
tilstrekkelig fulgt opp. I tilbakemeldingen fra administrasjonen vil de da kunne vise til hva
som er blitt gjort i etterkant av kontrollen.

Aksdal, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Saksansvarlig:
Odd Gunnar Høie
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Arkivsak:

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

REVISJONSPLAN FOR REGNSKAPSÅRET 2020
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sauda kontrollutvalg tar overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan 2020 fra KPMG for
regnskapsrevisjonen og presentasjonen fra revisor om interimrevisjon så langt i 2020 til
orientering.
Vedlegg:

revisjonsplan for Sauda 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 Sauda 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 for kontrollutvalget i høst.
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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 interimrevisjonen 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, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2021
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sauda kontrollutvalg vedtar følgende møteplan for 2021:
torsdag: 11.02, 06.05, 09.09, 04.11 – kl. 14.00.
Sekretær kan i samråd med utvalgsleder endre møtedato ved behov.
Vedlegg:

oversiktskalender for 2021

Saksorientering:
Sekretariatet har med utgangspunkt i tidligere års møter laget et forslag til møteplan for 2021.
Det er som tidligere år lagt inn 4 møter. I samråd med utvalgsleder er møtedag og tid forslått
til torsdager kl. 14.00.
Møtene er åpne for publikum og presse. Det er derfor viktig at møteplanen blir mest mulig
korrekt. Sekretariatet foreslår følgende datoer og nevner aktuelle saker:
11. februar
6. mai
9. september
4. november

- årsmelding
- årsregnskap
- budsjett
- møteplan

I følge forskriften kan ikke formannskapet gjøre vedtak i regnskapssaken før innstillingen til
kontrollutvalget foreligger. Dato for dette møtet vil derfor være avhengig av når det er
planlagt behandling av årsmelding og regnskap i formannskapet.
Det er også mulig å ha ekstra møter hvis det skulle bli behov for det eller flytte møtedato.
Aksdal, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 19.11.20
Sekretariatet sitt forslag til vedtak:
Referatsakene 22 – 32 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:
22. Statusrapport pr. november 2020
23. KST vedtak 21.10.20, sak 103/20 – Oppfølging av revisjonsrapport «Kvalitet i skulen»
24. KST vedtak 21.10.20, sak 104/20 – Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
25. KST vedtak 21.10.20, sak 105/20 – Valg av revisjon fra 01.07.21
26. Skifte av oppdragsansvarlig revisor – brev fra KPMG AS av 02.10.20
27. Protokoll fra repr. møte i Krisesenter Vest IKS 27.10.20
28. Medlemsinformasjon, november 2020 – fra FKT
29. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentanter kan delta digitalt i et ellers fysisk møte
30. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i
kontrollutvalget
31. Kommunedirektøren kan ikke endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for
kontrollutvalget – svarbrev fra KMD 15.10.20
32. Foreløpig invitasjon til Forum for kontrollutvalg i Rogaland sin konferanse i
Sandnes 25.02.21
Saksorientering:
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.
Aksdal, 11.11.20
Odd Gunnar Høie
Seniorrådgiver/utvalgssekretær
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Kontrollutvalget - statusoversikt pr. november 2020
Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjoner Bestilt

Tidsbruk

Status

Valg av nytt prosjekt
Andre saker
Orientering fra
rådmannen
Orientering om
oppvekst og kultur
Orientering om helse og
omsorg

Ferdig
dato

13.02.20

14.05.20

13.02.20

10.09.20

13.02.20

19.11.20

Merknader

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjoner

Bestilt

Plan for forvaltnings21.11.19
revisjon og eierskapskontroll
Risiko- og
21.11.19
vesentlighetsvurderinger
Andre saker

Avslutta prosjekter

Forvaltningsrevisjoner Bestilt

Behandlet Behandlet
i KU
av KST
10.09.20
21.10.20
10.09.20

Merknader

Fulgt opp
KU/KST
10.09.20/
21.10.20
06.05.19/
19.06.19
12.11.18/
12.12.18
12.09.16/
19.10.16
01.02.16

Merknader

21.10.20

Kvalitet på opplæringa i
skulen
Kvalitet/effektivitet i
pleie og omsorg
Økonomistyring

12.11.18

Behandlet
i KU
06.05.19

13.11.17

07.05.18

19.09.18

14.11.16

15.05.17

21.06.17

Internkontroll

23.02.15

07.09.15

10.02.16

Teknisk eining

05.05.14

23.02.15

22.04.15

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Planlagt
oppfølging

Behandlet
av KST
19.06.19

Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
Avsluttet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Medlemsinformasjon november 2020

Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen
Samlingen ble gjennomført med 46 deltakere. Tilbakemeldingene er gode, og vi har fått tips om
opplegg og innhold for neste ledersamling. Mange ønsker enda mer tid til gruppearbeid,
spørsmål og diskusjon.
Det var mange som ikke meldte seg på eller som måtte melde avbud på grunn av frykt for covid19 smitte. For at flere kan dra nytte av det faglige innholdet på samlingen, ble det gjort opptak av
foredragene. Opptakene finner du på hjemmesiden.
«Slik takler du media» 1. desember 2020, webinar
Det kan være lurt å vite litt om hvordan mediene jobber, og hvordan du kan håndtere
henvendelser fra mediene. Webinaret er et helt nytt tilbud rettet mot kontrollutvalgsledere og
ledere for revisjonen og er et samarbeid mellom FKT og Norges kommunerevisorforbund
(NKRF).
Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på hjemmesiden.
Samlinger og konferanser våren 2021:
Noter deg dato og sted:
Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm
Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund
Årsmøtet blir gjennomført i forbindelse med konferansen

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159
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Veiledere
Mal for Internkontroll i sekretariatene
Styret behandlet malen 27. oktober. Du finner den på hjemmesiden. Alle vedlegg er lagt inn i
dokumentet.
Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. FKT og NKRF er derfor i ferd med å etablere
i et felles prosjekt for å utarbeide en veileder for risikovurdering rettet mot sekretariatene.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidet med veilederen er i sluttfasen før høringsrunden. Styret skal behandle høringsutkastet
15. desember. Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren
2021. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden. Det kommer nærmere
informasjon om det.
Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kontrollutvalgsboken
Vi venter på en ny utgave som er oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018.
Utredningsleder Erland Aamodt opplyste under sitt innlegg på kontrollutvalgslederskolen at
departementet håper å kunne starte opp arbeide med ny utgave nå i høst. FKT vil bli involvert i
prosessen.
Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
FKT har tidligere blitt varslet om at departementet vil utarbeide en veileder til forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Departementet er nå i gang med arbeidet, og FKT er invitert til å
komme med innspill til prosessen.
Veilederen vil ta form av å være merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene.
Hva er konsekvensen når kommunedirektøren endrer på årsberetningen etter at revisor har avlagt
sin beretning?
Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt
revisjonsberetning, er utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen
og avgi en ny. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake
revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
Kan kommunedirektøren endre på kontrollutvalgets budsjettforslag?
Departementet legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere
kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.
Kan sekretariatet delta digitalt i fysiske møter?
Departementet mener at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar
digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til
hinder for slik deltakelse. Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et
alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.
Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar»
(krever pålogging), eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018
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Annet faglig påfyll
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon
om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner
Styret
Styret hadde møte på Gardermoen 27. oktober, i fm. Kontrollutvalgslederskolen. Fire av
styremedlemmene deltok digitalt. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet
er vedlagt, du finner den også på medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste
styremøte 15.desember, og det møtet blir heldigitalt.
Nye medlemmer
Vi ønsker kontrollutvalget i Vågan kommune velkommen som nytt medlem i FKT.

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.

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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