KONTROLLUTVALGET I HAUGESUND

ÅRSMELDING
2020

INNLEDNING
Kontrollutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om
utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i
2020.
I følge kommuneloven § 23-5 skal «kontrollutvalget rapportere resultatene
av sitt arbeid til kommunestyret».
1. OM KONTROLLUTVALGET
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal
føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen (regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon) og selskaper som kommunen eier (eierskapskontroll).
Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer på en trygg måte. Ordningen er
hjemlet i kommuneloven og i egen forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn bystyret, og rapporterer
og innstiller til dette. Kontrollutvalget har eget reglement, vedtatt av bystyret i
2011 og det ble revidert i 2020, som følge av ny kommunelov.
Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal
minst ha fem medlemmer, og etter kommuneloven § 23-1 skal minst ett
medlem velges blant kommunestyret sine representanter. Ansatte i
kommunen er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Medlemmene kan heller
ikke være medlem eller varamedlem i andre utvalg eller i styrer eller
bedriftsforsamlinger i selskaper der kommunen har eierinteresser.
2. MEDLEMMENE I UTVALGET
Haugesund bystyret har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget for
perioden 2019 - 2023:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Gudvin Selsås (H)
Camilla Klovning Strømø (Frp)
Anna Kari Rasmussen (H)
Svein Magne Abrahamsen (V)
John Malvin Økland (H)
Gudrun Caspersen (A)
Marte E. Lysaker (SV)
Frank Hendrikse (MDG)
Tor Inge Vormedal (Sp)
Kari Louise Mæland (Krf)
Arne Sjursen (PP)
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Varamedlemmer:
Liste 1
1. Jan Lothe (H)
2. Linda Beate Saltvedt (H)
3. Sverre Rønnevig dy. (Frp)
4. Bernt Norvalls (V)
5. Sissel Jacobsen (H)

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

Første varamedlem fra begge lister har mulighet til å møte fast i alle møter.
Utvalgsleder er utvalgets representant i bystyret.
Leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal
behandles. Leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne
retten på sine vegne.
Ordføreren har møte- og talerett i utvalget. Han har deltatt på deler av ett
møte i 2020. Kommunedirektøren har ikke møterett, men kan innkalles av
utvalget. Kommunedirektøren har deltatt på seks av sju møter.
I tillegg har flere kommunaldirektører og enhetsledere deltatt i møtene og
redegjort i ulike saker eller orientert om sine fagområder.
Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider
(www.kontrollutvalgene.no). Der legges ut også sakspapirer, protokoller,
rapporter og annet informasjon knyttet til tilsyn og kontroll.
3. AKTIVITETENE I UTVALGET I 2020
Kontrollutvalget har avholdt 7 (6) møter, fordelt på tre møter på våren og fire
møter på høsten. Møtene har vært avholdt på rådhuset. Kontrollutvalg har
åpne møter, men de skal eller kan lukkes når det er hjemlet i lov. Møtene
kunngjøres på kommunens møteplan Sakspapirer til utvalgets møter legges
på kommunens nettsider, samt sekretariatets hjemmesider. Presse og
publikum har ikke møtt i 2020.
Utvalget har hatt 41 (35) saker til behandling, hvorav 7 (10) saker er
videresendt til bystyret. 52 (60) saker har blitt lagt frem til orientering.
Fullstendig oversikt over sakene og orienteringssakene følger som vedlegg til
årsmeldingen.
Gudvin Selsås og John Malvin Økland deltok på fagkonferansen i regi av
NKRF på Gardermoen i 29. – 30. januar.
Gudrun Caspersen, Frank Hendrikse og Svein Abrahamsen deltok på
dagskonferansen i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland 9. januar.
Konferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT) i juni ble avlyst som følge av
koronapandemien.
3
ÅRSMELDING 2020-HAUGESUND KONTROLLUTVALG

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER
Kontrollutvalget har oppgaver knyttet til kontroll av kommunens virksomhet og
kontroll gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Utvalget skal også følge med på at revisjonen fungerer.
4.1

REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en
betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om
revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med lov og forskrift, god
kommunal revisjonsskikk (GKR) og kontrollutvalgets instrukser.
Kontrollutvalget behandlet i møtet 12.05.20, sak 8 og 9 kommunens og
Haugesund Kultur & Festivalutvikling KF sitt regnskap for 2019.
Utvalget uttalte følgende:
Haugesund kommunes årsregnskap for 2019 er gjort opp med et
regnskapsmessig overskudd på kr 113,6 millioner.
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet viser netto driftsresultat
på
143,5 millioner. Dette gir et resultat på 4,8 % som er godt over et anbefalt
nivå på 1,75 %.
Under
henvisning
til
utvalgets
egen
gjennomgang
av
regnskapsdokumentene og revisjonsberetningen, mener kontrollutvalget at
årsregnskapet totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av
kommunens virksomhet i 2019 og for kommunens økonomiske stilling pr.
31.12.19.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Haugesund
kommunes årsregnskap for 2019.
Kommentarer til årsmeldingen:
Kontrollutvalget oppfordrer til mer bruk av finansielle måltall og KOSTRAdata til sammenligning i kommende årsberetninger.
Kontrollutvalget oppfordrer til at det jobbes aktivt for å nå 2020 målene i
klima- og energiplanen.
Kontrollutvalget oppfordrer til at det jobbes aktivt for å utjevne
lønnsforskjeller mellom menn og kvinner
Haugesund Kultur & Festivalutvikling KF sitt regnskap ble gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på 2,4 mill.
Kontrollutvalget hadde ingen merknader til selve regnskapet. Revisjonen
hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.
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4.2

FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det årlig blir gjennomført
forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst
en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av bystyret.
Ny plan for perioden 2020-2024 ble vedtatt av bystyret 14.10.20, sak 56 etter
innstilling
fra
kontrollutvalget.
Planen
bygger
på
risikoog
vesentlighetsvurderinger. Arbeidet med planen startet på nyåret og revisor
utarbeidet utkast til plan med risiko – og vurderinger til maimøtet. Utvalget
drøftet igjen planen i september og kom med sin innstilling til bystyret.
Kontrollutvalget har i 2020 behandlet oppfølging av to revisjonsrapporter.
Oppfølging av rapport om «Vedlikehold av kommunale bygg» ble behandlet
av utvalget i februarmøtet og av bystyret 04.03.20, sak 14/20. Bystyret tok
kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
Kontrollutvalget behandlet tilbakemelding fra kommunedirektøren på hvordan
rapporten om «Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold» var blitt fulgt
opp i augustmøtet. Bystyret tilbakemeldingen i møtet 09.09.20, sak 46/20, og
tok kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.
Utvalget har bestilt to rapporter for levering i 2021. Det er revisjon av
«Barnevernet» og om «IT-sikkerhet».
4.3

EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget er pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av
kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget skal minst en gang i
valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll.
Ny plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 ble vedtatt av bystyret
14.10.20, sak 56 etter innstilling fra kontrollutvalget.
Utvalget har bestilt en prosjektplan for en eierskapskontroll av Karmsund
Havn IKS for gjennomføring i 2021.
Tilsyn med selskapene gjennomføres også ved at utvalget får orienteringer fra
ledelsen i kommunale selskaper eller selskaper kommunen har eierinteresser
i. Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2020 er følgende: Karmsund Havn
IKS og Krisesenter Vest IKS.
4.4

TILSYN MED REVISJONEN

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens
planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra
ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.
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KPMG AS har siden 01.07.16 vært kommunens revisjonsselskap, og avtalen
gjelder til 30.06.21.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra KPMG AS har vært Roald Stakland
fram til august. Oppdragsansvarlig revisor er nå Harald Sylta. Det har møtt
revisorer enten fysisk eller deltatt digitalt på seks av møtene.
På bakgrunn av orientering om at kommende anbudsprosess var blitt
forsinket, ba kontrollutvalget i Karmøy og Sveio sekretariatet om å legge fram
en sak til august/septembermøtet om valg av ulike revisjonsordninger.
Sekretariatet la da fram sak for alle kontrollutvalgene på Haugalandet og med
to alternativer, enten å velge interkommunalt samarbeid eller å fortsette med
konkurranseutsetting. Utvalget kom med innstilling om å velge eierskap i det
interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS. Innstillingen ble
lagt fram for bystyret i møtet 14.10.20, sak 56/20, og ble enstemmig vedtatt.
KPMG AS har lagt fram uavhengighetserklæring, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimsrevisjonsarbeidet og lagt fram prosjektplaner for
kommende rapporter og utarbeidet rapporter.
4.5

ETTERLEVELSESKONTROLL (NYTT)

Kontrollutvalget skal bl.a. påse «….at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak….». Revisor er derfor pålagt, ifølge ny kommunelov, å avgi en skriftlig
uttalelse til kontrollutvalget senest 30. juni. Dette er omtalt som en ny oppgave
for revisor, kalt i § 24-9 «forenklet etterlevelseskontroll».
KPMG AS kom med sin uttalelse for regnskapsåret 2019 i høst (utsatt frist i
år) med et nummert brev til administrasjonen, da konklusjonen var negativ.
Revisor hadde foretatt en kontroll innen området offentlige anskaffelser og
innkjøp over kr 100.000 i driftsregnskapet.
Utvalget har bedt om skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren innen
15.01.21 om avvikene, og sak vil bli lagt fram for utvalget i første møtet på
nyåret.
4.6 TILSYN MED FORVALTNINGEN
Tilsyn med forvaltningen kan gjennomføres ved at utvalget får orienteringer
fra kommunedirektøren om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.
Utvalget vedtok i februarmøtet plan for orienteringer fra administrasjonen. På
grunn av koronasituasjonen har disse orienteringene blitt noe forskjøvet. I
septembermøtet orienterte kommunedirektøren om «Administrasjon og
service».
Kommunedirektøren har svart og orientert om spørsmål fra utvalget, blant
annet om internkontroll og byggesaksbehandling.
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Utvalget er som kjent ikke et klageorgan for enkeltvedtak og skal heller ikke
overprøve politiske vedtak.
5. BUDSJETT/REGNSKAP FOR TILSYN OG KONTROLL
Økonomiavdeling har opplyst at følgende utgifter er bokført i 2020.
TEKST
Godtgjørelse og
andre
driftsutgifter
Revisjonstjenester
Sekretariatstjenester
Sum

REGNSKAP BUDSJETT
2019
2020
(utvalget)

BUDSJETT
2020 (vedtatt
av bystyret)

REGNSKAP
2020

78 703

185 000

Budsjettert på
politisk
sekretariat

829 897

1 076 000

837 000

748 103

376 000

389 000

389 000

389 000

1 284 600

1 650 000

115 154

1 252 257

Budsjett for 2021
Utvalget behandlet høsten 2020 forslag til budsjett for kontrollarbeidet for
2021. Totalrammen ble satt til kr 1 770 000 eks. mva.
Av dette er kr 267 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 403 000 til
sekretariats tjenester og kr 1.100 000 til kjøp av revisjon. Det er da budsjettert
med ca. 700 timer til forvaltningsrevisjon og til eierskapskontroll.
Budsjettet ble oversendt økonomiavdelingen. Det skal ifølge forskrift
innarbeides i forslag til budsjett fra kommunedirektøren eller bli lagt frem som
egen sak for bystyret når budsjettet for kommunen behandles.
6. SEKRETARI AT
Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs.
ikke knyttet opp mot Kommunedirektøren eller revisjonen. Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert i 2005 og har vært i drift i 16 år.
Selskapet er eid av 10 kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte.
Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene,
administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskap, andre
interkommunale selskap og sekretariatene i Rogaland, Agder og Vestland.
Fast sekretær for utvalget har vært seniorrådgiver Odd Gunnar Høie.
Sekretariatet har egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no hvor sakskart,
protokoller og rapporter blir lagt ut fortløpende.
Trine Meling Stokland deltok fra Haugesund kommune på det digitale
representantskapsmøtet 27.04.20. For perioden 2019-2023 er varaordfører
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valgt som medlem av representantskapet med ordfører som varamedlem.
Astri Furumo fra Haugesund er valgt som styremedlem i perioden 2019-2023
7. OPPSUMMERING
Aktiviteten i 2020 har nesten vært som planlagt. Møtet i mars ble avlyst pga.
koronapandemien. Møtene har blitt avholdt i bystyresalen. Utvalget har
behandlet oppfølging av to forvaltningsrevisjonsrapporter. Etter innstilling fra
utvalget har bystyret vedtatt ny Plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll for perioden 2020 – 2024. Utvalget har bestilt to nye
rapporter for levering i 2021.
Utvalget sendte innstilling på valg av ny revisjonsordning og revidering av
reglementet til bystyret. Bystyret har valgt Rogaland Revisjon IKS som revisor
og vil å gå inn som deleier i selskapet fra 01.07.21.
Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis
gjennom året. To kommunale selskaper har blitt invitert for å orientere om
selskapet og driften.

Haugesund, 23. februar 2021
Gudvin Selsås
Leder

Camilla K. Strømø

Svein Magne Abrahamsen

John Malvin Økland

Gudrun Caspersen

Marte Engesli Lysaker

Frank Hendrikse

Tor Inge Vormedal

Kari Louise Mæland

Anna Kari Rasmussen

Arne Sjursen
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ÅRSMELDING 2020 - VEDLEGG
Oversikt over behandlede saker:
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20

Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.19
Oppfølging av rapport om «Vedlikehold av kommunale bygg»
Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
Plan for orientering om enhetene og selskaper
Kontrollutvalgets årsmelding 2019
Referat- og orienteringssaker

07/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.20
08/20 Haugesund kommune - uttale til regnskapet for 2019
09/20 Haugesund Kultur- og festivalutvikling KF – uttale til regnskapet for
2019
10/20 Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Barnevern»
11/20 Referat- og orienteringssaker
12/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.05.20
13/20 Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Barnevern»
14/20 Arbeidet med og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
2020-2024 – innspill knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderinger
15/20 Reglementet til kontrollutvalget – endringer etter ny kommunelov
16/20 Referat- og orienteringssaker
17/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.06.20
18/20 Orientering om kommunale selskaper – Karmsund Havn IKS
19/20 Oppfølging av revisjonsrapport - «Rutiner for beboermidler og
ansettelsesforhold»
20/20 Arbeidet med og plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
2020-2024 – innspill knyttet til risiko- og vesentlighetsvurderinger – 2.
gangs behandling
21/20 Budsjett for 2021 - kontrollarbeidet i kommunen – kontrollutvalgets
forslag
22/20 Referat- og orienteringssaker
23/20 Valg av revisor fra 01.07.21 – konkurransebasert eller interkommunalt
samarbeid
24/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.08.20
25/20 Valg av revisjon fra 01.07.21 – konkurransebasert eller interkommunalt
samarbeid – 2. gangs behandling
26/20 Utkast til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2024
med
risiko- og vesentlighetsvurderinger
27/20 Oppdatert plan for orientering om enhetene og kommunale selskaper
28/20 Referat- og orienteringssaker
29/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.09.20
30/20 Orientering fra administrasjonen – v/kommunedirektøren
31/20 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt
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32/20 Vurdering av revisors uavhengighet for 2020
33/20 Revisjonsplan for regnskapsåret 2020
34/20 Referat- og orienteringssaker 20.10.20
35/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.10.20
36/20 Orientering fra Krisesenter Vest IKS
37/20 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – «IT-sikkerhet»
38/20 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll
39/20 Forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2019 – revisors
attestasjon
40/20 Møteplan for 2021
41/20 Referat- og orienteringssaker 17.11.20
Oversikt over saker fremlagt til orientering:
1. Statusrapport pr. februar 2020
2. Fylkesmannen - informasjon om statlige tilsyn med kommunene i
Rogaland 2020
3. Fylkesmannen – invitasjon til tilsynskonferanse i Rogaland – 14.02.20
4. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 13.12.19
5. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM 27.11.19
6. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS
05.02.20
7. Oversikt over kostnadene til kontroll og revisjon 2019 og budsjett 2020
8. Orienteringsbrev om oppstart av arbeidet med ROV-vurderinger og planer
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – workshop 17.03.20 fra
KPMG AS
9. Evaluering av konferanse 09.01.20 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland
10. Protokoll fra årsmøte i Forum for kontrollutvalg i Rogaland
11. Evaluering av NKRF-konferansen 29. - 30.01.20 v/Selsås og Økland
12. Årsrapport og skatteregnskap for 2019 fra Haugesund kemnerkontor
13. Statusrapport pr. mai 2020
14. Bystyrevedtak 05.02.20, sak 5/20 – Revisjonsrapport «Rutiner for
beboermidler
og ansettelsesforhold»
15. Protokoll fra ekstraord. repr. møte i Haugaland Vekst IKS 21.02.20
16. Protokoll fra representantskapsmøte i Haugaland brann og redning IKS
23.04.20
17. Protokoll fra repr. møte i Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
27.04.20
18. Protokoll fra generalforsamling i Haugaland Kraft AS 30.04.20
19. Årsberetning 2019 fra Haugesund Kultureiendom AS
20. Statusrapport pr. juni 2020
21. Henvendelse til kontrollutvalget om «Internkontroll og
byggesaksbehandling»,
e-poster fra Karmsundgata Senter AS 15.05. og 19.05.20, og foreløpig
svar fra sekretariatet 19.05.20
22. Innkalling til generalforsamling i Haugesund Stadion AS 07.05.20
23. Innkalling til repr. møte i Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
27.05.20
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Innkalling til repr. Møte i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 10.06.20
Innkalling til generalforsamling i Den Norske Filmfestivalen AS 09.06.20
Medlemsinformasjon mai 2020 – fra FKT
Statusrapport pr. august 2020
Innkalling til eiermøte i Karmsund Havn IKS 18.06.20
Innkalling til møte i havnerådet - Karmsund Havn IKS 04.08.20
Innkalling til generalforsamling i Haugesund Parkering Holding AS
09.06.20
31. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 12.06.20
32. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM IKS 27.05.20
33. Protokoll fra representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS
10.06.20
34. Etiske retningslinjer for Haugesund kommune
35. «Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren stiller på møte» Kommunal Rapport 17.08.20
36. Statusrapport pr. september 2020
37. «Henvendelser til kontrollutvalget» fra Veileder for sekretariat for
kontrollutvalg- FKT
38. FKT – medlemsinformasjon september 2020
39. Statusrapport pr. oktober 2020
40. BST-vedtak 09.09.20, sak 46/20 – oppfølging av rapport «Beboermidler»
41. BST-vedtak 09.09.20, sak 47/20 – reglement for kontrollutvalget
42. Reglement for kontrollutvalget – etter BST vedtak
43. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentanter kan delta digitalt i et ellers
fysisk møte
44. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i
utvalget
45. Statusrapport pr. november 2020
46. BST-vedtak 14.10.20, sak 56/20 – Plan for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll
47. BST-vedtak 14.10.20, sak 57/20 – Valg av revisor fra 01.07.21
48. Protokoll fra repr. møte i Krisesenter Vest IKS 27.10.20
49. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.20
50. Kommunedirektøren kan ikke endre eller redusere kontrollutvalgets
budsjettforslag til kontrollarbeid – svarbrev fra KMD 15.10.20
51. Foreløpig invitasjon til konferanse i regi av Forum for kontrollutvalg i
Rogaland 25.02.21
52. Medlemsinformasjon november 2020 – fra FKT
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