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SAUDA KONTROLLUTVALG 

 
PROTOKOLL 

 
Torsdag 11. februar 2021 ble det avholdt digitalt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av 
utvalgets leder Odd Magne Lønseth.  
 
MØTESTED: 

 
Teamsmøte 

  
MØTESTART/-SLUTT: kl. 14.00 – kl. 15.00 
  
MØTENDE MEDLEMMER: Odd Magne Lønseth (Ap), Øyvind Djuv (H),  

Ola M. Birkeland (Sp), Lillian Nordengen (Sp) og 
Anne-Brit Veastad Opheim (Ap)  
 

FORFALL: Ingen 
 
MØTENDE VARAMEDLEMER: 

 
Ingen 

  
FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 
  
FRA REVISJONEN MØTTE: Forvaltningsrevisorene Magnus N. Heggen og  

Sindre R. Dueland i sak 3 - KPMG AS 
  
FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
 
 
 
ANDRE SOM MØTTE:  
 

Rådmann Rune Kloster Tvedt. 
Kommunalsjef næring og samfunn  
Eirik Daniel Fatnes i sak 2 
 
Ingen 

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 
 
MERKNADER TIL SAKSLISTE: 

 
Ingen 

 
FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 
SAK 01/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.11.20 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 19.11.20 godkjennes 
 
Behandling i kontrollutvalget 11.02.21: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.   
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.02.21: 
 
Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 19.11.20 godkjennes.  
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SAK 02/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – 
KOMMUNALSJEF NÆRING OG SAMFUNN 

 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg tar kommunalsjef næring og samfunn sin gjennomgang om sitt arbeids- 
og ansvarsområde til orientering. 
 
Behandling i kontrollutvalget 11.02.21: 
Kommunalsjef næring og samfunn Eirik Daniel Fatnes orienterte og viste en presentasjon. 
Han hadde vært kommunalsjef siden mars i fjor. Tjenesteområdet innbefattet nå det som 
tidligere var teknisk enhet og næringsutvikling.  
Næringsutviklingsarbeidet var viktig. Folketall og antall arbeidsplasser hadde vist nedgang 
over mange år. Sauda er en regional omstillingskommune og får ekstra midler til 
omstillingsarbeid. Det satses blant annet på eksisterende arbeidsplasser, reiseliv, handel, 
datasenter og energiforedlende virksomheter.  
Enheten for forvaltning var på 7 – 8 ansatte, og hadde et stort arbeidspress. Driftsavdelingen 
hadde rundt 50 ansatte og det var et stort og differensiert fagområde.  
Investeringsbudsjettet er på ca. 66 millioner, og blir i hovedsak administrert av to 
prosjektledere.  
Kommunalsjefen orienterte også om de to KOFA-sakene, der kommunen var blitt dømt.  
 
Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet oppbygging av kompetanse og bruk av 
ekstern hjelp i forbindelse med innkjøp.  
 
Utvalgsleder leder takket for en god og interessant orientering.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.02.21: 
 
Sauda kontrollutvalg tar kommunalsjef næring og samfunn sin gjennomgang om sitt arbeids- 
og ansvarsområde til orientering. 
 
SAK 03/21 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

«PERSONALPOLITIKK OG ANSETTELSER» 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon av «Personalpolitikk og ansettelser» i 
henhold til vedlagte prosjektplan /med eventuelle endringer som kommer frem i møtet.  
 
Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på 220 timer.   
 
Behandling i kontrollutvalget 11.02.21: 
Forvaltningsrevisor Dueland presenterte forslaget til prosjektplan. Han gjorde greie for 
formål, problemstillinger, revisjonskriterier, metode, fremdriftsplan og om teamet som skal 
utarbeide rapporten.  
 
Øyvind Djuv kom med innspill til problemstillingene. Forvaltningsrevisor noterte seg 
innspillene. Utvalget var enige om at revisor innarbeider innspillene så godt det lar seg gjøre 
innenfor oppdragets ramme, og sluttet seg ellers til prosjektet slik det var beskrevet.  
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.02.21: 
 
Sauda kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon av «Personalpolitikk og ansettelser» i 
henhold til vedlagte prosjektplan.   
 
Oppdraget bestilles av KPMG AS innenfor en ramme på 220 timer.   
 
SAK 04/21 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020 (med evt. endringer/tillegg). 
 
Innstilling til kommunestyret: 
Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 
 
Behandling i kontrollutvalget 11.02.21: 
Utvalget hadde ingen merknader og slutta seg til forslaget.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.02.21: 
 
Sauda kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020.  
 
Innstilling til kommunestyret: 
 
Sauda kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 
 
SAK 05/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 11.02.21 
 

1. Statusrapport pr. februar 2021 
2. Kst-vedtak 03.02.21, sak 6/21 – suppleringsvalg til kontrollutvalget  
3. Oversikt over kostnadene til kontrollarbeidet 2020 og budsjett 2021 
4. «Utlyste avtale om inntil 10 mill. – betalte 39 mill.» – Kommunal Rapport 02.02.21 
5. Kronikk i Kommunal rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutval –lokaldemokratiets 

vaktbikkje 
6. Tilsynsrapport Fløgstad skule - fra Statsforvalteren i Rogaland 
7. Tilsynsrapport Sauda ungdomsskule – fra Statsforvalteren i Rogaland  

 
Behandling i kontrollutvalget 11.02.21: 
Sekretær gjorde greie for referatsakene, inkludert status for vårens konferanser. Utvalget 
hadde ingen merknader.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 11.02.21: 
 
Referatsakene 1 – 7 blir tatt til orientering. 
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EVENTUELT 
Ingen saker ble meldt eller tatt opp.  
 
 
 
Neste møte: torsdag 06.05.21 – kl. 14.00  
 
Foreløpige saker: årsregnskap 2020, tilbakemelding på forenklet etterlevelseskontroll for 
regnskapet 2019, orientering fra administrasjonen.  
 
 
Sauda/Aksdal, 11.02.21 
 
 
Odd Magne Lønseth        Odd Gunnar Høie 
Leder          Kontrollutvalgssekretær 
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