
Møte nr. 6/21 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

HAUGESUND KONTROLLUTVALG 

MØTEINNKALLING 

Dato: tirsdag 23. november 2021 
Tid: kl. 14.00   
Sted: Haugesund Rådhus, bystyresalen 

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  

Kommunedirektøren er invitert i sak 37 

SAKSLISTE: 

35/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 28.09.21 

36/21 AS Haugaland Industri – orientering om selskapet 

37/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «IT-sikkerhet» 

38/21 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll 

39/21 Forslag til møteplan for 2022 

40/21 Referat- og orienteringssaker 23.11.21 

Eventuelt 

Aksdal, 16.11.21 

Gudvin Selsås (sign.) Odd Gunnar Høie 
Leder  Utvalgssekretær 

Kopi: Ordfører (møte- og talerett) 
Revisor (møte- og talerett) 
Kommunedirektør (er invitert) 
Varamedlemmer (til orientering, unntatt 1. vara Jan Lothe og 1. vara Geir Jørgensen 

som kan møte fast)  

1

http://www.kontrollutvalgene.no/


HAUGESUND KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av 1 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 23.11.21 35/21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.09.21 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 28.09.21 godkjennes. 

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 28.09.21 

Saksorientering: 
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.09.21 til godkjenning.  

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt 
administrasjonen og bystyret 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, 16.11.21 

Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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Møte nr. 5/21 
 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1 

 
 

HAUGESUND KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 
 
Tirsdag 28. september 2021 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av 
utvalgets leder Gudvin Selsås.  
 
MØTESTED: Haugesund rådhus, bystyresalen  
  
MØTESTART/MØTESLUTT: Kl. 14.00 – kl. 16.00 
 
 

 

MØTENDE MEDLEMMER: 
 
 
 
 
 
 
MØTENDE VARAMEDLEMMER: 
 
FORFALL: 

Gudvin Selsås (H), Marte Lysaker (SV), Camilla 
Klovning Strømø (Frp), Kari Louise Mæland (Krf), 
John Malvin Økland (H), Anna Kari Rasmussen (H), 
Gudrun Caspersen (Ap), Arne Sjursen (PP), Svein 
Abrahamsen (V), Frank Hendrikse (MDG) og 
Tor Inge Vormedal (Sp) fra sak 31 
 
1. vara Jan Lothe (H) og 1. vara Geir Jørgensen (R) 
 
Ingen 
 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, 
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  

  
FRA ROGALAND REVISJON IKS: 
 
 
FRA ADMINISTRASJONEN: 
 
 
 
 
ANDRE SOM MØTTE 

Revisjonsdirektør/oppdragsansvarlig revisor 
Rune Haukaas og statsaut. revisor Deanne Kvammen  
 
Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen, 
kommunaldirektør teknisk Bjørnar Måleng i sak 31 
og kommunaldirektør helse, omsorg og sosiale 
tjenester Knut Arne Askeland i sak 32 
 
Ingen 

 
 
MERKNADER TIL INNKALLING:  

 
 
Ingen 

  
MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 2 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 
SAK 30/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL 31.08.21 
 
Sekretariatets innstilling: 
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 31.08.21 godkjennes. 
 
Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen. 
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 
 
Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 31.08.21 godkjennes. 
 
SAK 31/21  ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - KOMMUNAL-

DIREKTØR TEKNISK 
 
Sekretariatets innstilling: 
Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet teknisk sin gjennomgang 
om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 
 
Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 
Kommunaldirektør Bjørnar Måleng orienterte og viste en presentasjon. Han viste 
organisasjonskart, tjenesteområdet Teknisk er delt opp i fem områder. Det er ansatt en egen 
utbyggingssjef, som skal ha ansvar for gjennomføringen av de planlagte utbyggingene.  
 
Kommunaldirektøren gjorde rede for de ulike avdelingene sine hovedansvarsområder: 
 
 Byutvikling (EBY) har 39 ansatte og tar seg av byggesaker, kart og oppmåling og planarbeid.  
 Brann har 43 ansatte, fordelt på forebyggende avdeling, beredskapsavdeling og sivilforsvaret.  
 Teknisk enhet har 90 ansatte fordelt på 1/3 administrasjon og 2/3 driftspersonell. De har fire 

seksjoner i hovedområder vann og avløp, og veg og park.  
 Bolig har 14 ansatte og har ansvar for boligkontor, boligdrift og alarmtjenester.  
 Eiendom har 90 ansatte og blant annet ansvar for forvaltning, drift vedlikehold av kommunens 

formålsbygg og eiendomsportefølje. Renhold har ca. 60 ansatte fra 20 ulike nasjonaliteter og 
har ansvar for renhold av 180 000 kvm.  

 
Måleng gjorde rede for hva som ligger i en helhetlig tilnærming til byggene og behovet for en 
bærekraftig portefølje. Han svarte på innsendt spørsmål om boligstiftelser.  
 
Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet ressursbehov, plassering av boligdelen under 
teknisk, gjennomføringsevne av utbygginger og digitalisering.  
 
Leder takket for en interessant orientering.  
 
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 
 
Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet teknisk sin gjennomgang 
om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 3 

SAK 32/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - KOMMUNAL-
DIREKTØR HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER 

Sekretariatets innstilling: 
Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet helse, omsorg og sosiale 
tjenester sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 

Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 
Kommunaldirektør Knut Arne Askeland orienterte og viste en presentasjon. Han viste 
organisasjonskart og gjorde rede for de seks ulike virksomhetene.  

Det er fellestjenester helse og omsorg, institusjonsdrift, helse- og hjemmetjenester, enhet for 
psykisk helse og rus, NAV og tiltaks- og boligenheten.  

Kommunedirektøren gjorde rede for de ulike målgruppene og tjenestetypene kommunen tilbyr.  
En av utfordringene er at brukerne over tid har endret seg til å ha mer komplekse behov. Han 
forklarte også om fremtidige prosesser som satsing på e-helse, organisasjonsgjennomgang og ny 
tjenestestrategi.  

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet rekruttering av leger og sykepleiere, tilpasset 
institusjonsplass for yngre brukere, heltidsstillinger, ventetid på institusjonsplass og om 
ressursbehovet.  

Leder takket for interessant orientering.  

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 

Haugesund kontrollutvalg tar kommunaldirektøren for tjenesteområdet helse, omsorg og sosiale 
tjenester sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering. 

SAK 33/21 DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON OM 
KARMSUND HAVN IKS OG KOMMUNALE HAVNER OG 
KAIANLEGG  

Sekretariatets innstilling: 
1. Haugesund kontrollutvalg deltar i en felles forvaltningsrevisjon om Karmsund Havn IKS og

kommunale havner og kaianlegg, med utgangspunkt i utkastet til prosjektmandat som
foreligger fra Rogaland Revisjon IKS.

2. Rammen for prosjektet settes til inntil 400 timer. Haugesund sin andel vil utgjøre inntil 200
timer. Dersom øvrige eierkommuner ønsker å delta i forvaltningsrevisjonen betaler disse i
henhold til sin prosentvise eierandel.

3. Haugesund kontrollutvalg utsetter oppstart av prosjektet om «Vold og trusler i skolen», jfr.
vedtak i møtet 31.08.21, sak 27/21, til slutten av året. Det kan brukes inntil 150 timer av årets
budsjett på dette prosjektet.

4. Haugesund kontrollutvalg har følgende innspill/tillegg til foreslåtte temaer………………... 
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Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 
Utvalgsleder innledet om saken og orienterte om møtet han hadde hatt samme dag med ordfører 
og kommunedirektør. Leder ønsket ikke at Haugesund skulle delta i en forvaltningsrevisjon i 
samarbeid med Karmøy nå. Han fremmet et forslag om at Haugesund gjorde sine egne juridiske 
vurderinger: 

«Haugesund kontrollutvalg anmoder kommunedirektøren om å avklare eierforhold og 
disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor 
Haugesund kommune sine grenser, og deretter vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer 
i selskapsavtalen». 

Kommunedirektøren gav sin tilslutning til forslaget. 

Medlemmene drøftet leder sitt forslag. Flere tok til orde for å støtte forslaget, og mente det var 
unødvendig med en forvaltningsrevisjon om dette selskapet nå.  

Tor Inge Vormedal foreslo at de andre eierkommunene måtte gjøre vedtak om å delta i en felles 
forvaltningsrevisjon, før eventuelt Haugesund deltok. Vormedal sitt forslag fikk ikke gjennomslag. 

Ved votering fikk innstillingen fra sekretariatet 0 stemmer. Leder sitt forslag ble vedtatt med 10 
stemmer (1 blank – Strømø). 

Vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 

Haugesund kontrollutvalg anmoder kommunedirektøren om å avklare eierforhold og 
disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som Karmsund Havn IKS disponerer innenfor 
Haugesund kommune sine grenser, og deretter vurdere om det er nødvendig å gjøre endringer i 
selskapsavtalen. 

SAK 34/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 28.09.21 

32. Statusrapport pr. september 2021
33. Kommunedirektørens svar på spørsmål til årsmeldingen fra Frank Hendrikse (MDG) – utsatt

fra møtet 31.08.21
34. FKT-medlemsinformasjon september 2021

Behandling i kontrollutvalget 28.09.21: 
Leder gjorde kort rede for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader. 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 28.09.21: 

Referatsakene 32 – 34 blir tatt til orientering.  
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EVENTUELT 

Møtet i oktober 
Leder foreslo at møtet 26.10.21 blir avlyst da det pr. i dag ikke er noen saker til behandling. 
Utvalget støttet forslaget.  

Orientering fra kommunale selskaper 
Utvalget ble enige om å be AS Haugaland Industri orientere i novembermøtet, og Haugaland Kraft 
AS i første møte på nyåret.  

Neste møte: tirsdag 23.11.21, kl. 14.00 

Foreløpige saker: orientering fra AS Haugaland Industri, oppfølging av rapport «IT-sikkerhet» og 
møteplan for 2022.  

Haugesund/Aksdal, 28.09.21 

Gudvin Selsås  Odd Gunnar Høie 
Kontrollutvalgsleder Utvalgssekretær 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 23.11.21 36/21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 216 

AS HAUGALAND INDUSTRI – ORIENTERING OM SELSKAPET 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra AS Haugaland Industri til orientering. 

Saksorientering 
Kontrollutvalget vedtok i møtet 15.06.20, sak 19/21 en oppdatert plan for å invitere 
kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. 
Vedtaket var følgende: 

15.06.21  tjenesteområdet kultur, idrett og frivillighet v/kommunaldirektør Næsse 
31.08.21 sykkelbyen Haugesund-Karmøy v/daglig leder 
28.09.21  tjenesteområdet teknisk v/kommunaldirektør Måleng 
26.10.21  tjenesteområdet helse, omsorg, sosiale tjenester v/kommunaldirektør Askeland 
23.11.21  kommunalt selskap: ……………………….. 

Tidsrammen settes til 30-40 minutter inkludert tid for 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 og de utfordringer kommunen 
eller selskapet har. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren 24.09.20. Det gikk 
fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de invitere.  

I møtet 28.09.21 vedtok utvalget følgende under Eventuelt:  

Orientering fra kommunale selskaper 
Utvalget ble enige om å be AS Haugaland Industri orientere i novembermøtet, og 
Haugaland Kraft AS i første møte på nyåret.  

Daglig leder Arvid Grimstvedt har bekreftet at han og styreleder Tønnes Tønnesen vil delta i 
møtet 23.11.21 for å orientere om selskapet.  
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På AS Haugaland Industri sin nettside står det blant annet følgende om selskapet:  
 

Om AS Haugaland Industri 
AS Haugaland Industri ble startet i 1964 og fremstår i dag som en av landets ledende 
attføringsbedrifter, med unik- og bred kompetanse i forhold til arbeidsmarkedet 

Jobb er målet! 

AS Haugaland Industri kan i dag tilby et komplett program for kartlegging av 
arbeidspotensialet og utdanningsmuligheter samt kvalifisering gjennom opplæring, 
arbeidstrening og personlig veiledning. 
Dette krever stor grad av individuell oppfølging.   
Derfor har vi valgt slagordet ”Med deg i fokus”. 
Våre medarbeidere er mer enn en ressurs. På mange måter kan vi si at våre 
medarbeidere er selve produktet. 

AS Haugaland Industri har i dag rundt 50 ordinært ansatte som alle, i en eller annen 
form, arbeider med attføring. Til enhver tid yter bedriften oppfølging, veiledning og 
formidlingsbistand til ca. 200 personer. 

Tidligere orienteringer 
AS Haugaland Industri var også invitert av kontrollutvalget for å orientere i forrige periode. I 
protokollen fra møtet 30.10.18, sak 36/18 heter det:  
 

Behandling i kontrollutvalget 30.10.18: 
Styreleder Tønnesen orienterte om eierforhold, formål og kort om økonomi. Daglig 
leder Grimstvedt gjorde rede for organiseringen av bedriften. Han viste 
organisasjonskart og forklarte oppgavene til de ulike avdelingene. Det er ca. 240 
deltagere i systemet. De økonomiske forholdene har vært krevende de siste årene. 
Bedriften har hatt et underskudd på 4 – 7 millioner de 3 siste årene. Dette har blitt 
dekket opp av tidligere opptjent kapital. Det har vært krevende for bedriften de senere 
årene i forhold til markedsendringer og at oppdragene fra NAV er anbudsutsatt. Det er 
rundt 50 % av deltakerne som kommer ut i jobb, fra «Ung jobb» prosjektet kommer ca. 
75 % ut i vanlig arbeid. Årsberetningen for 2017 ble delt ut.  
 
Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet antall deltakere, hvor mange som 
kommer ut i vanlig jobb og om deltakerne får lønn fra bedriften. Utvalget mente 
bedriften hadde et stort samfunnsnyttig oppdrag som burde gjøres mer kjent. Det er 
viktig å få frem det humane regnskapet og de positive resultatene.   
 
Utvalgsleder takket for en interessant og lærerik orientering 

 
Medlemmene 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, 16.11.21  
 
Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 23.11.21 37/21 
Bystyret 02.02.22  
 
Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 216  
 
 
OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – 
«IT-SIKKERHET» 
 
Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret: 
 
Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin 
rapport «IT-sikkerhet» til orientering.  
 
 
 
Vedlegg: tilbakemelding fra kommunedirektøren av 12.11.21 
 
Bakgrunn: 
Bystyret vedtok i møtet 16.06.21, sak 42/21 følgende:  
 

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «IT-
sikkerhet» til orientering. 

2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 10  
anbefalinger. 

3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging 
av rapportens anbefalinger innen 6 måneder etter bystyrets vedtak. 

 
Rapporten ble utarbeidet i våren 2021 og innstilling fra kontrollutvalget ble vedtatt 11.05.21, 
sak 14/21. 
 
Revisor hadde følgende hovedbudskap og anbefalinger:  
 

1. Haugesund kommune bør etablere et system for systematiske og jevnlige 
gjennomganger av rutiner, systemer og prosedyrer knyttet til IT-sikkerhet. Dette for å 
sikre at det helhetlige arbeidet er oppdatert og koordinert. 

 
2. Haugesund kommune bør følge opp egne definerte mål i sikkerhetsmål- og strategi, 

herunder ved å utarbeide et IKT-reglement, samt beredskapsplan for IKT.  
 

3. IT-sikkerhet bør inngå som et sentralt element i den pågående rulleringen av ROS-
analysen, med spesiell vekt på å kartlegge mindre og mer alvorlige uønskede IT-
relaterte hendelser. 
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4. Beredskapsgruppen bør utrede hvordan IT-sikkerhet påvirker de forskjellige
virksomhetsområdene, og koble IKT-enheten på arbeidet med beredskapsplaner.

5. Haugesund kommune bør fullføre innmeldingen i Kommune-Csirt og utrede hvordan
deres rådgivnings- og øvrige tjenester kan styrke kommunens arbeid med IT-sikkerhet.

6. Det bør gjennomføres beredskapsøvelser knyttet til bortfall av IT-systemer i alle
virksomheter, med sikte på å kartlegge backup-rutiner og muligheter for å
opprettholde kritiske tjenester.

7. Kommunen bør utarbeide og/eller ferdigstille opplæringsprogram i IT-sikkerhet for
ansatte.

8. Kommunen bør benytte seg av muligheten for å gjennomføre kurs om generell
informasjons- og datasikkerhet i KS læring eller andre leverandører, og vurdere
behovet for ytterligere kurs og opplæring for tidligere ansatte basert på erfaringene
fra opplæringsprogrammet for nyansatte.

9. Kommunen bør, ved implementering av nytt avvik- og kvalitetssystem, gi tilstrekkelig
opplæring i system og rutiner for avviksrapportering. En generell opplæring i hva som
er avvik relatert til personvern og informasjonssikkerhet vil også være hensiktsmessig.

10. Haugesund kommune bør tydeliggjøre når IKT-enheten skal inngå ved anskaffelser av
nye systemer, og kommunisere dette ut til de ulike tjenesteområdene.

Oppfølging/tilbakemelding 
Kommunedirektøren har i vedlagt brev av 12.11.21 gitt en ryddig og oversiktlig  
tilbakemelding på status for oppfølging av rapporten og hvordan anbefalingene er fulgt 
opp eller er tenkt å bli fulgt opp. I brevet er det punktvis gjort rede for hvordan revisjonens 
ti anbefalinger har blitt, eller vil bli fulgt opp.  

Det vil være opp til utvalget å vurdere om det er ønskelig med en ny tilbakemelding om 6 – 12 
måneder for ytterligere å følge opp anbefalingene, og særlig de anbefalinger som er planlagt 
iverksatt til neste år.  

Sekretariatets kommentarer 
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon, tilligger det kontrollutvalget å se til at 
kommunedirektøren følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og 
bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til bystyret hvordan merknadene er fulgt opp. 

Det er praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg 
til skriftlig oversendelse. 

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste 
avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er kommunedirektøren ansvar.  

Kontrollutvalget kan også rapportere om tidligere saker til bystyret, dersom kontrollutvalget 
mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  
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Sekretariatet mener administrasjonen viser at de har fulgt opp anbefalingene på en god måte, 
men merker seg at for flere anbefalinger er tiltak planlagt og ikke iverksatt enda. Utvalget må 
selv ta stilling til om det er ønskelig med videre oppfølging.  
 
 
 
Aksdal, 16.11.21 
 
 
 
Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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Haugesund kommune, Postboks 2160, 5504 HAUGESUND   |   E-post: postmottak@haugesund.kommune.no 
Telefon: 52 74 30 00   |   Organisasjonsnummer: 944073787 

 

  

   
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat Iks     Dato: 12.11.2021 
   
Postboks 57  Dokumentnummer: 21/181-36 
 Deres referanse:  
5575 AKSDAL Saksbehandler: Jo Inge Hagland 
  
  
  
 
 

Svar oppfølging rapport IT- sikkerhet 
 

Haugesund bystyre vedtok 16. juni 2021 i sak BS - 042/21 følgende: 

 1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «IT-sikkerhet» til orientering.  

2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 10 anbefalinger.  

3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens 
anbefalinger innen 6 måneder etter bystyrets vedtak 

 

Kommunedirektørens svar: 

I forvaltningsrevisjonen om Haugesund kommune sitt arbeider med IT-sikkerhet gir KPMG anbefalinger på 
områdene der det er funnet avvik eller forbedringspotensial.  

Revisjonen viste at Haugesund kommune ikke har vært utsatt for alvorlige uønskede hendelser, og at 
kommunen arbeider godt med en rekke aspekter knyttet til IT-sikkerhet. Det fremstår som positivt at det er 
god kjennskap til personer med ansvar for å gi råd, følge opp og implementere rutiner og prosedyrer i 
kommunen. Informantene uttrykker også stor tillit til disse personene, og vurderer det arbeidet som gjøres, 
for eksempel i IKT-enheten og av personvernombudet, som godt. Dette skaper trygghet blant kommunens 
ansatte. KPMG har også funnet indikasjoner på at de ansatte i kommunen opplever at det er lov å gjøre feil, og 
at feil rapporteres og utnyttes i læringsprosesser i mange tilfeller. 

KPMG har imidlertid avdekket svakheter knyttet til institusjonaliseringen av arbeidet med IT-sikkerhet, 
avvikshåndtering, risikovurderinger og kartlegging, beredskapsplaner og bruk av øvelser på uønskede 
hendelser relatert til IT-sikkerhet. KPMG har et klart inntrykk av at disse spørsmålene nå vies oppmerksomhet i 
kommunens arbeid.  

Kommunedirektøren har i tråd med bystyrets vedtak svart og kommentert KPMG sine anbefalinger nedenfor: 
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a. 

Haugesund kommune bør etablere et system for systematiske og jevnlige gjennomganger av rutiner, systemer 
og prosedyrer knyttet til informasjonssikkerhet. Dette for å sikre at det helhetlige arbeidet er oppdatert og 
koordinert. 
 
Løsning for systematisk arbeid med informasjonssikkerhet er etablert. Rutiner og beredskapsplaner legges i ny 
SharePoint løsning med revisjonsvarsler. 

Dokumentasjon og rutiner som beskriver tekniske løsninger eller sensitive opplysninger knyttet til beredskap 
holdes internt i IKT SharePoint løsning. Rutiner som faller utenom det som er beskrevet over vil kunne lagres i 
Compilo (kvalitetssystem). 

Eksiterende rutiner og prosedyrer oppdateres og det er startet arbeid med kartlegge og opprette det som 
mangler. Det er utnevnt en ansvarlig for arbeidet med system, fordeling av oppgaver og oppfølging av 
revisjonen. Oppgavene fordeles etter ansvarsområder.  
 

b. 

Haugesund kommune bør følge opp egne definerte mål i sikkerhetsmål- og strategi, herunder ved å utarbeide 
et IKT-reglement, samt beredskapsplan for IKT. 

1. IKT-reglement er ferdigstilt og klar til godkjenning og publisering. IKT-reglementet vil gjelde for alle ansatte i 
Haugesund kommune. 

2. Overordnet beredskapsplan for IKT utarbeides. Her benyttes mal fra Datatilsynet.   

IKT-reglement og beredskapsplan utarbeides av IKT-sjef og to medarbeidere.  

 

c. 

IT-sikkerhet bør inngå som et sentralt element i den pågående rulleringen av ROS-analysen, med spesiell vekt 
på å kartlegge mindre og mer alvorlige uønskede IT-relaterte hendelser 
 
Overordnet ROS-analyse pågår. Kartlegging av IT-hendelser er en del av dette arbeidet. Alle tjenesteområder 
har utført egne ROS-analyser. ROS-analysene fra tjenesteområdene sammenstilles av en arbeidsgruppe. 
Overordnet ROS-analyse skal ferdigstilles innen februar 2022. 
 

d. 

Beredskapsgruppen bør utrede hvordan IT-sikkerhet påvirker de forskjellige virksomhetsområdene, og koble 
IKT-enheten på arbeidet med beredskapsplaner 
 
Delvis besvart i pkt. b og c.  

Kommunedirektøren pålegger alle enheter/virksomheter i alle tjenesteområdene å ha beredskapsplaner 

IKT lager et veiledende dokument for risikoanalyse av IT-sikkerhet som sendes til tjenesteområdene.  

Hvert enkelt tjenesteområde med tilhørende virksomheter og enheter skal bruke dokumentet i sitt arbeid med 
beredskapsplaner.  
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 e. 

Haugesund kommune bør fullføre innmeldingen i Kommune-Csirt og utrede hvordan deres rådgivnings- og 
øvrige tjenester kan styrke kommunens arbeid med IT-sikkerhet 
 
Haugesund kommune er ferdig innmeldt i Kommune-CSIRT. Kommune-CSIRT støtter kommuner og 
fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. CSIRT-
en er et ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i 
kommunesektoren. 

Haugesund kommuner har også inngått avtale med Atea – sikkerhets og operasjonssenter SOC+. SOC+ 
overvåker kommunens digitale tjenester og nettverk for å avdekke trusler og hendelser. Tjenesten kjører 
24/7/365  
 

f. 

Det bør gjennomføres beredskapsøvelser knyttet til bortfall av IT-systemer i alle virksomheter, med sikte på å 
kartlegge backup-rutiner og muligheter for å opprettholde kritiske tjenester 
 
Beredskapsøvelse knyttet til bortfall av IT-systemer planlegges i 2022. Beredskapsleder og 
beredskapskoordinator er informert om anbefalingen i denne rapporten. Beredskapsøvelser i kommunen vil 
også koordineres med nabokommuner og i samarbeid statsforvalteren når det er aktuelt.  
 

g. 

Kommunen bør utarbeide og/eller ferdigstille opplæringsprogram i IT-sikkerhet for ansatte 
 
Utarbeiding av kurs til ansatte er under utvikling. Fokuset i kurset vil være god og sikker bruk av IT-systemer. 
Innholdet i kurset er delt i fire: Håndtering av informasjon, fysisk sikring av arbeidsplass, overvåkenhet knyttet 
til datakriminalitet og avvikshåndtering. Kurset skal være ferdig og skal tas i bruk i løpet av januar 2022.  
 

h. 

Kommunen bør benytte seg av muligheten for å gjennomføre kurs om generell informasjons og datasikkerhet i 
KS læring eller andre leverandører, og vurdere behovet for ytterligere kurs og opplæring for tidligere ansatte 
basert på erfaringene fra opplæringsprogrammet for nyansatte  

Se punkt over. I kurset som tilbys nyansatte i dag er det en egen bolk om informasjonssikkerhet. I tillegg vil 
kommunen fortløpende tilby aktuelle kurs som er tilgjengelig i KS-læring. 
 

i. 

Kommunen bør, ved implementering av nytt avvik- og kvalitetssystem, gi tilstrekkelig opplæring i system og 
rutiner for avviksrapportering. En generell opplæring i hva som er avvik relatert til personvern og 
informasjonssikkerhet vil også være hensiktsmessig. 
 
Compilo kvalitets- og avvikssystem skal settes i drift 2. kvartal 2022. Alle ledere i kommunen skal gis opplæring 
i det nye systemet: Behandle avvik, rapporter, dokumentere m.m. Opplæring til ansatte vil være tilgjengelig via 
KS-læring og videoer i Compilo (eks. hvordan melde et avvik).  

Avvik som ikke blir behandlet innen en gitt tidsfrist (f.eks 21 dager) går avviksbehandlingen automatisk videre i 
linjen til leders leder. Dette sikrer at avvik behandles. En annen fordel er at det er mulig å sette på 
kopimottakere når avvik blir meldt. Eks. Ved GDPR-avvik kan personvernombud få varsel når avvik meldes, evt. 
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andre som skal ha en funksjon/rolle knyttet avviksmeldinger. Det kan også meldes avvik via mobile enheter i 
Compilo. Dette er en ny funksjon som kommunen ikke hadde tidligere. 
 
j. 

Haugesund kommune bør tydeliggjøre når IKT-enheten skal inngå ved anskaffelser av nye systemer, og 
kommunisere dette ut til de ulike tjenesteområdene  
 

Det vil bli utarbeidet ny og oppdatert rutine om anskaffelser av IT-systemer. Rutinen oppdateres av 
økonomiavdelingen i samarbeid med IKT-avdelingen.  

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Ole Bernt Thorbjørnsen 
 kommunedirektør 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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SAKSGANG 

Utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget  23.11.21 38/21 
 
Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 216  
 
 
VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER 
EIERSKAPSKONTROLL 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til 
prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om 
…………………………… til neste møte.   
 
 
Saksorientering 
Bystyret vedtok nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020 -
2024 i møtet 14.10.20, sak 56/20 etter innstilling fra kontrollutvalget.  
 
Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter er prioritert i planen: 
 

1. It-sikkerhet i kommunen  Rapport er utarbeidet, og ble behandlet i møtet 11.05.21 
Med fokus på personvern rettet mot kommunens ansatte og innbyggernes bruk av 
kommunens tjenester. 
 

2. Psykisk helse 
Kommunens ansvar og betjening av personer som kan være til skade for seg selv og 
andre.  
 

3. Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen 
Får elever ulikt tilbud om spesialundervisning i skolene, hvor den enkeltes skoles 
budsjett er avgjørende? Hva blir gjort for å øke elevenes grunnleggende ferdigheter, 
spesielt i lesing? 
 

4. Enhet for psykisk helse, rus og LAR 
Psykososialt kriseteam skal aktiveres ved kriser, ulykker og katastrofer.  
Holder enheten et optimalt fokus, og til enhver tid tilfredsstillende beredskap.  

 
5. Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen 

Hvorfor oppstår avvik? Hva gjør vi for å rette opp avvik?   
 

6. Avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i skolen                Prosjektet er bestilt 
Kommunen registrerer en stor og urovekkende økning i avviksmeldinger knyttet til 
vold og trusler. Hva har gått galt og hva gjør vi videre?   
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7. Sikkerhet i hjemmetjenesten 
Hvordan sikrer og forbedrer vi våre ansattes arbeidssituasjon mot utagerende brukere 
 

8. Redusert sykefravær  
Hvordan støtter kommunens HR avdeling lederne av institusjoner, med uvanlig høyt 
sykefravær. Hvordan påvirker høyt sykefravær tjenestetilbudet?   
 

9. Opplæringsloven § 9a 
 

10. Sykkel- og trafikksikring 
 

11. Funksjonshemmedes levekår 
 

12. Beredskap, hendelser og katastrofer 
 

13. Ansettelser i kommunen 
 

14. Offentlige anskaffelser 
 

15. Tilskudd til frivillige organisasjoner 
 

16. Vann og avløp 
 
I Plan for eierskapskontroll 2020-2024 er følgende prosjekter prioritert: 
 

1. Karmsund Havn IKS    -  Rapport blir behandlet i møtet 15.06.21 
2. Generell eierstyring 

 
Utvalgets budsjett for kjøp av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er på ca. 750 timer 
for 2021 og for 2022. Det tilsvarer 2 til 3 prosjekter i året, avhengig av størrelsen på 
prosjektene.  
 
Utvalget fikk levert rapport om «Barnevern» i februar. Rapporten ble bestilt i 2020 og ble i all 
hovedsak belastet fjordårets budsjett. Så langt i 2021 har utvalget fått levert rapport om «IT-
sikkerhet» som var på 250 timer, og eierskapskontroll om Karmsund Havn IKS som var på 
140 timer. Utvalget bestilte i september et prosjekt om «Vold og trusler i skolen» på 350 timer 
Totalt er det brukt/bestilt prosjekter for 750 timer i år.  
 
Kontrollutvalget må drøfte om hvilket prosjekt de ønsker å velge. Forvaltningsrevisor vil 
utarbeide et prosjektmandat til neste møte, og prosjektet vil bli gjennomført i 2022. 
 
Utvalget har fullmakt til å endre eller sette i verk revisjon på andre område enn de som er 
inkludert i planen. Det kan være med bakgrunn i at risikoforholdene i kommunen har endret 
seg siden planen ble vedtatt.  
 
Aksdal, 16.11.21 
 
Odd Gunnar Høie  
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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SAKSGANG 

Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget 23.11.21 39/21 
 
Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie  033  
 
FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022: 
 
Tirsdag: 25.01, 22.03, 10.05, 14.06, 30.08, 27.09, 25.10 og 22.11 – kl. 14.00 
 
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov. 
 
 
Vedlegg: Oversiktskalender for 2022   
 
Saksorientering: 
Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens med 8 møter i året, er det satt opp et forslag til 
møteplan for kontrollutvalget for 2022. Møtedag blir videreført til tirsdager, og i tråd med 
bystyrets vedtak blir møtestart kl. 14.00. 
 
Møtene er åpne for publikum og presse. Datoene legges ute på kommunens nettside. Det er 
derfor viktig at møteplanen blir mest mulig korrekt. Sekretariatet foreslår følgende datoer: 
 
25. januar  (årsmelding) 
22. mars  (saker til bystyret i april) 
10. mai  (innstilling om årsregnskap til formannskap og BST i juni) 
14. juni (evt. rapporter fra revisor) 
30. august (budsjettforslag 2023 og evt. saker til bystyremøte i september) 
27. september (revisjonsplan og evt. saker til bystyremøte i oktober) 
25. oktober (saker til bystyremøte i november) 
22. november (saker til bystyremøte i desember) 
 
Formannskapet kan ikke gjøre vedtak i regnskapssaken før den er behandlet i kontrollutvalget. 
Dato for dette møtet vil derfor være avhengig av når det er planlagt behandling av 
årsberetning og regnskap i formannskapet.  
 
Det er også mulighet for å ha ekstra møter hvis det blir behov for det.  
 
Aksdal, 16.11.21 
 
Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnummer 
Kontrollutvalget  23.11.21 40/21 
 
Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Odd Gunnar Høie 033  
 
 
REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 23.11.21 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Referatsakene 35 – 41 blir tatt til orientering.  
 
 
 
Saksvedlegg:   
 
35. Statusrapport pr. september 2021 
36. BST vedtak 29.09.21, sak 56/21 – Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS 
37. Innkalling til møte i havnerådet 09.11.21 
38. Innkalling til representantskapsmøte i HIM IKS 02.12.21 
39. Innkalling til representantskapsmøte i Haugaland Vekst IKS 10.12.21  
40. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes 
41. Invitasjon – NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 – 02. - 03.02.22 på Gardermoen 

 
 
 
Saksorientering: 
Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.  
 
 
Aksdal, 16.11.21 
 
 
Odd Gunnar Høie 
Seniorrådgiver/utvalgssekretær 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS  Side 1 
 

 
Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Tidsbruk Status Ferdig 

dato 
Merknader 

Vold og trusler i skolen 31.08.21 350 timer Under 
utarbeiding 

Våren 
2022 

 

Nytt prosjekt Januar 
2022 

    

Andre saker      
Eierforhold havner  28.09.21  Kom. dir. 

undersøker 
  

 
Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget 
Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet i 

KU 
Behandlet i 
bystyret 

Planlagt 
oppfølg. 

Merknad 

Karmsund Havn IKS – 
eierskapskontroll 

23.02.21 15.06.21 29.09.21 Mars 2022 140 + 20 
timer 

IT-sikkerhet 17.11.20 11.05.21 16.06.21 23.11.21 250 timer 

Barnevern 09.06.20 23.02.21 14.04.21 1. møte 22  
      

 
Avsluttede prosjekter  

  

Forvaltningsrevisjoner Bestilt Behandlet 
i KU 

Behandlet i 
bystyret 

Fulgt opp 
i KU/BST 

Merknader 

Plan for forvaltnings-
revisjon og eierskapsk.  

26.11.19 22.09.20 14.10.20   

Rutiner for 
beboermidler og 
ansettelsesforhold  

11.06.19 26.11.19 05.02.20 25.08.20/ 
09.09.20 

Avsluttet 

Vedlikehold av 
kommunale bygg 

08.05.18 27.11.18/ 
29.01.19 

13.03.19 04.02.20/ 
04.03.20 

Avsluttet 

Samarbeidet om brann 
og redning på 
Haugalandet 

30.10.18 14.05.19/ 
27.08.19 

12.06.19/ 
16.10.19 

Ingen 
oppfølging 

Avsluttet 

Eierskapskontroller      

Karmsund Havn IKS 30.01.18 05.06.18/ 
28.08.18 

17.10.18 27.08.19/ 
16.10.19 

Avsluttet 
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Orienteringer Bestilt   Møtedato 

Haugaland Kraft AS 28.09.21   Januar 22 

AS Haugaland Industri 28.09.21   23.11.21 

Helse, omsorg og 
sosiale tjenester 

15.06.21   28.09.21 

Teknisk 15.06.21   28.09.21 

Sykkelbyen Haugesund 15.06.21   31.08.21 

Kultur, idrett og 
frivillighet 

22.09.20   15.06.21 

Oppvekst  22.09.20   11.05.21 

Krisesenter Vest IKS 22.09.20   17.11.20 

Administrasjon og 
service 

22.09.20   20.10.20 

Rogaland Revisjon IKS 25.08.20   22.09.20 

Karmsund Havn IKS 09.06.20   25.08.20 

 

23



056/21 Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS 
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
1. Bystyret tar den framlagte eierskapskontrollen av Karmsund Havn IKS til orientering 
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren og selskapet v/havnerådet for videre  

oppfølging av rapportens fire anbefalinger. 
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av  

rapportens anbefalinger inne seks måneder etter bystyrets vedtak. 
 

29.09.2021 Bystyret 
 
Behandling 
Forslag fra Rødt, foreslått av Stig Riise Pettersen, Rødt 
Forvaltningsrevisors fire anbefalinger innarbeides i forslag til vedtak pkt. 2, slik at det blir tydelig  
hvilke anbefalinger som skal følges opp. 
Leder av kontrollutvalget - Gudvin Selsaas (H), hadde en gjennomgang av kontrollutvalgets  
behandling av eierskapskontrollen. 
 
Kontrollutvalgets innstilling med tillegg fremmet av Pettersen (R) ble enstemmig vedtatt.  
 
BS - 056/21 Vedtak: 
 
1. Bystyret tar den framlagte eierskapskontrollen av Karmsund Havn IKS til orientering 
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren og selskapet v/havnerådet for videre  

oppfølging av rapportens fire anbefalinger. 
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av  

rapportens anbefalinger inne seks måneder etter bystyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisors fire anbefalinger innarbeides i forslag til vedtak pkt. 2, slik at det blir tydelig  
hvilke anbefalinger som skal følges opp 
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Innkalling  

REPRESENTANTSKAPET HAUGALAND VEKST  2/21 
 

DATO: fredag 10. desember 2021 

TID: 08.00-09.00 

STED: Kommer tilbake til sted 

SAKSLISTE 
Sak 05-21 Valg av møteleder 

Sak 06-21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Sak 07-21 Behandling av budsjett for 2022 

Sak 08-21 Valg av styre med leder og nestleder for perioden 2022-2023 

Sak 09-21 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg for perioden 2022-2023 

Sak 10-21 Valg av revisor 

 

Saksdokumentene til budsjett ettersendes etter at styret har behandlet saken. Det samme gjelder forslag 
fra Valgkomitéen om nytt styre. 

 

 

 

Vibeke Vikse Johnsen,      Tormod Karlsen, 

Styreleder       Adm.dir.    

sign        sign 
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Forum for kontrollutvalg i Rogaland inviterer til konferanse 
 

Konferanse for kontrollutvalgene 
Quality Hotel Residence, Sandnes - 2 desember 2021 

 
PROGRAM  
 
09:00 – 10:00  Registrering og mingling 
 
10:00    Velkommen  
 
10:05 – 11.15 Koronapandemien 

Foredrag ved Geir Sverre Braut, seniorrådgiver, professor (HVL), SUS.  
 
11:15    Pause – 15 minutter 
 
11:30 – 12.15  Kommuneøkonomi 
   Økonomidirektør Sandnes kommune Torunn S Nilsen  
 
12:15 – 13.00  Lunsj 
 
13.00 – 13.15  Kulturelt innslag ved Sandnes kulturskole 
 
13:15 – 14.00  Skråblikk på erfaringer fra kontrollutvalgets arbeid  

Utvalgsledere bidrar med sine refleksjoner rundt kontrollutvalgs-
lederrollen. Hva så de for seg når de tok på seg denne rollen og ble det 
som forventet? 

 
14:00   Pause – 15 minutter 
 
14:15 – 15.15  Konsekvensen av korona-pandemien for kommunene 
   Rogaland revisjon IKS 
 
15:15   Pause – 10 minutter 
 
15:25   Årsmøte – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 
 
Pris kr 950,- pr deltaker 
 
Påmelding til mette.jensen.moen@rogfk.no senest innen utgangen av mandag 15. 
November 2021. Påmelding må inneholde: navn, verv/funksjon, kommune/firma, 
mailadresse.  
 
Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse, vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post 
før konferansen. 
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NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 
Tilbake til kursoversikten 

Nøkkelinfo 

Fra/til 2.2—3.2 
Påmeldingsfrist 16.12 

Pris Annonseres senere 
Sted The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

Varighet 2.2.: 10.00 - 17.00 3.2.: 09.00 - 13.00 
 

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 2. - 3. 
februar 2022, igjen på Gardermoen. Vi benytter The Qube, som ligger i 
tilknytning til hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort 
Hotel RunWay. 

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største 
treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 samlet 
konferansen rundt 400 deltakere digitalt. Deltakerrekorden er fra 2020 med 
ca. 800 deltakere. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 
revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for 
kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor. 

Programmet blir annonsert til høsten. Hvis du har forslag til temaer og/eller 
innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede 
nå. Mer informasjon kommer senere. 

Etterutdanning: 

• 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning 
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https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
https://www.nkrf.no/kurs/%7Basset%3A1041354%3Aurl%7D
https://www.nkrf.no/kurs/%7Basset%3A1041354%3Aurl%7D
https://www.nkrf.no/kurs/%7Basset%3A1041354%3Aurl%7D
mailto:post@nkrf.no
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