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SAUDA KONTROLLUTVALG 
 

PROTOKOLL 
 

Torsdag 15. september 2022 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av 

utvalgets leder Odd Magne Lønseth.  

 

MØTESTED: 

 

Folkets hus, møterom 

  

MØTESTART/-SLUTT: kl. 14.00 – kl. 15.50 

  

MØTENDE MEDLEMMER: Odd Magne Lønseth (Ap), Ola M. Birkeland (Sp), 

Lillian Nordengen (Sp), Øyvind Djuv (H) og  

Anne-Brit Veastad Opheim (Ap) 

 

FORFALL: 

 

Ingen 

 

MØTENDE VARAMEDLEMER: 

 

Ingen  

  

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie,  

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

  

FRA ROGALAND REVISJON IKS: Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen 

  

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 

 

ANDRE SOM MØTTE:  

 

Konst. rådmann Eirik D. Fatnes i sak 17 og 18 

 

Ordfører Asbjørn Birkeland  

Daglig leder Ørjan H. Vikedal fra Sauda Energi AS 

i sak 17 

 

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 

 

MERKNADER TIL SAKSLISTE: 

 

Ingen 

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 16/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 12.05.22 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 12.05.22 godkjennes 

 

Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.   

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Protokollen fra møte i Sauda kontrollutvalg 12.05.22 godkjennes.  
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SAK 17/22 SAUDA ENERGI AS – ORIENTERING OM SELSKAPET 
 

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg tar redegjørelsen fra styreleder Eirik D. Fatnes om Sauda Energi AS til 

orientering. 

 

Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Daglig leder Ørjan H. Vikedal og styreleder/konst. rådmann Eirik D. Fatnes viste en 

presentasjon og orienterte om selskapet. Selskapet leverer fjernvarme til gater (frostfrie gater) 

og varme til flere kommunale bygg. Sauda Energi leverer kortreist og miljøvennlig energi til 

lokalmiljøet ved å utnytter kraft fra det lokale smelteverket som ellers ville gått til spille.  

 

Daglig leder var blitt ansatt i 2021 og det hadde gitt et løft for selskapet. Det økonomiske 

resultatet viste et lite overskudd i 2021 og det var forventet å gå i null i 2022. Selskapet hadde 

planer for videre utbygging, men mye var avhengig av hvor mye spillvarme Eramet hadde 

tilgjengelig.  

 

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet returvann/kjølevann, ulike bygg med 

fjernvarme og framtidig eierskap. Leder takket for en interessant og lærerik orientering.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Sauda kontrollutvalg tar redegjørelsen fra styreleder Eirik D. Fatnes og daglig leder Ørjan 

H. Vikedal om Sauda Energi AS til orientering. 

 

SAK 18/22 OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSES-

KONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN FOR 2021 
 

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av 

økonomiforvaltningen for 2021 til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Konst. rådmann Eirik D. Fatnes viste til skriftlig tilbakemelding. Han mente at de interne 

rutinene var blitt forbedret etter revisor sine anmerkninger. Administrasjonen vil følge dette 

opp videre ved å sikre bedre internkontroll. Utvalget og revisor mente at det er viktig at 

rutinene blir fulgt opp på en god måte.   

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Sauda kontrollutvalg tar rådmannens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av 

økonomiforvaltningen for 2021 til orientering.  

 

SAK 19/22 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2022 
 

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 29.06.22 og 09.08.22 fra 

oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til 

orientering. 
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Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Revisor viste til erklæringene. Medlemmene hadde ingen merknader.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Sauda kontrollutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene av 29.06.22 og 09.08.22 

fra oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til 

orientering. 

 

 

SAK 20/22 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG 

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2022 
 

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og risiko- og vesent- 

lighetsvurderinger som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2022 til 

orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Revisor gikk gjennom regelverk, om hva som lå i å planlegge revisjonsstrategi, om 

vesentlighetsgrenser for Sauda, risikovurderinger og planlagte angrepsvinkler og om forenklet 

etterlevelseskontroll. Han viste også noen nøkkeltall for Sauda kommune. Aktuelle tema for 

forenklet etterlevelseskontroll kunne være offentlige anskaffelser eller politiattester.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Sauda kontrollutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og risiko- og vesent-  

lighetsvurderinger som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2022 til 

orientering.  

 

 

SAK 21/22 BUDSJETTFORSLAG 2023 – KONTROLLARBEIDET I 

KOMMUNEN  
 

Sekretariatets innstilling: 

Sauda kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Sauda kommune for 

budsjettåret 2023 med en totalramme på kr 1 121 000 eks. mva. fordelt følgende: 

 

Kontrollutvalgets utgifter    kr      85 700 

Sekretariatstjenester (HKS IKS)  kr     202 800 

Revisjonstjenester (RR IKS)   kr     832 500 

 

Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Utvalget diskuterte forslaget til budsjett. Medlemmene mente det var budsjettert for lite på 

reiseutgifter i forhold til kurs og opplæring. Sekretær vil justere forholdet internt på budsjettet 

før oversendelse til kommunestyret. Justeringen vil ikke føre til endring i totalsummen.  
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Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Sauda kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Sauda kommune for 

budsjettåret 2023 med en totalramme på kr 1 121 000 eks. mva. fordelt følgende: 

 

Kontrollutvalgets utgifter    kr      85 700 

Sekretariatstjenester (HKS IKS)  kr     202 800 

Revisjonstjenester (RR IKS)   kr     832 500 

 

SAK 22/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 15.09.22 
 

18. Statusrapport pr. september 2022 

19. Tertialrapport pr. 31.07.22 fra Rogaland Revisjon IKS 

20. Kst. vedtak 15.06.22, sak 36/22 – Oppfølging av revisjonsrapport Personalpolitikk  

21. Kst. vedtak 15.06.22, sak 43/22 – Årsmelding for kontrollutvalget 2021 

22. FKT – årsmøte 2022 - protokoll 08.06.22 

23. FKT – «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» juni 2022 

24. Kommunaldept. – høringsbrev endringer i kommuneloven – frist 14.10.22  

25. Kommunaldept – høringsnotat – endringer i IKS-loven – frist 23.09.22  

26. NKRF – Om kommuneøkonomien 2021 

 

Behandling i kontrollutvalget 15.09.22: 

Sekretær gjorde kort greie for referatsakene. Øyvind Djuv mente at «Veilederen – Håndtering 

av henvendelser til kontrollutvalgene» ville gjøre det enda vanskeligere for innbyggerne å 

henvende seg til kontrollutvalget. Sekretær forklarte at utvalget allerede hadde lignende 

rutiner, og at dette var en veileder som kunne være til hjelp dersom utvalget fikk 

henvendelser.  

Utvalget hadde ellers ingen særskilte merknader til referatsakene.  

 

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 15.09.22: 

 

Referatsakene 18 – 26 blir tatt til orientering. 

 

EVENTUELT 
Skifte av rådmann 

Ordføreren opplyste at rådmann Rune Kloster Tvedt hadde sluttet ved utgangen av august. 

Stillingen som rådmann hadde vært utlyst og de var nå i gang med å gjennomføre intervjuer. 

Ordføreren håpet at ny rådmann ville være på plass tidlig på nyåret. Kommunalsjef for næring 

og samfunn Eirik D. Fatnes var konstituert i stillingen.  

 

Neste møte: torsdag 10.11.22 – kl. 14.00  

 

Foreløpige saker: orientering om oppfølging av PWC-rapport v/rådmannen, forvaltnings-

revisjonsrapport «Innkjøp-kontraktsinngåelser/oppfølging» og møteplan for 2023.  

 

Sauda/Aksdal, 15.09.22 

 

 

Odd Magne Lønseth        Odd Gunnar Høie 

Leder          Kontrollutvalgssekretær 


