vedlegg A

Kontrollutvalget Meløy kommune,
Rapport om utvalgets virksomhet 2015-2019
(jnr 19/753 ark 416 1.5)

1.0 Innledning
Meløy kontrollutvalg har i perioden 2015-2019 bestått av følgende medlemmer:
Aud Angell, KrF
Bjørn Sleipnes, V
Sture Bang, Ap

leder
nestleder

Oppmøte på utvalgets møter har vært stabilt god. Varamedlemmene Johanne Rasmussen og
Kjetil Sandaa har møtt ved en del anledninger og har dermed bidratt til at utvalgets møter
kunne bli gjennomført. Det er avholdt 19 møter i valgperioden, mot 16 møter i valgperioden
2011-2015.
Kontrollutvalget er i medhold av kommunelovens § 77, oppnevnt av kommunestyret for å
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret.
Kommunelovens kapitel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, samt Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner har lagt rammen for utvalgets virksomhet.
Gjennom uttalelser til kommunens årsregnskap, og innstillinger i saker om
forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte sakene. Utvalget
legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i
perioden.
2.0 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskaper for årene fra og med 2015 til
og med 2018, med følgende regnskapsmessige resultat:
2015
2016
2017
2018

mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk
mindreforbruk

Kr
Kr
Kr
Kr

0
0
840 265
16 189 239

Kommunens administrasjon har bistått kontrollutvalget ved dets behandling av det enkelte års
regnskap. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, samt ytterligere
informasjon fra revisor.
Kontrollutvalget har i tillegg avgitt uttalelse til særregnskap for de to kommunale foretakene
Meløy Utvikling KF (2015-2018), og Meløy Eiendom KF (2015-2017). 2017 var det siste
driftsåret for Meløy Eiendom KF.
2.1 Nummerert brev:
Ut over å avgi uttalelser til kommunale regnskaper, skal kontrollutvalget i tillegg påse at de
forhold som blir gjenstand for nummerert brev fra revisor følges opp. Revisor er i henhold til
forskrift pålagt å skriftlig påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget. I inneværende
periode har revisor i 2017 rapportert feil kommunens oppbevaring av skattetrekksmidler.
Saken er fulgt opp overfor administrasjonen, og rapportert til kommunestyret.

3.0 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget har i valgperioden utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon, slik det er
bestemt i forskriftens § 10. Planen gjelder perioden 2016-2019 og er basert på
risikovurderinger av kommunens virksomhet. Kommunestyret vedtok planen i sin sak 77/16
med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon:
1. Økonomistyring
2. Barnevern
3. Kvalitets- og behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste (hjem og institusjon)
4. Internkontroll og beredskap ved IKT-systemer
5. Elevenes psykososiale miljø
Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av
konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det
legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter
ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I perioden 2015 til 2019 har
kontrollutvalget gjennomført følgende behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon:
Prosjektets navn

Økonomistyring

Hjemmetjenesten

Elevenes psykososiale miljø
Øvrige prosjekter i plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019
Legetjenesten

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjonen behandlet i
kontrollutvalget i 2017, med innstilling til
kommunestyret. Deretter har utvalget i 2018
behandlet en sak vedrørende oppfølgning av
kommunestyrets vedtak, med påfølgende
rapportering til kommunestyret samme år
Rapport bestilt april 2018, behandlet i
kontrollutvalget juni 2019 med innstilling til
kommunestyret. Oppfølgning av
kommunestyrets vedtak er så langt ikke
gjennomført.
Rapport bestilt september 2019, forventes
klar til behandling vinteren 2020.
Ikke bestilt. Grunnet annen kontrollaktivitet
vedrørende barnevern, ble det ikke prioritert
forvaltningsrevisjon innen dette temaet.
Forvaltningsrevisjon gjennomført i forrige
valgperiode. Oppfølgning av
kommunestyrets vedtak gjennomført i 2016,
med påfølgende rapportering til
kommunestyret.
Forvaltningsrevisjon gjennomført i forrige
valgperiode. Oppfølgning av
kommunestyrets vedtak gjennomført i 2017,
med påfølgende rapportering til
kommunestyret.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på at utvalget har kommet kort med
gjennomføring av vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Fra revisors side er det så
langt levert 2 rapporter, mens en tredje rapport er satt i bestilling for leveranse i 2020.
Kontrollutvalget for valgperioden 2011-2015 fikk 5 rapporter til behandling i sin valgperiode.
Utvalget ser med bekymring på såpass lav gjennomføringsgrad i forhold til vedtatt plan.
Forvaltningsrevisjonsrapportene har vært viktige bidrag til kunnskap om hvordan den
kommunale forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen.
4.0 Selskapskontroll
I kommunestyrets vedtatte plan for selskapskontroll 2016-2019, var selskapskontroll i Meløy
Arbeidstreningssenter AS eneste prioriterte kontroll i perioden. Kommunestyret ga imidlertid
kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget
finner det nødvendig.
Med bakgrunn i planen og kommunestyrets vedtak har kontrollutvalget i inneværende periode
gjennomført følgende behandling innen selskapskontroll:
Prosjektets navn

Selskapskontroll: Forvaltningsrevisjon
IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige
anskaffelser

Selskapskontroll Meløy
Arbeidstreningssenter AS
Eierskapskontroll Meløy Energi AS

Behandling i kontrollutvalget

Selskapskontroll ble bestilt februar 2018
med bakgrunn i kommunestyrets fullmakt
til å foreta endringer i planen. Rapporten er
behandlet av kontrollutvalg og
kommunestyrer i samtlige eierkommuner.
Rapporten ble levert februar 2019, og
behandlet av utvalget april 2019 med
innstilling til kommunestyret. Oppfølgning
av kommunestyrets vedtak er ikke
gjennomført så langt.
Rapport bestilt oktober 2017, men er ikke
levert. Ifølge revisor er det en målsetting at
rapporten skal leveres før jul 2019.
Rapport bestilt av kontrollutvalget som var
valgt for perioden 2011-2015, behandlet i
kontrollutvalget 2016 med innstilling til
kommunestyret.

Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på at utvalget ikke har fått gjennomført
Plan for selskapskontroll 2016-2019 slik denne var vedtatt av kommunestyret. Dette i og med
at bestilt selskapskontroll Meløy Arbeidstreningssenter AS ikke er levert selv om det har gått
to år siden bestillingen.
Manglende gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er fra revisors side
forklart med at det har vært full utskiftning av personalet som jobber med dette.

5.0 Øvrig kontroll og tilsyn
Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll
med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har
bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i
kommunen, saker som er tatt opp i media etc.
I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold,
regelverk, forvaltningspraksis etc etc. I perioden 2015 til 2019 gjelder dette bl.a følgende
områder:
-

Kommunens saksbehandling i forbindelse med planlagt henting av is fra Svartisen
Kommunens skatteoppkreverfunksjon
Status for kommunens økonomi (flere saker)
Kommunens oppfølgning av fylkesmannens tilsyn med utskrivning av pasienter
Status for kommunens barnevern (flere saker)
Bygging av nytt sykehjem
Personvern
Kommunens oppfølgning av lønns- og arbeidsvilkår i byggekontrakter
Kommunens varslingsrutiner, behandling av varsler
Rutiner for registrering av psykisk utviklingshemmede

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at rådmannen og hans administrasjon har bidratt med
gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.
Kontrollutvalget har ved en rekke anledninger tatt opp og fått redegjørelse fra
administrasjonen vedrørende kommunens barnevern. Utvalget gjør kommunestyret og
påtroppende kontrollutvalg oppmerksom på barnevern som fortsatt aktuelt område for tilsyn
og kontroll.
6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget
Kontrollutvalget har årlig avgitt uttalelse til budsjett for kontroll og tilsyn til formannskapet
om behov for ressurser til kontroll og tilsyn (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg). Utvalget
vurderer ressurssituasjonen som tilfredsstillende.
Utvalgets medlemmer har deltatt på fagsamlinger for å øke kompetansen og bygge nettverk i
forhold til andre kontrollutvalg. Dette har vært viktig og nødvendig for å sette utvalget i stand
til å ivareta sitt ansvar.
I medhold av forskrift om kontrollutvalg har kontrollutvalget et ”påse”-ansvar i forhold til
revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en
erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne behandles
i kontrollutvalget.

Det gjennomføres en løpende vurdering av revisors arbeid, særlig ved behandling av
forvaltningsrevisjonsrapporter. Nye veiledere om kontrollutvalgenes påse-ansvar, kan bidra til
at det fremover blir en mer systematisk ivaretakelse av dette ansvaret.

Ørnes 24. september 2019
Aud Angell (s)
leder

Bjørn Sleipnes (s)
nestleder

Sture Bang (s)
medlem

Vedlegg B

$

Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

VAr dato:
24.09.2019

- MELOY KONTROLLUTVALC

Motedato: Tirsdag,24. september 2019 kl. 09.00 - 10.00
Mstested: Moterom 2.etasje, Spildra skole, Korsnes

Saksnr.: l8ll9

Til

-23119

stede:

Forfall:

Aud Angell, leder,
B jom Sleipnes, nestleder
Sture Bang

lngen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Jonny Riise, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Jnr
t9/',752

ark
416- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

l8/l

9

t9n9
20n9

2tfig
22fig
23n9

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 6. iuni 201 9
Bestilling av forvaltningsreviqion: Elevenes psykososiale skolemiljo
Rapporttil kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 201 5-2019
Eqdsjett lbr kontroll og tilsyn 2020
Orienteringer fra revis.jon og seketariat
Eventuelt

l8/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. juni 2019
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. juni 2019 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 6. juni 201 9 godkjennes.

19/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Elevenes psykososiale skolemiljo
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes
psykososiale miljo slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2019.
Innenfor ralnmen av forvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rappo(ere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gio( endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Elevenes
psykososiale miljo slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2019.
Innenfbr rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor lullmakt til 6
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

20119 Rapport

til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 -2019 oversendes kommunestyret
med de endringer som fremkom i motet.
Omforent forslae:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 -2019 oversendes kommunestyret
med de endringer som lremkom i motet.
Kontrollutvalgel anbefaler at det fremover utarbeides en
kommunestyret om utvalgets virksomhet.

irlig gjennomgang

og rapportering

til

Voterine:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015
med de endringer som fremkom i motet.

-

2019 oversendes kommunestyret

Kontrollutvalget anbefaler at det fremover utarbeides en irlig giennomgang og rapportering til
kommunestyret om utvalgets virksomhet.

21119

Budsjett for kontroll og tilsyn 2020

Forslag til vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020
foreslis budsjettert til kr I 108 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og oppleering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 895 000

Kr 163 000
Kr 50 000
Kr I l08 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet. jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.
Omforent lorslae til vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvatg) 2020
foreslAs budsjettert til kr I 128 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekretarbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 895 000
Kr 163 000
Kr 70 000
Kr 1 128 000

Utvalget foreslir okt bevilgning til Kurs og opplaring. andre driftsutgifter p& bakgrunn av
utvidelse av kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer i den kommende valgperioden.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

formannskapet,

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020
foreslis budsjettert til kr I 128 000.
Regnskaps- og fon altningsrevision. selskapskontroll

Sekretarbistand
Kurs og opplering. andre driftsutgifter
Sum

Kr 895 000
Kr 163 000
Kr 70 000
Kr I 128 000

Utvalget foreslir okt bevilgning til Kurs og opplering. andre driftsutgifter pi bakgrunn av
utvidelse av kontrollutvalget fia 3 til 5 medlemmer i den kommende valgperioden.

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme fbr kontroll- og revisjonsarbeidel oversendes
formannskapet. jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

22119

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Om planlagt folkevalgtoppleering for kontrollutvalg
o Kort om prosessen med utredning av fflkeskommunens tilslutning til Salten
kontrollutvalgservice.

Revisjonen orienterte:
o Bemanning: Revisjonssjef og Ass. revisjonssjef har gitt av med pensjon i sommer. Ny
daglig leder er Liv Anne Kildal (Bodo-kontoret). Jonny Riise er tilsatt som
avdelingsleder ved Fauske-kontoret, og skal i tillegg vrre oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor for Meloy og Gildesk6l.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

23119 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ornes, den 2.1. scpt

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordlorer og ridmann.
Salten kommunerevisjon IKS

� Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
29.11.2019

Jnr
19/184

ark
416-5.3

SAK27/19

Virksomhetsplan 2020 for kontrollutvalget
Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
09.12.2019

Vedlegg:
• Utkast: Virksomhetsplan 2019 for Meløy kontrollutvalg.

Bakgrunn for saken:
Saken er satt på dagsorden etter avtale med utvalgets leder. Vedlagt saken er utkast / forslag
til virksomhetsplan for Meløy kontrollutvalg for 2020.
Kommunestyret har det overordnede kontrollansvar for kommunens virksomhet.
Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for å føre løpende kontroll og tilsyn med
forvaltningen på kommunestyrets vegne. Et godt fungerende kontrollutvalg er viktig for å
sikre folkevalgt innsyn og kontroll.
Rammebetingelsene for kontrollutvalget blir i stor grad avgjort av kommunestyret, som legger
til rette for at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sine kontroll- og tilsynsoppgaver.
For å målrette kontrollutvalgets arbeid er det utarbeidet forslag til en virksomhetsplan. Det
legges opp til at planen skal inneholde oversikt over de områder som er prioritert og hvilke
kontroll- og tilsynsoppgaver som er planlagt i 2020. Saken legges frem for kontrollutvalget
for drøfting og prioritering av utvalgets aktiviteter i 2020.
Reglement for kontrollutvalg: Ny kommunelov § 5-13 bestemmer at
Folkevalgte organer skal ha et reglement somfastsetter
organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet
a)
tidsperioden som organet er opprettetfor
b)
eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
c)

(utkast)

Kontrollutvalget Meløy kommune,
Virksomhetsplan 2020
Jnr 19/xxx Ark 416 1.4
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2

INNLEDNING
Kommunestyrets kontrollansvar:
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for
å kontrollere kommunens virksomhet.
Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller
avgjørelse.
Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte
organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket.
(k.lov § 22-1).
Etter bestemmelsen i kommuneloven § 23-1 har kommunestyret valgt et
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne.
Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke
kommunens internkontroll etter kommunelovens kapittel 25, eller
kommunedirektørens ansvar for internkontroll.

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING
Valg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av kommunestyret i møte den 24. oktober
2019 - sak 62/19, med endringer i møte 21. november – sak 92/19
Medlemmer i kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 er:
Medlem:
Hans Ove Horsberg Hagen, Sp, leder
Bjørg Hansdatter Tinnan, FrP, nestleder
Magne Setvik, Sp, medlem

Varamedlemmer
:
1. Kristin Tvenning Hansen
2. Bjørn Kristensen, FrP
3. Anne Margrethe Solheim Stormo
4. Silje Gundersen, Frp
5. Bjørnar Brun, Sp

Medlem:
Bjørn Sleipnes, V, medlem
Johanne Rasmussen, SV, medlem

Varamedlemmer
:
1. Sture Bang, Ap
2. Jim-Egil Hansen, H
3. Aud Angell, KrF
4. Dina Sofie Seljeseth, Ap
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KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret.
Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
d) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.

Regnskapsrevisjon

Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte,
at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets
instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer
som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens
administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i.
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner.
Planen skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av
kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som
er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap
gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av
eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av
kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i
verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter eierskapskontroller.

Budsjett for kontrollarbeidet

Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og
kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med anbefaling om
vedtak.

Rapportering til kommunestyret

Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

4

Uttalelse om årsregnskapet

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og kommunale foretak sine
årsregnskap og årsberetning.

Annet

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

ANDRE OPPGAVER
Kontakten med kommunestyret

Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med
kommunestyret, både gjennom sakene utvalget oversender, gjennom sin årlige
rapportering og ved andre orienteringer om utvalgets virksomhet.

Åpenhet

Kontrollutvalgets møter er åpne og alle har rett til å være til stede under møtene, men
med de unntak som følger av kommuneloven § 11-5. Åpenhet er viktig, også om
kontrollutvalgets virksomhet. Innenfor rammen av kommunelov og
offentlighetslovgivningen, vil utvalget legge til rette for at utvalgets møter i størst
mulig grad kan gjennomføres som åpne møter.

Henvendelser fra publikum

Alle henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget,
som tar stilling til om henvendelsen gir grunnlag for undersøkelser og / eller sak med
bakgrunn i henvendelsen.

Oppfølging

Kontrollutvalget følger opp vedtak som angår utvalgets arbeid, og vurderer om
sekretariatsbistanden tilfredsstiller utvalgets behov.

Utvalgets faglige oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Virksomhetsbesøk

For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget
har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være
aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere
kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets
behov og ressurssituasjon.
Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å:
• Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i
kommunen.
• Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om
sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er
kommunisert
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• Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS,
offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system
og rutiner
• Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid

Høring

Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre
kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde.
Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer. Høringer finner sted i forbindelse med
møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak
ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene.
Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å
klarlegge saksforholdet så godt som mulig.
Det er ikke planlagt høringer i kontrollutvalget i 2020. Kontrollutvalget gjennomfører
høring ved behov.

Rapportering

Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet.
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller
rapporteres fortløpende i egne saker til kommunestyret.
Skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommuneloven § 24-7, kan vurderes særskilt
rapportert til kommunestyret.

Høringsuttalelser

Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen
spesielt, avgi uttalelse til kommunestyret, i saker der kommunestyret selv avgir
høringsuttalelse på vegne av kommunen.

Kontrollutvalgets arkiv
Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av
kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter.

KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT 2020
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble
behandlet av kontrollutvalget i møte 24.09.2019 – sak 21/19. Budsjettet legger
rammer for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme er på kr 1 108 000.
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PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2020
Kontrollutvalgets møteplan for 2020
Tirsdag 25. februar
Tirsdag 21. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)
Tirsdag 26. mai
Tirsdag 6. oktober
Tirsdag 17. november
Ytterligere møter settes opp ved behov.

Kontrollutvalgets årsplan 2020
Møter
Aktiviteter og saker
Protokoll
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revidering av Reglement for kontrollutvalg
Planarbeid forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Rapport fra forvaltningsrevisjon
Rapport fra eierskapskontroll
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr
forvaltningsrevisjon
Orientering fra revisor om overordnet revisjonsstrategi
Orientering om status for kommunens økonomi
Uttalelse til kommuneregnskapet 2019
Uttalelse til særregnskap 2019 for kommunalt foretak
Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker
Virksomhetsbesøk
Revisors erklæring om egen uavhengighet
Utarbeidelse av virksomhetsplan 2021
Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Møteplan 2021
Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
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NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hovedtemaer:

Politikerhets
Rent drikkevann – hva gikk galt?
Bærekraft i et revisjonsperspektiv
Personvern i kommunene
Bompengeselskapene

Målgruppe: Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer,
ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

#ku20nkrf

09.00

Registrering og enkel servering

10.00

Velkommen

Konferansier Anne Grosvold og daglig leder Rune Tokle, NKRF
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Øystein Djupedal, tidl. politiker, fylkesmann, “Arendalsukegeneral” m.m., nå regiondirektør i Husbanken sør
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Bård Hoksrud (Frp), leder av kontrollutvalget i Bamble kommune
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Hvordan jobbe i et kontrollutvalg?

BO

Anne Grosvold i samtale med:
u Carina Riborg Holter
u Ole Ueland (H), gruppeleder i Rogaland fylkesting og tidligere
ordfører i Sola kommune
u Kamzy Gunaratnam (A), varaordfører i Oslo kommune

13.20

N
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Hets av politikere – en trussel mot demokratiet?
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EM

DAL

u Carina Riborg Holter, Senior Research Executive i Ipsos
På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle ytringer
og trusler blant folkevalgte politikere i Norge.
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11.20
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Pause
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Rent drikkevann – hva gikk galt?

Anne Grosvold i samtale med:
Innlederne m.fl. (kommer)
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Bærekraft i et revisjonsperspektiv
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Rent drikkevann – et felles ansvar
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15.10

Kjetil Furuberg, avdelingsleder vanntjenester i Norsk Vann
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u
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Rent drikkevann – en selvfølge?

Minikurs A

14.45

Bård Espelid (Askøylisten), tidligere varaordfører, nå
kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune

Se info neste side
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D

14.00

ZY

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Middag

17.00

KR

I

Rune Tokle, foto: Tøri Gjendal / Anne Grosvold, foto: Trine Hisdal / Anne Marthe J. Horrigmo, foto: Torbjørn Tandberg / Øystein Djupedal, foto: Husbanken / Kamzy Gunaratnam, Foto: Oslo kommune Sturlason / Bård Hoksrud, foto: Stortinget / Per-Kristian Foss, foto: Riksrevisjonen Ilja Hendel

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
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Onsdag 29. januar

Torsdag 30. januar
Bærekraft – hva er det?

L

AL

A

LO

BR

TINA

AR

En samtale med:
u Carlo Aall
u Tina Bru (H), andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomite
u M.fl. (kommer)

CAR

U

Bærekraftmålene – hva må til lokalt
og sentralt?

Minikurs
MinikursBB

09.30

Carlo Aall, professor og leder for Norsk senter for
berekraftig klimatilpassing ved Vestlandsforsking

Se info nederst
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Gode bestillinger og gode analyser
– kontrollutvalgets muligheter
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Anne Grosvold i samtale med:
u Beate Marie Dahl Eide (Sp), ordfører i Seljord kommune
u Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag IKS
u May Britt Lagesen (A), leder av kontrollutvalget i Steinkjer
kommune og medlem av fylkestinget i Trøndelag
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Pause
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Personvern – hva gjør vi i kommunene?
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Begrenset antall plasser

DE

Minikurs – parallelt med hovedprogrammet

u

Renate Borgmo og Bjørn Bråthen,
seniorrådgivere i NKRF

u

Ann Katharine Gardner og Knut Tanem,
regnskapsrevisorer i Revisjon Midt-Norge SA
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Torsdag kl 11.20 - 13.00
C. De sentrale momentene for å
forstå det kommunale regnskapet

ANN

NE

Onsdag kl 14.20 - 17.00
A. Kontrollutvalgets formål, rolle
og oppgaver

Alexander Etsy Jensen, rådgiver i VETAKS og
tidl. leder av kontrollutvalget og tidl. medlem
av kommunestyret i Vennesla kommune

E GARDN

Torsdag kl 09.00 - 10.00
B. Lederrollen i kontrollutvalget
u

AN

ER

ALEX

• Målgruppe: nye ledere og medlemmer
av kontrollutvalget
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Beate Marie Dahl Eide, foto: Tone Tveit VTB / Tina Bru, foto: Stortinget / Peter Svaar, foto: NRK / Bjørn Bråthen og Alexander Etsy Jensen, foto Tøri Gjendal
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Peter Svaar, journalist i NRK
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Bompengeselskapenes pengebruk
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Minikurs C

Anette Engum, personvernombud i Bærum kommune
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Se info nederst
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GENERELL INFO

NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

29-30 januar 2020

Påmeldingsfrist: 12. desember 2019.
Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser *
• Kr 6 900 eks. mva. med overnatting (ikke-medl.: kr 7 300 eks. mva.)
• Kr 5 250 eks. mva. uten overnatting (ikke-medl.: kr 5 650 eks. mva.)
• Kr 1 114 eks. mva.for overnattling m/frokost fra 28. til 29. januar 2020
*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten
ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser
• Avbestilling må skje skriftlig.
• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av
administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av
konferanseavgiften.
• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

Kontaktinfo

19 4 5 – 2 0 2 0

NKRF

Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00 • post@nkrf.no • www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no • www.twitter.com/nkrf

Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier
www.nkrf.no | post@nkrf.no

Norges Kommunerevisorforbund
75 år på vakt for fellesskapets verdier
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Velkommen på konferanse!

Påmelding

