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Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MOTE I KONTROLLUTVALGET

Motedato: Onsdag, 15. september 2021 kl 09.00

Motested: Moterom formannskapssalen, Fauske ridhus

SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittcl

t5tzt Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. mai 2021

16t21 Bestilling av forvaltningsrevisjon Forebygging og oppfolgning av

sykefravaer

t7 t2l Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med

okonomifbrvaltningen: Beregning av tilskudd til private barnehager

l8t2l Horing: Strategiplan for Salten kontrollutvalgservice
t9l2l Budsiett for kontroll oe tilsyn 2022
20t21 Revisors vurdering av egen uavhengighet
2U2l Orienteringer fra revision og sekretariat
'11 t1 I F,ventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Valnesfiord, 9. september 2021

Jorn Stene (s)

Leder kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordforer, kommunedirektor, Salten kommunerevisjon IKS.
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering

Sekreter lirI kontrolIutvalget



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8 138 lnndyr

Vir dato:
09.09.202t

Jnr
2t/735

ark
413 5.3

sAK 15/21

Mstedato:
15.09.2021

Godkjenning av protokoll fra kontrollufualgets mote 3. mai
202',1

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3 . mai 2021

Bakgrunn for saken:
Protokoll lra loregAende mote i kontrollutvalget legges fiem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. mai 2021 godkjennes.

Inndyr, 9. september

Sekretrr for kontrollutvalget



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
03.05.202 | 2|398 413 5.4

PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag, 3. mai 2021 kl. 09.00 - I t.35

Motested: Moterom kommunestvresalen

Saksnr.: 08121 - 14121

Til stede: Forfall:
Jorn Stene. leder Richard Skagen. medlem

Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Kristin Sets6. medlem
Gunnar Braathen. medlenr

Varamedlemmer:
Ingen forfall oppstitt for sent til at det lot seg giore i kalle inn vara.

6vrlge:
Kommunedirektor Ellen Beate Lundberg. sak 09i21

Kommunalsjei Kariann Sordahl, sak 09/21

Regnskapssjef Mariann Monsen. sak 09- l0/2'l
Daglig leder Kristian Amundsen. Fauna KF, sak l0/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. og

Forvaltningsrevisor Kai Blix. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittel

08t21 Godkiennins av protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. februar 2021
09t21 Arsregnskap Fauske kommune 2020 uttalelse fia kontrollutvalget
r0tzt Arsregnskap 2020 Fauna KF (Fauske Utviklings- og neringsselskap) -

uttalelse lia kontrollutvalget
tU2t Rappo( forvaltningsrevisjon: Okonomisk styring og internkontroll i

Helse- og omsorgssektoren
l2/21 Vurdering neste tema for lorvaltningsrevisjon: Sykeliavrr
13t21 Orienteringer fra revision og sekrelariat
tlt2t Eventueh

08/21 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 24. februar 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mste 24. februar 2021 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. f'ebruar 2021 godkjennes.

09/21 Arsregnskap Fauske kommune 2020 - uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunedirektor Ellen Beate Lundberg, kommunalsjef Kariann Sordahl og regnskapssjef
Mariann Monsen motte fra administrasjonen for i redegiore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalqets uttalelse om Fauske kommunes 6rsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 3. mai 2021 behandlet Fauske kommune sitt Arsregnskap for 2020.
Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven ($

l4-2) selv skal behandle Arsregnskap og Arsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til & uttale
seg om Arsregnskapene og iLrsberetningene ($ 14-3).

Crunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
15. april 2021, og arsmelding for 2020. I titlegg har revisor og kommunedirektor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pA presiseringene i revisors beretning. Det
vises srrlig til beretningens ordlyd angiende note 24 i kommunens regnskap, og at det i
denne noten er vist til usikre forpliktelser for kommunen knyttet til fire ulike rettstvister



kommunen er involvert i. Ifolge revisors beretning kan utfallet av sakene ikke fastslis med

sikkerhet. eller estimeres med tilstrekkelig p6litelighet for den / de eventuelle okonomiske
forpliktelsene som vil kunne inntreffe for kommunen.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et negativt netto driftsresultat
med kr 8 759 601.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et negativt netto

driftsresultat med kr 8 473 086.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 15. april

2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes irsregnskap for 2020 eller

til konsolidert regnskap lbr samme ar.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes irsreqnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 3. mai 2021 behandlet Fauske kommune sitt arsregnskap for 2020.

Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven ($

l4-2) selv skal behandle Arsregnskap og arsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til i uttale

seg om irsregnskapene og &rsberetningene ($ l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert

15. april 2021. og Arsmelding for 2020. I tillegg har revisor og kommunedirektor supplert

kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi presiseringene i revisors beretning. Det

vises serlig til beretningens ordlyd angAende note 24 i kommunens regnskap. og at det i

denne noten er vist til usikre forpliktelser for kommunen knyttet til fire ulike rettstvister

kommunen er involvert i. Ifolge revisors beretning kan utfallet av sakene ikke fastslis med

sikkerhet, eller estimeres med tilstrekkelig pilitelighet for den / de eventuelle okonomiske
forpliktelsene som vil kunne inntreffe for kommunen.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et negativt netto driftsresultat
medk875960l.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et negativt netto
driftsresultat med kr 8 473 086.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 15. april
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauske kommunes Arsregnskap for 2020 eller
til konsolidert regnskap for samme 6r.



10/21 Arsregnskap 2020 Fauna KF (Fauske Utviklings- og neringsselskap) - uttalelse
fra kontrollutvalget

Daglig leder Kristian Amundsen motte fra foretaket for i redegjore og svare pi sporsmil.
Regnskapssjef Mariann Monsen motte fra kommunen.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF (Fauske Utviklinqs- oe neringsselskap KF) sitt
arsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 3. mai 2021 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for 2020.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
14. april 2021, og foretakets irsberetning for 2020. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
286 514,90. Det foreligger ikke investeringsregnskap for 2020. I samsvar med bestemmelser i

lov og forskrift er kr 286 514.90 avsatt til fond.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet date( 14. april
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2020.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedEtt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF (Fauske Utviklines- os narinesselskap KF) sitt
6rsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mste 3. mai 2021 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for 2020.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
14. april 2021, og foretakets irsberetning for 2020. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
286 514,90. Det foreligger ikke investeringsregnskap for 2020.1 samsvar med bestemmelser i
lov og forskrift er kr 286 5 14,90 avsatt til fond.

Utover dette og det som fremgi,r av revisjonsberetningen til ersregnskapet datert 14. april
2021. har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2020.



1ll21 Rapport forvaltningsrevisjon: Okonomisk styring og internkontroll i Helse- og
omsorgssektoren

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Okonomisk styring og intemkontroll i Helse- og

omsorgssektoren er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger: Fauske kommune:

a. Skal utarbeide okonomireglement etter gjeldene retningslinjer
b. Skal utarbeide realistiske irsbudsjetter etter gjeldene retningslinjer
c. Skal utarbeide realistiske okonomiplan etter gjeldene retningslinjer
d. Skal utarbeide langsiktige planer som mi gienspeiles i budsjett og

okonomiplan
e. Skal synliggjore hva som er vedtatt budsjett
f. Bor utarbeide rutiner for hindtering av inhabilitetstilfeller i den okonomiske

intemkontrollen
g. Bor utarbeide skriftlige rutiner for avstemninger
h. Bor utarbeide rutinebeskrivelser for glennomforing av skonomiske

risikovurderinger.
i. Bor utarbeide kompetanseplaner/oppleringsplaner

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Okonomisk styring og intemkontroll i Helse- og

omsorgssektoren er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger: Fauske kommune:

a. Skal utarbeide okonomireglement etter g,eldene retningslinjer
b. Skal utarbeide realistiske irsbudsjetter etter gjeldene retningslinjer
c. Skal utarbeide realistiske okonomiplan etter gleldene retningslinjer
d. Skal utarbeide langsiktige planer som mi gjenspeiles i budsjett og

okonomiplan
e. Skal synliggjore hva som er vedtatt budsjett
f. Bor utarbeide rutiner for hflndtering av inhabilitetstilfeller i den okonomiske

intemkontrollen
g. Bor utarbeide skriftlige rutiner for avstemninger
h. Bsr utarbeide rutinebeskrivelser for gjennomforing av okonomiske

risikovurderinger.
i. Bor utarbeide kompetanseplaner/opplaeringsplaner

l2l21 Vurdering neste tema for fonaltningsrevisjon sykefravar

Forslag til vedtak:
Saken legges lrem for drofting.



Omforent forslae til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake til neste mote med kriterier for giennomforing av

forvaltningsrevisjon innen Oppvekst.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor komme titbake til neste mote med kriterier for giennomforing av

forvaltningsrevisjon innen Oppvekst.

l3/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

o Kontrollutvalget ber om en avklaring til neste mote av ansvarsfbrhold og
eventuelle konsekvenser for statlige tilskudd tit Frivilligsentral

o Steigen kontrollutvalg har vedtatt i iverksette undersokelser tilknyttet styret i Iris
Salten IKS sin beslutning om inngAelse av sluttavtale med tidligere direktor - hvorvidt
styret har handlet i samsvar med sine handlingsfullmakter.

o Bodo kontrollutvalg har bedt revisor om en plan for gjennomloring av undersskelser

og / eller lorvaltningsrevisjon tilknyttet Iris Salten IKS sin giennomforing av offentlig
anskaffelse: Transport. mottok og sluttheharulling av aulhll.

l4l21 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 3. mai 2021

Lars I'lansen
Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordlbrer
og kommunedirektor, Salten kommunerevisjon IKS



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Viir dato:
09.09.2021

Jnr
21736

ark
4r3 5.3

SAK 1612I

Bestilling av forvaltningsrevisjon Forebygging og
oppfolgnang av sykefravar

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
. Salten kommunerevisjon IKS, 3 I .8.202'l : prosjektplan forvaltningsrevisjon

Forebygging og oppfolgning av sykefraver

Bakgrunn for saken:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2023, kommunestyrets sak 095/20, inneholdt folgende
prioriteringer:

I . Okonomistyring (behandlet i kontrollutvalget 3. mai 2021 )
2. Sykefraver
3. Eiendomsforvaltning
4. Opplolgning av politiske vedtak
5. Administrativ struktur
6. Nivi pA tjenesteyting
7. Gjennomforing av omstilling

Mstedato:
15.09.2021



Revisor har utarbeidet vedlagte prosjektplan for prioritet nummer 2 i Plan for
forvaltningsrevisj on 2020-2023. I utvalgets sak 12121,3. mai 2021 , droftet utvalget den

kommende forvaltningsrevisjonen, og besluttet folgende:
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake til nesle mole med kriterier.fbr
gj e nnomfori ng av forvah ningsr ev isj on inne n Oppve kst.

I revisors prosjektplan beskrives formil med revisjonen pi folgende vis:

Formdlet med undersokelsen er d undersoke om Fouske kommune har
tilfredsstillentle tiltak og rutiner.for a.forebygge og redusere sykefraverel sett opp mot

ktv og avtaleverk, og om disse er gjennomfort i kommunens enheler. Del er onskelig tt
se hele kommunen som enhet ntir clet gielder mdl, rapportering og rutiner. Pa samme

tid vil det vtere hensiklsmessig a velge ul el omrsde a se nermere pa praktiseringen
lokalt.

Videre nevner revisor giennomfort forvaltningsrevisjonen fra 2018 om oppfolgning av

sykefraver i Fauske kommune innen helse- og omsorgsavdelingen. Nevnte rappo(
konkluderte med at kommunen i noksi stor grad folger opp lover og forskrifter ved

oppfotging av sykemeldte, men det fremkom ogsi forbedringspotensial nir det gielder 6

dokumentere oppfolgingsplaner og dialogmoter. < Denne .fitrvallningsrevisionen vil derJbr

undersoke om oppfolgingsplaner og dialogmoler blir dokumentert i henhold til lov og.fors lcrift

i en annen enhet.for d se om kommunen har klart ii.folge opp anbefulingen om a iverkselle

tiltak. ))

For i belyse dette omridet har revisor satt opp folgende problemstillinger som skal

undersokes og besvares (Revisjonskriterier nummerert med romertall):

1 . Hvordan har omlanget og utviklingen av sykefraveret i Fauske kommune v€rt de siste

tre erene? Vurderinger i forhold til:
a. Planer og rapportering
b. Rutiner

i. Fauske kommune skal fore statistikk over sykefraveret

2. I hvilken grad folger skoler i Fauske kommune opp sin plikt til systematisk arbeid med

forebygging av sykefraver? Vurderinger i forhold til:
a. Rutiner
b. MAI for helse, miljo og sikkerhet
c. Myndighetsfordeling
d. Risikoforholdene i kommunen

i. Fauske kommune skal fastsette m6l for helse. miljo og sikkerhet
ii. Fauske kommune skal ha oversikt over virksomhetens organisasion,

ansvars-, oppgave- og myndighetsfordeling i sitt HMS-arbeid
iii. Fauske kommune skal kartlegge farer og problemer, vurdere

risikoforholdene, lage planer og iverksette tiltak for i redusere risikoen
iv. Fauske kommune skal iverksette rutiner for 6 avdekke' rette opp og

forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-,

miljo- og sikkerhets- lovgivningen



3. I hvilken grad folger skoler i Fauske kommune opp sine plikter innen
sykefravrersoppfolging? Vurderinger i forhold til:

a. Rutiner
b. Tilrettelegging
c. Krav om oppfolgingsplan
d. Krav om dialogmoter
e. Krav om dokumentasjon

i. Fauske kommune skal legge til rette for at arbeidstakere som har ffitt
redusert arbeidsevne skal kunne fE en tilpasset arbeidshverdag og
tilpassede arbeidsoppgaver

ii. Fauske kommune skal utarbeide oppfolgingsplan for sykemeldte senest

innen fire uker, tiltaksplanen skal inneholde:
I . I samrid med arbeidstaker plan for tilbakeforing i arbeid og

videre oppfolging
2. Vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne
3. Aktuelle tiltak lra arbeidsgiver og andre tiltak fra ovrige

iii. Fauske kommune skal gjennomfore dialogmoter lbr sykemeldte senest

innen syv uker
iv. Fauske kommune skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om

oppfolgingsplan og dialogmote har vaert fulgt opp. Herunder hvem som

har vert innkalt og deltatt i motene.

Revisjonskriteriene er utledet fra Kommuneloven, Forvaltningsloven, Arbeidsmiljoloven med

forskrifter, Folketrygdloven med forskrifter. Intemkontrollforskriften og kommunens
retningslinjer og reglementer.

Vurdering:
Prosjektplanen inneholder problemstillinger. revisjonskiterier, og metodebruk slik det rides
til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en nrermere gjennomgang og drofting av prosjektplanen i utvalgets mote.

og at vedtatt prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som

kontrollutvalgets bestilling.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om Forebygging og
opplolgning av sykefraver slik det er beskrevet i prosjektplan datert 3 L august 2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdrilten og om
det er gjo( endringer i prosjektets problemstillinger.



Sekreter for kontrollutvalget



SALTEN

KOMMUNEREVISJON

Kommune/Etat/lnstitusjon :

Fauske kommune

Ar:

2021

Arkiv:

1. Planl.

av prosi

Utfort dato: 31.08.2021

Navn: Silje Fisktjonmo
Forebygging og oppfolging av

sykefravar

Bestilt KU dato: Side:

1av 4

Sjekkpunkter

1. Bakgrunn prosjektinformaslon (Hvorfor forvoltningsrevision)

Kommentar:
P5 bakgrunn av overordnet analyse og plan for forva ltningsrevisjon for Fauske kommune, vedtatt i

kommunestyret 01.10.2020 i sak nr. 95/20, leverer Salten kommunerevisjon forslag til prosjektplan

for <Forebygging og oppfplging av sykefraver> i Fauske kommune. I planen er dette prosjektet

prioritert som nr. 2.

2. Formil (Mdlformulering) (Er revisjonens t'ormdl ov interesse for kommunen og/eller
odministrasjonen?)

Kommentar:
Formilet med undersokelsen har vart 6 undersoke om Fauske kommune har

tilfredsstillende tiltak og rutiner for A forebygge og redusere sykefraveret sett opp mot lov og

avtaleverk, og om disse er gjennomf6rt i kommunens enheter. Det er OnskeliS 5 se hele kommunen

som enhet ner det gjelder m5l, rapportering og rutiner. Pi samme tid vil det vare hensiktsmessig 5

velge ut et omride 3 se nermere pi praktiseringen lokalt.

Kontrollutvalget vedtok i motet 03.05.21 at forva ltn ingsrevisjonen skulle se narmere pi oppvekst og

ku lturavdelingen, spesielt med tanke pi skole. For skolene ligger det samlede sykefravaret pi
mellom 10-14% i perioden april 2020-april 2021. Rapporten vil inneholde undersokelser av

sykefraver pi en eller to skoler i Fauske kommune. Vurderingen blir gjort niir detaljer rundt
sykefraveret undersokes nermere.

Forvaltningsrevisjonen fra 2018 om oppfolgning av sykefraver i Fauske kommune innen helse- og

omsorgsavdelingen konkluderte med at kommunen i noksi stor grad fOlger opp lover og forskrifter
ved oppf6lging av sykemeldte. Revisjonen pipeker at det er et forbed ringspotensial nir det gjelder A

dokumentere oppf6lgingsplaner og dialogm6ter. Denne forvaltningsrevisjonen vil derfor unders0ke

om oppf6lgingsplaner og dialogmoter blir dokumentert i henhold til lov og forskrift i en annen enhet
for 5 se om kommunen har klart i folge opp anbefalingen om a iverksette tiltak.

3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formdlet).

3.1. Problemstilling 1

Hvordan har omfanget og utviklingen av sykefravaret i Fauske kommune vert de siste tre irelte?
Vurderinger i forhold til:

. Pla ner og rapportering

. Rutiner



KOMMUNEREVISJON

Komm u ne/Etat/lnstitusjon :

Fauske kommune

Ar:

202L

Arkiv:

L. Planl.

av prosi

Utfort dato: 31.08.2021

Navn: sil.le Fisktjonmo
Forebygging og oppfolging av

sykefravar

Bestilt KU dato: Side:

2av4

3.2. Problemstilling 2

I hvilken grad fglger skoler i Fauske kommune opp sin plikt til systematisk arbeid med forebygging av

sykefraver?
Vurderinger i forhold til:

Rutiner
Mil for helse, miljo og sikkerhet
Myndighetsfordeling
Risikoforholdene i kommunen

3.3 Problemstilling 3

I hvilken grad folger skoler i Fauske kommune opp sine plikter innen sykefraversoppf6lging?
Vurderinger i forhold til:

. Rutiner

. Tilrettelegging

. Krav om oppfolgingsplan

. Krav om dialogmoter

. Krav om dokumentasjon

Revisionskrlteriet (6runnlog for vurdering). Relevante revisjonskriterier kon vare utledet ov

vedtok og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultotmdl, anerkient proksis,

foqteori oq kommunole ploner mv.

4.

Kilder:
o Kommuneloven
o Forvaltningsloven
o Arbeidsmiljglovenmedforskrifter
o Folketrygd loven med forskrifter
. Kommunens retningslinjer regler og

. lnternkontrollforskriften
reglementer

Problemstilling 1 - Revisjonskriterier
o Fauske kommune skal fOre statistikk over sykefraveret

Problemstilling 2 - Revisjonskriterier
e Fauske kommune skalfastsette mil for helse, miljo og sikkerhet
o Fauske kommune skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, ansvars-, oppgave- og

myn d ighetsford eling isitt HMS-arbeid
o Fauske kommune skal kartlegge farer og problemer, vurdere risikoforholdene, lage planer og

iverksette tiltak for 5 redusere risikoen
o Fauske kommune skal iverksette rutiner for 6 avdekke, rette opp og forebygge overtredelser

av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljo- og sikkerhets- lovgivningen

Problemstilling 3 - Revisjonskriterier
o Fauske kommune skal legge til rette for at arbeidstakere som har fitt redusert arbeidsevne

skal kunne fi en tilpasset arbeidshverdag og tilpassede arbeidsoppgaver



SATTEN

KOMMUNEREVISJON
Kom m u ne/Etat/lnstitusjon:

Fauske kommune

Ar:

2021

Arkiv:

1. Planl.

av prosi

Utfort dato: 31.08.2021

Navn: Silje Fisktjonmo
Forebygging og oppfolging av

sykefraver

Eestilt KU datoi Side:

3av4

o Fauske kommune skal utarbeide oppfolgingsplan for sykemeldte senest innen fire uker,
tiltaksplanen skal inneholde:

o I samrid med arbeidstaker plan for tilbakeforing i arbeid og videre oppfolging
o Vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsevne
o Aktuelle tiltak fra arbeidsgiver og andre tiltak fra Ovrige

o Fauske kommune skal gjennomf6re dialogm6ter for sykemeldte senest innen syv uker
o Fauske kommune skal kunne dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfolgingsplan og

dialogmote har veert fulgt opp. Herunder hvem som har vart innkalt og deltatt i motene.

5. Metodisk tilnarming og giennomfrring/revlsjonshandlinger
(Dotoinnsomling og - onolyse) Hvordon? Hensiktsmessig? Gjennomfgrbort? Tilstrekkelig
kompetanse? Relevont?

Kommentar:
lntervjuer med sentrale personer i virksomhetsomradet.

Doku mentanalyse. Gjennomgang av kommunale retningslinjer, planer, rutiner og saksbehandling.
Eventuelt stikkprover.

ndersokelse.

5. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvorsfordeling) Hor vi nodvendig
kompetonse? Ekstro bistond? Kritiske punkter?

Kommentar:
Ansvarlig for prosjektet er Bjorn Vegard Gamst

Utforende revisor er Silje Fisktjonmo

7. Milepaler (Oversikt over milepeler) Er fremdriftsplanen realistisk?

Kommentar:
- Godkjenning av prosjektplan - september 2021
- Oppstartsbrev - september 2021
- Dokumentan alyse- oktober/november 2021
- Endelig utarbeidelse av rapport -.ianuar 2022



Kom mune/Etat/l nstitus.ion :

Fauske kommune

Ar:

202t
Arkiv:

1. Planl.

av prosi

Utfort dato: 31.08.2021

Navn: Silje FisktjOnmo
Forebygging og oppf6lging av

sykefravaer

Bestilt KU dato: Side:

4av4

Ansvarlig revisor og utforende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om
revisjon av kommuner 515.

sted/dato: Bodo I 31.o8.2021

Ansvarlig revisor:

Utforende revisor:

9.t

Kommentar:

300 timer

SALTEN

KOMMUNEREVISJON

8. RevisorsuavhengiBhet



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
09.09.2021 2t/737 412- 5.3

sAK l7l21

Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med

Motedato:
I 5.09.2021

skonomiforualtningen: Beregning av tilskudd til private
barnehager

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
Salten kommunerevisjon IKS 30. juni 2021

Bakgrunn for saken:
I kontrollutvalgets sak 04/21 Dialog med rcvisor - etterlcvelseskonlroll regnskapsdret 2020.
ble utvalget informert om at revisor hadde valg ut Tilskudtl til private barnehager som tema.

Kommuneloven $ 24-9 stiller krav til kontroll med kommunens okonomiforvaltning, ut over
den kontroll som skjer ved ordinaer regnskapsrevisjon:

Regnskapsrevlsor ska/ se etter om kommunens eller fylkeskommunens
akonomiforvaltning i hovedsak foregar i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven pa en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til it
vurdere om det foreligger brudd pA lover. forskifter eller vedtak. der bruddet er av
ve sentl ig betyd n i n g fo r akono m ifo rva ltn in ge n.

Revisor ska/ senesl 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektaren, om resultatet av kontrollen.



Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon§ 3 «påse at 
regnskapsrevisorens påpekinger eller komrnunelo,·en § 2-1-7 til§ 2-1-9 blir rettet eller fulgt 
opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller.fulgt opp, skal kontrollutvalget rapportere det til 
kommunestyret eller.fylkestinget.» 

Kontrollen blir gjort gjeldende fra regnskapsåret 2020, og revisor skal rapportere resultatet fra 
sin etterlevelseskontroll innen 30. juni 2021. 

Formålet med kontrollen er å forebygge svak.heter og sikre at kommunen følger sentrale 
bestemmelser og vedtak innen økonomiforvaltningen. 

Vedlagt saken er revisors uttalelse datert 30. juni 2021 etter gjennomført etterlevelseskontroll. 

Revisor opplyser i notatet at de har kontrolle11 om: 
• Tilskuddsmodellen er i samsvar med forskrift om tildeling av tilskudd til private

barnehager Utgiftene som ligger til grunn for tilskuddsberegningen er korrekt
hentet fra kommunens årsregnskap. funksjon 20 I og 221

• Kommunen har rutiner for telling av barn i kommunale barnehager i samsvar med
forskrift. rundskriv og uttalelser fra Utdanningsdirektoratet

• Tellingen av barn i et utvalg av barnehager er korrekt
• Utbetalt tilskudd er i henhold til beregnet tilskudd

Undersøkelsene er vurdert i forhold til Forskrift om fordeling av tilskudd til private 
barnehager. 

Revisor konkluderer som følger i vedlagte uttalelse: Basert på de utførte handlingene og 
innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme pa noe som gir oss grunn til a tro at Fauske 
kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd hesfemmeisene.for beregning av tilskudd til 
private harnehager. 

Vurdering: 

Revisor har gjennomført undersøkelser i samsvar med det tema som kontrollutvalget fikk 
opplyst i sin sak 04/21 - Dialog med revisor. Revisor har levert sin uttalelse 30. juni 2021, 
som er innenfor gjeldende frist som er 30. juni. 

Forslag til vedtak: 

Fauske kontrollutvalg har mottalt uttalelse datert 30. juni 2021 fra revisor etter at denne i 
samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor 
det er undersøkt etterlevelse av regelverk om tilskudd til private barnehager. 

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 



Inndyr, 9. septem!

Sekreter for kontrollutvalget



SAIJTEN
KOMMUNEREVISJON

Til kontrolluNalget i

Fauske kommune

Deres ret.: Ve. ref.i 4010 9.15.2418s Eauike den 30. juni 2021

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for

6konomiforvaltningen

Vi har utfort et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet' i forbindelse med Fauske kommunes

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for Okonomiforvaltningen pe fOlgende omrider:

Kontroll av etterlevelse av regelverk om beregning av tilskudd til private barnehager hvor vi kontrollerer

om:
. Tilskuddsmodellen er i samsvar med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

. utgiftene som ligger til grunn for tilskuddsberegningen er korrekt hentet fra kommunens

irsregnskap, funksjon 201 og 221

.KommUnenharrutinerfortellingavbarnikommunalebarnehagerisamsvarmedforskrift,

rundskriv og uttalelser fra Utdanningsdirektoratet
. Tellingen av barn iet utvalg av barnehager er korrekt

. Utbetalt tilskudd er i henhold til beregnet tilskudd

vi har kontrollert tilskuddsiret 2020

Kriterier er hentet fra:

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for okonomiforvaltningen

Kommunedirektoren er ansvarlig for i etablere administrative rutiner som sorger for at

okonomiforvaltningen utoves i trSd med bestemmelser og vedtak, og at okonomiforvaltningen er

gjenstand for betryggende kontroll.

vlr uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi har utfort oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder

uavhengighetskrav og andre krav basert pi grunnleggende prinsipper om integritet, obiektivitet' faglig

kompetanse og tilborlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden'

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revis.ionsfirmaer

som utforer revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og

E-post: post@salton{evision.no

Poslboks 429. 8001 Bod6
Poslhusg,lrden. Havnegala fl
75 61 03 B0

Salten kontrollufualgseMce

Dato )O- b bz-t
Jnr. 7( / UZL
Arkiv nr. -{ / t (- )
Hjemmel u oft

Saltsnkoitmuner"vigionlKS $tw.sallen_tevision.no

Hovedkorttor Fauako
Posladresse. Postboks 140 8201 Fauske
Eesoksadresoer Torggata10,2.elg.
Telefon: 75 61 03 B0

Orq. nr,: 986 655 27 t tttvA

Avdeling Bod6

Besoksadresse:
Telelonl



SAI]TEN
KO I.,IM UN E R E V ISJ ON

beslektedetjenester}harsaltenkommunerevisjonlKsettilstrekkeligkvalitetskontrollsystem,herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav' faglige standarder og krav i

gieldende lovgivning og annen regulering'

Vare opptavel og Plikter

Va, oppgau" el. a avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for Okonomiforvaltningen

pi grunnlag av bevisene vi har hentet inn' Vi har utfort vert attestasionsoppdrag med moderat sikkerhet

isamsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med

okonomiforvaltningen. standarden krever at vi planlegger og gjennomforer oppdraget for i oppni

moderatsikkerhetforhvorvidtdetforeliggervesentligefeilellermanglervedetterlevelseav
bestemmelser og vedtak i kommunens okonomiforvaltning pe det omradet vi har foretatt forenklet

etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven pA en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget'

Utforing av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 3Of innebarer a

utfore handlinger for e innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for okonomif orualtningen

etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors

skjonn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryBgende sikkerhet' og vi gir derfor

ikke uttrykk for samme nivi av sikkerhet som i en revisionsberetning'

vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for ver konklusjon.

Konklusjon
Basert pi de utforte handlinBene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme pi noe som gir oss

grunn til e tro at Fauske kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverket for beregning av

tilskudd til private barnehager.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for e gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for 5 ivareta sitt

pise-ansvar med okonomiforvaltningen og til Fauske kommunes informasion, ot er ikke nodvendigvis

egnet til andre formal.

&.,loJolat*s*'l
Barbro Sakariassen

oppdragsansvarlig revisor



$ Su tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
09.09.2021 21738 413 5.3

sAK 18/21

Motedato:
15.09.2021

Horing: Strategiplan for Salten kontrollutvalgservice

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
e SaltenkontrollutvalgserviceKO strategiplan 18.6.2021

Bakgrunn:
Salten kontrollutvalgservice KO (Kommunalt oppgavefelleskap) hadde sitt konstituerende
mote I 7. juni 2021, og behandlet bl.a strategiplan 2021-2025. Representantskapet besluttet 6
sende planen pA horing til kontrollutvalgene i eierkommunene, ettersom planer for
sekretariatet vil fa innvirkning pi utvalgene.

Vedlagte dokument sier bl.a hva som er formilet med strategiplanen, bl.a at den skal vaere et

hjelpemiddel for e sette retning for virksomheten, at den skal gi hjelp til i rette blikket mot
omrider for langsiktig utvikling. og bidra til 6 arbeide systematisk mot virksomhetens mil.
Planen har i tillegg sagt noe om hvilke verdier virksomheten skal drives etter (Apenhet,
Usynlighet, lntegritet).

Hovedtyngden av strategiplanen finnes i del 5: Strategier. hvor det er formulert Mil:

5.1 Sekretariotet skal hu lilstrekkelig kupdsitet og bred kompetanse, men ogsa
rutclvendige ressurser / nellverkfor d hente inn spesialiserl ekstern kompelonse.
Mil.fbr virksomheten:
Bemunningen okes med ett arsverk sa ruskt som mulig. Nyrakrutlering skal gi storre
bredde i sekretariatets kompetonse.



Okt bemanning skal bidra til d redusere sdrbarhet, sikre god bistand til eksisterende
eiere og legge til rette.for ufiidelse av virksomheten. I tillegg synliggjore
kontrollunolgets arbeid overfor innbyggerne.

5.2 Sekretarialet sksl vere dpenfor at nye kommuner kan komme inn pd eiersiden.
Delte skal synliggjores, men ikke aktivt markedsfores overfor mulige nye eiere.
Mdl for virksomheten:
I4formasjon om sekrelarialet og dets planer.fremover.formidles til mulige nye eiere og
til andre virksomheter innen kontroll og lilsyn.

5.-l Selcretariatet sktl ha kompetanse om kommunal.fbrvaltning, om revisjonens
ljenester og om aktuelle risikoomruder i kommunene.
Mil for virksomheten:
Det utarbeides en plan for gjennomfttring av kompetanseheving. Planen skal
gj e nspe ile r is ikob il de I i e ie r kommune ne.

5.J Sekreturiatet skal vere en god og utviklende arbeidsplass./br sine onsqlte. Det
legges vekt pa et gtdt samarbeid ogfaglig utvikling.
Mil for virksomheten:
Det utarbeides en plan for gjennomforing av kompetanseheving.

5.5. Sekreturiatet skal rekruttere ansatte som gjenspeiler virksomhetens verclier. Del
stilles krav lil vandel, uavhengighet og integrilet.
Mdl .for virksomheten:
Det slilles lcrav til vandel, uavhengighet og integritet bide ved nyrel<rutlering og ved
oppfolgning av ansatt personell.

5.6 Sekretariatet skal giore nytte av leknologi. Digitalisering skal sikre elkklivitel,
tilgjengelighel og kstqlilet, men ogsd i slor grad eliminere behov for.fysiske fasiliteter.
Mdl for virlcsomheten:
Sekretarialet skal si raskt som mulig gjennomfore overgangfra papirbaserl til digilalt
posl-/arkivsystem.

Den storste endringen ligger i forslaget om skt bemanning fra I til 2 irsverk. Norges
kommunerevisorforbund laget en benchmarking / sammenligning mellom sekretariater i 2018,
og denne er oppdatert med tall fra 2021 . Oppdatert oversikt med tall fra 201 8 og 2021 tas med
i sin helhet:

5e kreta riat Antall
kontrollutv

(NKRF 2018)

Antall
Srsverk

(NKRF 2018)

Antall
kontrollutv

(mai2021)

Antall
Srsverk

(mai 2021)

KU per
6 rsverk

(mai2021)

Roga la nd KUS 18 3,0 15 3,0 (a) (c) 5,0

Kontrollutvalg Fjell IKS
(Alvdal, Folldal, Holt6len, Oppdal, Os,

Rennebu, Roro5, Tolea, Tynset)

9 1,5 9 1,s 6,0

Konsek Trondelag IKS 37 8,7 32 (b) 8,6

Sa lten KUS 10 1,0 10 1,0 10

Kusek IKS (Vest-Finnmark) 10 2,0 9 3,0 (d) 3



KUS for Romsdal 9 2,0 7 z,o 3,5

Glemdal Sekretariat IKS

(utgar - innger na i Konsek

0st IKS)

7 1,8 N/A N/A N/A

lndre Helgeland KUS 1 1,0 7 1,0 (c) 7

Trondheim KUS 1 1,0 1 1,0 1

Hauea la nd KUS IKS 10 7,0 10 2,0 5

KU BIS (Buskerud)
(utg6r - innger ne i Viken

Kontrollutvalgsekretariat)

t7 3,0 N/A N/A N/A

KUS lnnla ndet 5 2,0 4 (b) 7,6 2,5

Rokus IKS (Romerike)
(utg6r - inng6r ne i Viken
Kontrollutvalgsekretariat)

15 3,4 N/A N/A N/A

Viken
kontrollutvalgsekretariat
(opprettet ved sammensliing av bl.a

KUBIS oE ROKUSI

N/A N/A 33 6,0 5,5

(a) Forventer reduksjon til 2,5 arsverk etter hvert
(b) lnkluderer 1 fylkeskommune.
(c) Gjennomforer ikke analysearbeid (Risikovurderinger etc)

(d) lnkludert eierskapskontroll (forhold til kommuneloven???)

I Salten er det I irsverk per 10 kontrollutvalg. Gjennomgiende har ovrige sekretariat for
kontrollutvalg atskiltig ferre kontrollutvalg per ansatt. Ved okt bemanning vil det bli okte
utgifter for den enkelte kommune. I representantskapets sak 05121 (Budsiett 2022 /
Okonomiplan 2022-2025) er alternativene og de okonomiske storrelsene synliggiort pA denne

miten:

Altemativ I : Videre av drifisnivA:
'I'e kst 2022 202-1 202t 2025

Totalutgift I 860 000 1 926 000 l 995 000 2 074 000
Totalinntekt I 860 000 1 926 000 l 995 000 2 074 000
Deflator 4% 4% 4% 4%

Altemativ 2: Bemanningen styrkes med en stilling fra 1.1.2022, styrket tjenestekjop kr
200 000 ldes:

Tckst 2022 2023 2021 2025
Totalutgift 2 645 000 2 711 000 2 780 000 2 859 000

Totalinntekt 2 645 000 2 711 000 2 780 000 2 859 000

Deflator 4% 4% 4% 40

200 000
'Iekst 2022 2023 2024 2025

Totalutgift 2 445 000 2 511 000 2 580 000 2 659 000
Totalinntekt 2 445 000 2 5ll 000 2 580 000 2 659 000
Deflator 4% 4% 4% 4o/o

Altemativ 3: Bemanningen styrkes med en stilling fra I .1 .2022, styrket denestekjop kr



Representantskapet vedtok budsjett / okonomiplan i samsvar med altemativ 3. Samlet sett
ligger det dermed an til en budsjettokning pA cirka 32 %. Endringen for den enkelte kommune
vil vrre en tilsvarende okning.

Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg tar tiI etterretning Strategiplan 2021-2025 for Salten
kontrollutvalgservice KO.

Inndl r, 9. scptembe



 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIPLAN 2021-2025 (vedt. rep.skap 18.6.21) 



 

1. Innledning, med historikk og oppgaver  
 

o Salten kontrollutvalgservice Kommunalt Oppgavefelleskap (sekretariatet) er 

sekretariat for 10 kontrollutvalg i Salten. Selskapet startet opp som et 

interkommunalt samarbeid 1. august 2005, men er 2021 omdannet til Kommunalt 

Oppgavefelleskap. Kontorsted er Inndyr i Gildeskål kommune.  

 

o Sekretariatet har 1 ansatt i 1,0 årsverk.  

 

o Mengden arbeidsoppgaver har vært økende over tid for kontrollutvalgsekretariat. 

Både som følge av ytre krav til virksomheten (endringer i lov og forskrift, økt 

kompleksitet i saker), men også at kontrollutvalgene mer aktivt har satt 

kontrollsaker på dagsorden. 

 
o Sekretariatet har de siste årene vært i drøftinger om utvidelse med både en større 

kommune og med fylkeskommunen, uten at dette har ført frem.  

 

o Sekretariatets viktigste oppgaver og funksjoner er: 

▪ For eierne: Ivareta funksjonen som kontrollutvalgsekretariat. 

▪ For kontrollutvalgene: Være en kompetent administrasjon for 

kontrollutvalgene. 

▪ For andre aktører innen kontroll- og tilsyn: Være en konstruktiv 

samarbeidspartner. 

▪ For de ansatte: Være en god arbeidsgiver innenfor lov- og regelverk og 

selskapets rammer. 

 

o I dette dokumentet presenteres sekretariatets overordnete strategier de 

kommende fem årene. Strategiene skal legges til grunn for en handlingsplan. 

Strategiene og representantskapets arbeid med disse er en dynamisk prosess, og er 

derfor kontinuerlig basert på endringer i sekretariatets omgivelser og 

rammebetingelser 

 

2. Formål med strategiplanen 
• Være et hjelpemiddel for representantskapet og de ansatte for å sette retning for 

virksomheten 

• I en verden med mange kortsiktige utfordringer: Gi hjelp til å rette blikket mot 

viktige områder for langsiktig utvikling 

• Gi hjelp til å arbeide systematisk mot virksomhetens mål 

 

 

3. Visjon 
• Salten kontrollutvalgservice skal være en stabil og ettertraktet leverandør av 

tjenester til kontrollutvalg i Nordland fylke 

 



 

 

 

 

4. Verdier 
4.1 Åpenhet   

• Åpenhet inn: Tilrettelagt og mottagelig for innspill som setter lys på 

kommunens saksbehandling, tjenester og eierskap 

• Åpenhet ut: Være åpen og informativ overfor innbyggere, kommunestyre og  

media, om  

▪ Kontrollutvalgets ansvar og rolle 

▪ Saker til behandling 

▪ Muligheter for innsyn, merinnsyn 

 

4.2 Usynlighet 

• Sekretariatet er ikke et mål i seg selv, men et redskap for folkevalgt tilsyn og 

kontroll. Kontrollutvalgets overordnede arbeid, og enkeltsaker frontes av de 

folkevalgte.  

 

4.3 Integritet 

• Sekretariatet skal være upartisk, saklig, uavhengig og ærlig i sitt virke.  

 

 

  

5. Strategier  
 

5.1 Sekretariatet skal ha tilstrekkelig kapasitet og bred kompetanse, men også nødvendige 

ressurser / nettverk for å hente inn spesialisert ekstern kompetanse. 

Mål for virksomheten:  
Bemanningen økes med ett årsverk så raskt som mulig. Nyrekruttering skal gi større 
bredde i sekretariatets kompetanse. 
 
Økt bemanning skal bidra til å redusere sårbarhet, sikre god bistand til eksisterende 
eiere og legge til rette for utvidelse av virksomheten. I tillegg synliggjøre 
kontrollutvalgets arbeid overfor innbyggerne. 

 

 

5.2  Sekretariatet skal være åpen for at nye kommuner kan komme inn på eiersiden. Dette 

skal synliggjøres, men ikke aktivt markedsføres overfor mulige nye eiere. 

Mål for virksomheten:  
Informasjon om sekretariatet og dets planer fremover formidles til mulige nye eiere og 
til andre virksomheter innen kontroll og tilsyn. 

 

 

 



 

5.3  Sekretariatet skal ha kompetanse om kommunal forvaltning, om revisjonens tjenester 

og om aktuelle risikoområder i kommunene. 

Mål for virksomheten:  
Det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetanseheving. Planen skal gjenspeile 
risikobildet i eierkommunene. 

 

 

5.4  Sekretariatet skal være en god og utviklende arbeidsplass for sine ansatte. Det legges 

vekt på et godt samarbeid og faglig utvikling.   

Mål for virksomheten:  
Det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetanseheving. 

 

 

5.5. Sekretariatet skal rekruttere ansatte som gjenspeiler virksomhetens verdier. Det stilles 

krav til vandel, uavhengighet og integritet. 

Mål for virksomheten:  
Det stilles krav til vandel, uavhengighet og integritet både ved nyrekruttering og ved 
oppfølgning av ansatt personell. 

 

 

5.6  Sekretariatet skal gjøre nytte av teknologi. Digitalisering skal sikre effektivitet, 

tilgjengelighet og kvalitet, men også i stor grad eliminere behov for fysiske fasiliteter. 

Mål for virksomheten:  
Sekretariatet skal så raskt som mulig gjennomføre overgang fra papirbasert til digitalt 
post-/arkivsystem. 

 

 

 

 

 



$ Sutten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Ver dato: Jnr ark
09.09.2021 2|',139 413- 5.3

sAK r9l21

Budsjett for kontroll og tilsyn 2022

Saksgang:

Kontrollutvalgct

Motedato:
l 5.09.2021

Vedlegg:
a

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget skal i henhold til egen virksomhetsplan for 2021 behandle Budsjett for
kontroll og tilsyn 2022.

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 2 pAtegger kontrollutvalget A utarbeide forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen:

Kontrollutvalget skol utarheide .fbrslag til budsjett for kontrollarbeidel i kommunen

eller fi'lkeskommunen. Forslagel skal.folge innstillingen til arsbudsjetlet etter
kommuneloven S l1-3 tredie ledd til kommunestyret cller f))lkestingel.

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og

sekretariat.

Utgifter til revisjon
Nir det gjelder revisor er Fauske kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der

representantskapet vedtar budsjettramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig
ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er ikke lagt opp til
vesentlige endringer i revisjonens drift fra 2021 ti\2022, men en okning pi cirka 3 % for



virksomheten samlet sett. Med dette som bakgrunn beregnes Fauske kommunes honorar til 
revisjon ti I ca kr J 742 000 i 2022 (2021: kr I 691 000) 

Utgifter til sekretariat 

alten kontrollutvalgservice yter sekretariat tjenester til kommunene i alten. og å Fauske. 
Det legges opp til vesentlige endringer i driften fra 2021 til 2022.jfr at representantskapet har 
vedtan følgende budsjett/ økonomiplan for sin virksomhet 

Bemanningen styrke med en stilling fra I. l.2022. styrket tjenestekjop kr 200 000 
I fi s øy es: 

Tekst 2022 2023 2024 2025 

Totalutgift 2 44 5 000 2 511 000 2 580 000 2 659 000 
Totalinntekt 2 445 000 2 511 000 2 580 000 2 659 000 
Deflator 4 % 4% 4% 4% 

Altern at1v me 1 ere ønng av agens d Vd fi . d n ts111va, v1 e �1tt ø gen e ta d . fl ·11 . fi I d Il

Tekst 2022 2023 2024 2025 

Totalutgift I 860 000 I 926 000 I 995 000 2 074 000 
Totalinntekt I 860 000 I 926 000 I 995 000 2 074 000 
Deflator 4% 4% 4% 4% 

Samlet sett ligger det dermed an til en budsjettøkning på cirka 32 %. Endringen for den 
enkelte kommune vil være en tilsvarende okning. 

For Fauske kommunes del var andel sekretariat beregnet til kr 210 000 i 2021. mens det 
beregnes til 277 000 i 2022. 

Kontrollutvalget egne ko tnader 

Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser. tapt arbeidsfortjeneste 
etc er budsjettert sammen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være 
beho for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører 
utvalgets arbeidsområde. og da særlig i begynnelsen av valgperioden. For 2021 budsjetterte 
utvalget med kr 65 000 til dette formålet. 

Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå. 
Oppsummert utgjør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende: 

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr I 742 000 
Sekretærbistand Kr 272 000 
Kurs og opplæring. andre driftsutgifter Kr 65 000 
Sum Kr 2 079 000 



Forslag til vedtak:
fuurt"ion,.unes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021

foreslis budsjettert til kr 2 079 000.

n"gn.kupt- og forvaltningsrevisjon' selskapskontroll Kr 1 742 000

Sekreteerbistand K-r 272 000

Kut. og opple ring. andfq !4ftClqtftll- Kr 65 000

Sum Kr 2 079 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes

formannskapet.

ekreter for kontrolIutval get



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
09.09.202t 2t/740 4 t3_ 5.3

sAK 2012t

Revisors vurdering av egen uavhengighet

Saksgang:

Kontrollutvalget
Motedato:
15.09.2021

Vedlegg:
. Salten kommunerevisjon IKS, l6.juni 2021: Egenvurdering av uavhengighet

Bakgrunn for saken:
Kommuneloven stiller i $ 24-4 krav om at revisor skal vere uavhengig og ha god vandel.
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $$ 16-19 stiller nermere krav til revisors
uavhengighet, bl.a:

Revisor ktn ikke utfore revisjon eller qnnen kontroll .for kommunen eller fylkeskommunen hvis
det foreligger seregne .fbrhold som er egnet til d svekke tilliten lil revisorens uavhengighet og
objektivitet. $ 16

Revisor kan ikke utfore ret,isjon eller annen kontoll for kommunen eller.fylkeskommunen hvis
revisoren eller revisorens narstdende har en slik tilknytning til den reyiderte eller
kontrollerte virksomheten eller virksomhetens onsatte eller lillitsmenn at den er egnet til a
svekke revisorens uavhengighet og objektivitet. $ 17

Refisor kan ikke
a) ha andre stillinger i kommunen eller fylkeskommunen
b) ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen eller.fylkeskommunen deltar i eller

er eier av



c) vere medlem av styrende organer i en virk\omhel som kommunen eller

.fylkeskommunen deltar i eller er eier ov. Dette gielder ikke hvis virlsomheten utlbrer
revisjon og er organisert som el interkommunalt selskap, samvirkeforelak eller
aksieselskap
delta i eller hu funksioner i en annen virksomhet. hvis det kanfore til ot revisorens
interesser kommer i konflikl med inleressene til kommunen eller fylkeskommunen, aller
pd annen mdte er egnet lil k svekke tilliten til revisoren
utfore ri)tlgivningstienester eller andre ljenester.for kommunen eller.fylkeskommunen,
hvis dette er egnet til i svekke revisorens uuvhengighel og ob.iehivitet
yte ijenester som horer inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og
kontrolloppgaver
opptre som .fullmektig for den reviderte virl<somheten. unnloll ved bisland i sktttesaker
etter domstolsloven $ 218.

I henhold til forskriften skal oppdragsansvarlig revisor minimum hve( Ar avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet tiI kontrollutvalget

Vedlagt folger slik egenvurdering datert I 6. juni 2021 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Barbro Sakariassen og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst.

Vurdering
Vedlagte vurdering er utarbeidet i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds mal fbr
egenvurdering av uavhengighet. Sekretariatet har ingen merknader til revisors egenvurdering
av uavhengighet.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16.
juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om 5 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

d)

e)

.l)

s)

Inndyr, 8. september 2021

Sekreter for kontrol lutvalget



SAI/TEN
KOMMUNEREVISJON

Kontrolluwalget i Fauske kommune

Deres ref v ar r et.: 4O1.O / M /bvgl bs oato 16. juni 2021

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

lnnledning

lfolge kommuneloven 5 244 skal revisor vare uavhengig og ha god vandel. Narmere krav til revisors
uavhengighet og vandel folger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon ES 16-19.

Kravene til uavhengighet og objektivitet gielder for alle som utforer revisjon for kommunen, herunder
regnskapsrevisjon, forvahningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter bade oppdragsansvarlig
revisor, medarbeidere pi oppdraget og eventueh andre som er engasiert pi oppdraget.

Salten kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for
kvalitetskontroll (ISQC U. Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en
del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for 6 folge opp og sikre at revisionsteamet har tilstrekkelig
uavhengighet.

.lf0l8e kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften 5 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 6r, og ellers ved
bdhov, gien skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen
folger nedenfor.

Dato 8'+ ;1a4
Jnr. A( / Ltt
Arkivnr. t-{7 7 1..)

H.iemmel u oft

Oppdragsansvarlig revisoE yurdering av uavhengighet

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengi8het (S 15I

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til e

svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.

Tilknytning til den
reviderte virkomheten
(s 17)

Undertegnede har ikke selv eller narstiende som har en slik tilknytning til den
reviderte eller kontrollerte virkomheten eller virksomhetens ansatte eller
tillitsmenn at den er egnet til e svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Stillinger i kommunen
(5 18 a)

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

Stillinger i virksomhet
(E 18 b)

Undertetnende har ikke andre stillinger ien virksomhet som kommunen deltar ieller
er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utfOrer revisjon og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Saltenkommune,evisionlKS www.salten.revision.no

Hovedkonlor Fauske
Postadresser Poslboks14O.8201Fauske
Bessksadresse: To.ggatalO,2.etg
Telefon 75 61 03 80

E-post: po€t@salten-revisron-no

Postboks 429, 800'1 Bodo
Posthusgirden. Havnegaia I
75 61 03 80

O.g- nr.: 986 655 271 MVA

Avdeling Bods
Postadresse:

Te,efon:

Salten kontrollufualgservice



SAJ/TEN
KO I.,I M UNEREVIS]ON

Sahen kommunerevisjon IKS

Barbro Sakariassen
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Bj0rn VeSard Gamst
oppdraBsansvarlig forvaltningsrevisor

&rboJalar.:r"c sp*\Lo,.t &*,4

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Medlem av styrende
organer (! 18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer ivirksomhet som kommunen
deltar i eller er eier av, utover at Saiten kommunerevisjon utf,rer revisjon og er
or8anisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller
funksjoner i annen
virksomhet (g 18 d)

Undertetnede deltar ikke i, eller harfunksjoner ien annen vlrkomhet, som kan
medfore at revisors interesser kommer ikonflih med interessene til kommunen,
eller pi annen mite er egnet til I svekke tilliten til revisor.

R6dgivning eller andre
tjenester (s 18 e)

For slike tjenester gjor undertegnede en vurdering av rldgivningens eller tjenestens
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utovelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrolluwalgs-
og revisjonsforskriften g 18 e, utforer vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt
tilfelle serskilt.

Revisor besvarer l6pende sp6rsml/henvendelser som er I betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. UnderteSnede er bevbst pd at ogse slik veiledning mi
skje med varsomhet og pl en mlte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rtdgivnings- eller andre tjenester overfor Fauske
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Tjenester under
kommunens egne
ledelses- og
kontrolloppgaver
(s180

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Fauske kommune som horer inn under
kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

Fullmektig for den
revisjonspliktige
(5 ra g1

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Fauske kommune.



$ Srtt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

VAr dato:
09.09.202 r

Jnr
2lt74l

ark
413 5.3

sAK 2ll21

Motedato:
15.09.2021

Bodo kontrollutvalg. 3.6.21: Bestilling av forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS
Salten kontrollutvalgservice Ko: Protokoll fra mste i represenrantskapet I 8. j uni 2021
Kulturdepartementet 2. desember 2020: Retningslinjer for okonomiforvaltning og
kontroll for tilskuddsmottakere som f r tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i
2021

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revision og sekretariat om status nAr det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn.

Vedlegg a) er FKT sin oppfolgning av sin henvendelse fra 2020 med sporsmil om
kontrollutvalget snsker i bli medlem av organisasjonen. 56 langt i virt omride er Meloy
kontrollutvalg og Salten kontrollutvalgservicc medlemmer.

Vedlegg b) er kopi av vedtak i Bodo kontrollutvalg med bestilling av lbrvaltningsrevisjon
vedr Iris Salten IKS, men med annet tema enn tidligere revisjon. Vedlagt er ogsA
prosjektplanen som la til grunn for Bodo kontrollutvalg. Kopi av vedtaket sendes

b)
c)
d)

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
a) Forum lbr kontroll og tilsyn (FKT), epost I 2. august 202 I : Invitasjon til medlemskap i

FKT



kontrollutvalgene hos de ovrige eieme av selskapet. I{amaroy og Sorfold kontrollutvalg har
besluttet A sefie pa dagsorden bestilling av samme forvaltningsrevisjon.

Vedlegg c) er protokoll lra konstituerende mote i seketariatet, etter gjennomfort omdanning
til Kommunalt oppgavefelleskap

Vedlegg d) legges ved i tilknytning til sporsmil om Frivilligsentralen som var en del av sak
om orienteringer 3. mai.

Inndyr, 9. septe

Sekreter for kontrol lutval get



$ Sutten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato:
03.06.202t

Jnr
2t/536

8rk
412- 9.2

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I BODO

Saksbehandler: LarsHansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Bodo 03.06.2021 37121

37t2t Bestilling av forwaltningsrevisjon: Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrsrende Iris Salten IKS slik det er
beskevet i prosjektplan datert 05.05.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor firllmakt til A foreta
justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er
gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om konfiollutvalg i ovrige eierkommuner i Iris Salten IKS
snsker i bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrolluwalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Iris Salten IKS slik det er
beskevet i prosjektplan datert 05.05.2021.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6 foreta
justering av fastsatt problemstilting ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlgpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er
gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget ber seketariatet avklare om kontrollutvalg i ovrige eierkommuner i Iris Salten IKS
onsker A bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.



Rett utskrift:

Saksprotokoll sendt:
Revisor
Beiam kontrollutvalg
Fauske kontrollutvalg
Gildeskil kontrollutvalg
Hamaroy kontrollutvalg
Meloy kontrollutvalg
Saltdal kontrollutvalg
Stei gen kontrollutvalg
Sorfold kontrollutvalg

Dato: 3. juni 2021

Sekreter for kontrollutval get

2



Kommune/Etat/lnstitusjon:
Bodo kommune

Utfort dato: 05.05.2021

Navn: BjOrn Vegard Gamst

Sjekkpunkter

f. eatgilnn ptosicldnformaslon (Hvorfor forvoltningsrevision)

sak nr. 25/20,leverer salten Kommunerevisjon IKS forslag til prosjektplan for ( lris solten,,.

Pa KontrolluwalSets mote 2f .O4.2021, sak26/2L ble fOlgende vedtak fattet:
(Basert pa utvalgets drofting utarbeider utvalgsleder skisse til mulige problemstillinger, o8 denne

sendes medlemmene for synspunkter. Skissen oversendes deretter revisor for vurdering av

gjennomf6ring av undersokelser o&/eller forvaltnlngsrevisjon. )

2. 6, ,euisloneis prmdl ov intercsse for kommunen og/eller

odministrosjonen?)

Ka]nIn""t""
Formelet med prosjektet er A finne ut om avtaleverket mellom selskapene i konsernet ivaretar

utfordringene med 5 unngS kommunal stotte til kommersiell drift. og i finne ut i hvilken grad

anbudskonkurransen lris service As kjorte ivaretar prinsippene regelverket om offentlige

a nskaffelse r med hovedvekt

ov formdlet).

3.1. Problemstillint 1

! hvitken grad hor selskapene i lris Salten konsemet sqrget Iot et ovtolevetk som ivaretor kravene i
st atst utt e r e g u I ot i v et ?

. Statstotteregulativet
o Hva leies, og hvordan er leieprisene beregnet?
o Leieniviene/regulering

r Subsidier til kommersiell virksomhet
o Avkastning Hvordan reguleres leien?
o Monopolstilling

. Opereres det med andre priser pl tjenester mellom selskapene i lris Salten IKS

enn hva man tar nar/dersom andre aktorer benytter anleSSene?
. Hvordan gAr pengestrommene/gir det pengestrommer mellom lris Salten IKS

og lris Produksjon AS?

3.

SALTEN

KOMMUIIERE\'IS'ON 2027

Arkiv:

1. Planl.
av orosi

lris Salten Sestilt KU dato: Side:
1av 4



SALT

KOU

Kommune/Etat/l nstitusjon:
Bodo kommune

An

202L

Arkiv:

1. Planl.
av prosi

Utfort dato: 05.05.2021

Navn: B.iorn VeSard Gamst
lris Salten Eestilt KU dato: side:

2av4

3.2. Problemstillint 2:

I hvilken grad hor lris seruice AS tilrettelogt lor konkwronse i onbudskonkurronsene om moltak

ov avlall vinteren 2020/2027?

Herunder:
F lvaretar konkurransen konkurranseprinsippet?
> Hva er giort for a sorge for at det ble konkurranse og kontrakten?

) Serlige insitamenter for a fA til en konkurranse?

> Har de begrunnet at hvorfor kontrakten er tildelt uten e ha fett til konkurranse?

F Veiledendekontraktsverdier?
F Brukav en (noytral radgiver) delvis eid av lris Salten IKS med tidliSere ansatte

> Bytte av styreleder
F Nir ble det kjent at dette mltte pd anbud?

F Bruk av matavfallsdeponiet pt Vikan for andre tllbydere

o Var det kjentgjort til like priser som lP hadde.

. Krav som fremmer lris Produksjon
o Krav til narhet/lokal tilstedevarelse/responstid
o Tilbyder skal tilby mottaksplass foralt avfall iBodo
o Storrelsen pi samlet kontrakt
o Absolutte krav
o Mottak av matavfall

. oppdeling av kontrakten
o Praktisk mulig
o Fremmer konkurranse

. Tidsrammene
o Hvorfor kom veilederen midt pa sommeren 2020?
o Fremkommer det pA dette tidspunktet f.eks. hvilke mengder som kontrakten bygger

pA, oB evt. andre vesentlige forhold om konkurransen?
o Ble det pa annet vis kommunisert med markedet/aktuelle aktorer?

. For kort tid til 5 mote kravene

. Brudd p6 tidskrav

RevlsJonstriterler (Grunnlag for vurdering). Relevonte revisjonskriterier kon vare utledet av
vedtok og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultotmdl, onerkjent proksis,

Kommentar:
. Lov om offentlige anskaffelser
. Forskrift om offentlige anskaffelser
. Veilednins til lov os forskrift om OA



,N
Kommune/Etat/l nstitusjon:

Bod, kommune

Ar:

202L

Arkiv:

1. Planl.

av prosj

Utfort dato: 05.05.2021

Navn: B.iOrn Vegard Gamst
lris Salten Bestilt KU dato: Side:

3av4

Statstotteregu lativet
o Veiledninger

Avtaleverk mellom virksomhetene

s. lnetoaff timarming q giennomfrrint/revisionshandlinger
(Dotainnsamling og - onolyse) Hvordoi? Hensiktsmessig? Giennomforboft? Tilstrekkelig

kompetonse? Relevont?

Kommentar:

DokumentanalYse

lntervju/samtale med relevante styreledere og ansatte i virksomhetene

onsvo rsford el ing) Hor vi nodvendig

kompetanse? Elstro bistond? Kritiske punkter?

Kommentar:
Utforende revisor er: BjOrn Vegard Gamst

Oppdragsvanslig revisor: BjOrn Vegard Gamst

8. Revisorsuavheng8het

AnsvarliS revisor o8 utforende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forckrift om

kontrollutvalE og revisjon 519.

dato:

?Jt tLpele. fOre.s,'kt ouer milepaler) Er f remdriftsplonen reolistisk?

Kommentar:
- Godkjenning av prosjektplan - sommer 2021

- oppstartsbrev - hosl2027
- Dokumentanalyse- host 2021
- Endelig utarbeidelse av rapport - desember 2021



Kommu ne/Etat/l nstitusjon:
BodO kommune

Utfort dato: 05.05.2021

Navn: Bjorn Vegard Gamst

Sv^{4,.1
Ansvarlig revisor:

K,r-- N*f'; gl*
Medvirkende revisor:

Kommentar:

Ca 300 timer

SATTEN

KOMMUIIERTVEION 202L

Arkiv:

1. Planl.

av orosi

lris Salten Bestilt KU dato: Side:

4av4

9, Ressursbruk
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Forum for Kontroll og Tilsyn <fkt@fkt.no>
torsdag 12. august 2021 13:02

stenej@online.no
Post Sekretariatet
VS: lnvitasjon til medlemskap iForum for Kontroll og Tilsyn - Fauske

kommune
FKT_brosjyre202 1 -22.pdl FKT Vedtekter endret 202 1.pdf

Jegvisertil FKTs henvendelse til kontrollutvalget iapril ifjor(seunder). Sidenvi ikke har hOrt noe fra dere, regnervi
med at den kanskje kom i skyggen av pandemien og ble glemt.

Vi forsoker pa nytt og hiper at dere ifm budsjettprosessen til hosten, vil vurdere medlemskap fra 2022.

Narmere informasion om innmelding

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretar
Postboks 41. Sentrum,0101 Oslo I E-post:fkt@fkt.no I Tlf.:41471166

I WW lkt.nS I wtyl!.1!gL!ter.rom/@ FKT no WlryUlqle_baA!&D1_F_U.rc1
FKT - En moteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn

Sendt: onsdag 1. april 2020 08:59
Til: stenej@ on line. no

Kopi: la rs. ha nsen @ sa lten. no

Emne: lnvitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn - Fauske kommune

Til

Kontrollutvalget i Fauske kommune v/Jorn Stene

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en bransjeuavhengig organisasjon for kontrollutvalg og deres sekretariat. Vi

jobber for at kontrollutvalgene og sekretariatene skal kunne ivareta sitt pese-ansvar overfor administrasjonen og

revisjonen p6 en faglig god og uavhengi8 mate.

Vi mener det er avgjOrende for et velfungerende lokaldemokrati at politikerne er aktive og engas.ierte i

samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor mi kontrollutvalgene gis muligheten til a vere direkte representert i

en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale egenkontrollsystemet og tale

kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Styret i FKT er derfor sammensatt med lik fordeling av politiske

kontrollutvalgsrepresentanter og sekretariat.

N6 haper vi at Fauske kommune vil slutte seg til. Kontrollutvalget inviteres med dette til 5 bli medlem.

lnformasjon om FKT:



FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i pr 31.12 20Lg ca. ?00 medlemmer inkludert 23

sekretariat. Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en

generalsekretar lokalisert i Oslo.

Foruten e vEre et faglig serviceorgdn som kon gi lopende rdd og veiledning, kan vi tilby:'r Konferonser: Hvert ar arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.
'r Veiledere: For 5 styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av

revisjonsoppdrag og pSse-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.
r Opplering og undervisningsmoteriel/: I tillegg til e ha utviklet en oppleeringspa kke for valget i 2019,

arranBerer vi i2O2Ofor f@rste gang kontro llutva lgsledersko len.

Mer lnformasjon om vSre tilbud finnes pi www.fkt.no

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisas.ionens vedtekter.

lnnmelding i FKT kan gj@res via hjemmesiden: www.f kt.no/bli-medlem eller ved 6 sende en e-post til fkt(afkt.no

Kontinsentsatser for 2020:
Kommune 0-5 000 innb.: kr 3 500
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.: kr 7 000
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.: kr 9 000

Kommuner 20 001 - 50 000 innb.: kr 12 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 000
Fylkeskommuner: kr 1.5 000

Sekretariater: kr 9 000

Kontrollutvalgets rolle er kanskje viktigere enn noen gang i kontrollutvalgets historie. Fremover ni er kommunenes

tjenesteleveranse og bes lutningsprosesse r serlig s5rbar. Se ver framoverlent - og ikke tenk pi koronakrisen som en

velfortjent aktivitetspause f ra kontrollarbeidet

Vi h6per 6 hore fra dere. Ta gjerne kontakt hvis du har sporsmil.

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekreter

fr,
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo I E-post:ftt@fkt.no I Tlf.:41471166

lwww.ftt.no, www.twitter.com/(oFKT no www.facebook.com/FKT.no/

FKT - En moteplass for kommunale og fylkeskommu ale lonlrollutvalg og deres 3elGtariat

foRlrM fon x0NlRot t oG ltlsYN



I

Stytet 2O2'l -2022

Leder

Nestleder

Tage Petiersen (2020-2022)
Leder kontrollutvalget, Moss kommune

Einat Ulla I2O2O-2O22)

Senionadgjevar, kontrollutvalssekretariatet for Vestland

tlkeskommune

Rita Holb€rg (2021-2023)
Leder kontrollutvalgel, Fredrikstiad kommune

86rd Hoksrud (2020-2022)
Leder konlrollutvalgel, Bamble kommune

Liv Tronstad (2021-2023)

Senrcrradgiver, Konsek Trondelag IKS

Tom Oyvind Heitmann (2021-2023)

Radgryer Kusek lKS. vest-Finnmark

Styremedlem

Slyremed16m

Styremedlem

Styremedlem

Hardu innsp l vedrorende foftold styret bor kienne tileller sakerdu mener
det er vrktig at FKT har fokus pa - ta gieme kontakt med styreleder:

Tage Pettersen. laqqleleGen@Slotitlqet!A
Telefon: 90.r 07 753 6 !LSYN



Forumet sift formil:

En mote- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontrollarbeid i kommuner, fylkeskommuner, sametinget
og Longyearbyen lokalstyre

Forumet sine primare oppgaver:

'/ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontrollfunksjonen

/ vare pAdriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

r' vare en arena fo r e rfaringsutveks ling

r' styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompelanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

Forumet jobber gjennom A:

/ arrangere fagkonfera nser for kontrollulvalg
/ arrangere kurc og samlinger for ansatte i sekretariat

'/ vere horingsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i sporsmal som angar konlrollarbeid
/ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, y4@lkL!9
/ ta opp innspill og sporsmalfra medlemmer.
/ veilede. og bidrar med informasjonsmateriell lil
opplering av kontrollutvalg
/ ga aktuell jnformasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

r' kontrollutvalgenes eget talersr.
/ billigere konferanser
/ laglig pafyll
/ informasjonsutveksling
r' egen medlemsinformasjon utvikles
,'knytte kontakt med andre kontrollutvalg
r' veiledere forarbead i kontrollutvalg og sekretariat
r' flere medlemmer gir storre pavirkning mot dept.

6 I-OBUI TOF KONTHOLT OG ] ILSYN

For innmelding ellor intormasjon om FKl"s arbeid -

E-post tl(@rld.lo

Gsneralsakleta,:
Anne-(arin Femanger Petle6enl 4rit 71 166



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
KOMMTINALT OPPGAVI:lrl:l.l.F.SKAP
Postk)ks 5,1. 8138 Innd\r

Ver dato: Jnr ark
18.06.2021 2 t/582 {)12.1

MOTEPROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET SALTEN KONTROLLUTVALGSf,RVICE KO

Motedato: Fredag 18. juni 2021 kl. 12.20 - 13.10

Motested: Moterom Leivseth, Thon hotell Fauske

Forfall:
Gunnar Skjellvik. Gildeskil

Varamedlemmer:
lngen. Fort'all meldt kort tid for motet.

Ovrige:
Daglig leder Lars Hansen (Sekretariatsleder)

Godkjenning av innkalling og sakliste
lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Til stede:
Terie J. Solhaus Beiam
Espen Rokkan. Bodo
Jorn Stene Fau ske

Fred-Eddy Dahlberg llamaroy
Hans Ove II. Hagen Meloy Via Teams

Sindre Stordal Rr oy Via Teams
Wenche Skarheim Saltdal Via Teams
Thomas J. Danielsen Steigen
Jannike Mocn Sorfold



SAKSLISTE
Saksnunrnrer Sakstittel

lt2t Fortegnelse over representantskapets med lemmer
2t2t Valg av to deltagere til e underskrive protokoll fra mote
3t2l Vals
q2l Strategiplan for Salten kontrollutvalgservice KO
5/21 Budsiett 2022 - okonomiplan 2022-2025
6t2t Eventuelt

0l/21 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Forslag til vedtak:
Opprop giennomfort. Representantskapet er vedtakslbn

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Opprop giennomfort. Representantskapet er vedtaksfort

Itedlem Kommunc Varamedlem
Terie J. Solhaus Beiarn
Espen Rokkan, Bodo
Jorn Stene Fauske

Gildeskdl
Ired-Edd-v Dahlbers Hamanrv
llans Ove H. Hagen Meloy
Sindre Stordal Rodoy
Wenche Skarheim Saltdal
Thomas J. Danielsen Ste iscn
Jannike Moen Sorfbld

I'lcrllcm Kommune Varamedlem
Terie J. Solhauc Beiam
Espen Rokkan. Bodo
Jorn SIene Fauske

Ci ildcskil
Fred-Eddy Dahlberg Hanraroy
Hans Ove H. Hagen Meloy
Sindre Stordal Rodol
Wenche Skarheim Saltdal
Thomas J. Danielsen Steigen
Jannike Moen Sorfbld



02121 Yalg av to deltagere til i underskrive protokoll fra mote

Forslag til vedtak:
Folgende velges til i underskrive protokollen:

l. ......................
2. ......................

Omforent forslaq til forslaq:
Folgende velges til i underskrive protokollen:

l. Hans Ove H. Hagen. Meloy
2. Espen Rokkan, Bodo

Voterins:
Omforent forslag enstemm ig vedtatt.

Vedtak:
Folgende velges til i underskrive protokollen:

l. Hans Ove H. Hagen, Meloy kommune
2. Espen Rokkan, Bodo kommune

03/21 Valg

Forslag til vedtak:
Som leder i representantskapet velges

Som nestleder i representantskapet velges

Daglig leder gis signaturrett for oppgavefelleskapet.

Forslaq fra Jsm Stene:

Som leder i representantskapet velges Espen Rokkan

Som nestleder i representantskapet velges Jannike Moen

Reglement for godtgjorelse viderefsres som for $ 27-samarbeidet.

Daglig leder gis signaturrett for oppgavefelleskapet.

Omforent forslae til vedtak:
Som revisor velges Fauske Revisjon AS. Revisjonshonorar kr l5 000.

Votering:
Forslag fra Jorn Stene ble enstemmig vedtatt.

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Som leder i representantskapet velges Espen Rokkan



Som nestleder i representantskapet velges Jannike Moen

Reglement for godtgjorelse viderefores som for $ 27-samarbeidet.

Daglig leder gis signaturreft for oppgavefelleskapet.

Som revisor velges Fauske Revisjon AS. Revisjonshonorar kr l5 000.

04/21 Strategiplan for Salten kontrollutvalgservice KO

Forslag til vedtak:
Fremlagte strategiplan med de endringsforslag som ble besluttet i motet sendes pi horing til
kontrollutvalgene.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fremlagte strategiplan med de endringsforslag som ble besluttet i motet sendes pA horing til
kontrollutvalgene.

05/21 Budsjett 2022 - Okonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak:
I . Okonomiplan 2022-2025: Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med

dette okonomiplan for perioden 2022-2025 med folgende totale utgifter og inntekter:

driftsniv6:Altemativ l: Videreforins av

Tekst 2022 2023 2021 2025
Totalutsift l 860 000 I 926 000 I 995 000 2 07,1 000
'l'otalinntekt I 860 000 | 926 000 I 995 000 2 074 000

Deflator 4Yo 4% 4Yo 4Yo

Alternativ 2: Bemanningen styrkes med en stilling fra 1.1.2022. styrket tjenestekjop kr
200 000 ldes:

Tekst 2022 2023 202t 2025

Totalut,rift 2 645 000 2 7il 000 2 780 000 2 859 000

Totalinntekt 2 645 000 2 7il 000 2 780 000 2 859 000

Detlator 4 o/o 4Yo 4Yo 4Yo

Altemativ 3: Bemanningen styrkes med en stilling fra 1.1.2022. styrket tjenestekjop kr
200 000

Tckst 2022 2023 2021 2025
Totalutgiti 2 445 000 2 5il 000 2 580 000 2 659 000

Totalinntekt 2 445 000 2 5ll 000 2 580 000 2 659 000

Deflator 4% 4Yo 40 40h



2. Budsjett 2022. Representantskapel vedtar videre t'olgende budsjett for 2022.
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr
Totale inntekter for 2022 budsjetteres til kr .. .............
De totale utgiftene finansieres giennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

Omforent forslas til vedtak:
I . Okonomiplan 2022-2025:. Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med

dette okonomiplan for perioden 2022-2025 med folgende totale utgifler og inntekter:

Tekst 2022 2023 2024 2025
Totalutgift 2 445 000 2 5il 000 2 580 000 2 659 000
Totalinntekt 2 445 000 2 5lt 000 2 580 000 2 659 000
I)eflator 4% 4% 4Yo lYo

2. Budsjex 2022. Representantskapet vedtar videre folgende budsjett for 2022:
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr 2 445 000
Totale inntekter for 2022 budsjetteres til kr 2 445 000
De totale utgiftene finansieres giennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Okonomiplan 2022-2025: Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med

dette okonomiplan for perioden 2022-2025 med folgende totale utgifter og inntekter:

Tekst 2022 2021 2021 2025
Totalutgifi 2 445 000 2 5il 000 2 580 000 2 659 000
Totalinntekt 2 445 000 2 5il 000 2 580 000 2 659 000
Deflator 5 o/o 5% 4Yo 4Yo

2. Budsjett 2022. Representantskapet vedtar videre folgende budsjett for 2022:
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr 2 445 000
Totafe inntekter for 2022 budsjetteres til kr 2 445 000
De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

06/21 Eventuelt

Representantskapet droftet problemstilling tatt opp av Fred-Eddy Dahlberg: Gjennomforing av
forvaltningsrevisjon i vertskommune, jfr vedtak i Hamaroy og Bodo kontrollutvalg om
forvaltningsrevisjoner angiende barnevem.

Representantskapet ble informert om og droftet kommende forvaltningsrevisjon i Iris Salten IKS

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling



Vi bekrefter med vire signaturer innholdet i protokoll fra representantskapets mote pii
Fauske, 18. juni 2021:

Hans Ove Hagen
Hans Ove Horsberg Hagen Espen Rokkan

signature: }BI 

- 

-
Emait: hansovet@gmail.com

espen@pbl.no

signature:

Email:



Retningslinjer for okonomiforvaltning for okonomiforvaltning og kontroll
for tilskuddsmottakere som fAr tildelt driftstilskudd fra Kultur-
departementet i 2021

Fastsatt av Kulturdepaftementet 2. desember 2020

1. GENERELT

Kulturdepartementet vil presisere overfor tilskuddsmottakeren at de ulike lover og
forskrifter som gjelder for den enkelte selskapsform, mA folges. Virksomheten skal
mAlrette virksomheten og utvikle styringssystemer som sikrer hoy kvalitet og god
ressursutnyttelse. Vi viser for avrig til lov om offentliae anskaffelqer
(anskaffelsesloven ) og lov om likestillino oq-Lorbud moi diskrinli0el]lg (likestillings-
og diskrimineringsloven) med forskrifter.

Det forutsettes at mottakere av tilskudd fra Kulturdepartementet har systemer for A

ivareta sikkerhet og beredskap, og folger de til enhver tid gjeldende regler og
retningslinjer.

2. STYRETS, LEDELSENS OG REVISORS ANSVAR

Styret plikter A pSse at institusjonen til enhver tid forvaltes i samsvar med
gjeldende lover og forskrifter. Har institusjonen en administrerende direktor eller
daglig leder, skal denne forest6 den daglige ledelse isamsvar med gjeldende
lover og forskrifter og etter retningslinjer og p€rlegg fra styret. Styret har sarlig plikt
til 6 p6se at institusjonen har god kontroll med bokforing og formuesforvaltning.
Denne interne kontrollen kan ikke erstattes med revisjon som utfores av ekstern
revisor.

Kulturdepartementet presiserer nodvendigheten av at institusjonen har lopende
oversikt over institusjonens okonomiske situasjon, slik at forholdet mellom
budsjetterte og faktiske utgifter og inntekter til enhver tid er under kontroll.

StyreVledelsen har itillegg en sarskilt plikt til A p6se at virksomheten drives i

samsvar med forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet og i pkt. 3
nedenfor.

StyreVledelsen plikter 6 varsle departementet eller tilskuddsforvalteren
umiddelbart dersom det oppstdr vesentlige awik i forhold til arbeidsbudsjettet eller
de forutsetningene som er trukket opp i tilskuddsbrevet.

3. FORUTSETNINGER FOR TILSKUDD

For A motta statlig tilskudd forutsettes det at institusjonen har kontinuerlig drift i

samsvar med miil/formAlene med virksomheten. Det er videre en forutsetning at
institusjonen bruker ressursene effektivt og folger de lover og regler som gjelder
for arbeidslivet.



lnstitusjonen vil ikke f6 ytterligere tilskudd i2020 til dekning av eventuelle utgifter
til driftskreditt eller til dekning av okte utgifter som folge av prisstigning gjennom
Aret eller merutgifter som folge av lonnsoppgjor.

Det gis ikke statlig stotte til gjeldssanering. Et eventuelt Arsunderskudd ma dekkes
gjennom overforinger fra fri egenkapital eller over driftsbudsjettet i pafolgende
budsjettir. I serskilte tilfeller kan det gis anledning til A dekke inn underskudd over
en lengre tidsperiode enn ett ar. Departementet vil i slike tilfeller skjerpe kravene til
institusjonens okonomistyring og kontroll.

Utover eventuell kortsiktig driftskreditt kan institusjonen ikke oppta l6n uten A legge
dette fram for departementet. Eventuelt opptak av lAn mA godkjennes av
institusjonens styre for saken legges fram for departementet.

Driftstilskuddet skal som hovedregel benyttes til form6let i samme aret som
tilskuddet er tildelt. Tilskuddet skal plasseres p6 institusjonens bankkonto med
ordin@r bankrente. Det er ikke anledning til 6 plassere hele eller deler eller
tilskuddet i fond eller andre finansielle instrumenter som gir storre avkastning av
midlene over tid. En plassering av likvide tilskuddsmidler i fond m.m. istedenfor
den ordinare bankkontoen er i strid med gjeldende regelverk og forutsetningen i

tilskuddsbrevet. Dersom tilskuddet benyttes til plassering ifond m.m. vil dette
kunne f6 konsekvenser for framtidige tilskudd, jf. pkt. 8 nedenfor i retningslinjene

4. PLAN FOR DISPONERING AV UTGIFTER OG lNNTEKTER

Som grunnlag for institusjonens lopende kontroll med den okonomiske utviklingen,
skal institusjonen utarbeide et arbeidsbudsjett sa snart som mulig.
Arbeidsbudsjettet mi inneholde samtlige utgifter og inntekter som forventes i lopet
av Aret samt tilstrekkelig avsetning av midler til fri egenkapital som sikkerhet mot
uforutsette kostnads- og in ntektssvingninger. Departementel vil spesielt
understreke behovet for en realistisk budsjettering av egeninntekter.

5. KRAV TIL REGNSKAP OG REGNSKAPSAVLEGGELSE

Tilskuddsmottaker skal oversende regnskap til departementet eller
tilskuddsforvalteren sA snart som mulig og senest innen den fristen som er fastsatt
i tilskuddsbrevet.

Kulturdepartementet stiller folgende krav til regnskapet for tilskuddet:

1. Alle offentlige tilskudd skal spesifiseres i regnskapet med belop og
tilskuddsyterens navn. Dette gjelder ogsA fylkeskommunale og kommunale
tilskudd.

2. Dersom det er vesentlige awik mellom arbeidsbudsjettet og regnskapet
skal awiket kommenteres.

3. Regnskapet m6 underskrives av virksomhetens styre eller ledelse.

4. NAr tilskuddet er 400 000 kroner eller hoyere skal regnskapet revideres av
statsautorisert eller registrert revisor. Unntatt fra dette kravet er institusjoner
som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.
Undertegnet revisjonsberetning legges ved regnskapet.

5. N6r tilskuddet er under 400 000 kroner kreves det ikke at regnskapet er
bekreftet av revisor.



6. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til
grunn for soknaden eller beregningen av tilskuddsbelopet, skal oppbevares
i henhold til bestemmelsene i bokforingsloven.

6. PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

Tilskuddsmottakere som er aksjeselskap hvor staten eier aksjer, skal sende un-
derskrevet protokoll fra generalforsamlingen til Kulturdepartementet innen 6n uke
etter at generalforsamlingen er avholdt.

7. DEPARTEMENTETS KONTROLLADGANG

Departementet viser til det generelle p6legget Stortinget har gitt forvaltningen om dr

fore kontroll med tilskudd lil offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er
undergift statlig kontroll, jf. S 10 2. ledd i Stortinqets bevilqningsreqlement.
Bestemmelsen lyder:

"Ved tilskudd eller l6n til offentlig eller privat virksomhet som ellers ikke er
undergitt statlig kontroll, skal det tas forbehold om adgang for
tilskuddsforvalteren til 6 fore kontroll med at midlene benyttes etter
forutsetningene."

8. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD

Statstilskuddet gis til de form6l og under de forutsetninger som er angitt i

tilskuddsbrevet. Eventuelt ubenyttet tilskudd kan benyttes i senere budsjettermin.

Dersom tilskuddsmottaker akkumulerer overskudd over flere 6r som folge av
lavere aktivitetsnivA enn det som er forutsatt ved tildelingen av tilskudd, vil
departementet vurdere ir redusere stsrrelsen pd framtidige tilskudd.

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er nyttet i samsvar med
forutsetningene i tilskuddsbrevet, kan departementet eller tilskuddsforvalter kreve
hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt
tilskudd p6 bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i serlige tilfeller vere
brudd p6 bestemmelsene i straffelovens $$ 371-372.

Ved tilbakebetaling av tilskudd skal midlene overfores til:

Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO Bankkontonummer:
7694.05.00253

Det mA framgA av innbetalingen hvilket kapittel- og postnummer i statsbudsjettet
tilskuddet gjelder. Melding om tilbakeforing av midler med henvisning til kapittel- og
postnummer, m€r ogs2r sendes til Kulturdepartementet postmottak@kud.dep.no

9. PRAKTISERING AV RETNINGSLINJENE

Departementet forutsetter at institusjonens revisor blir gjort kjent med disse ret-
ningslinjene.

Dersom det oppstAr tvil om praktiseringen av retningslinjene, ta kontakt med
departementet eller tilskuddsforvalteren.



$ Sutt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

V6r dato:
09.09.202 t

Jnr
2 t /142

ark
413- 5.3

sAK22t2t

Eventuelt

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Mstedato:
I 5.09.2021

Inndyr 9. september 202

Sekreter for kontrollutv)
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