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som omfatter
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Eide.

Fræna. Gjemnes.

Molde.
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Rauma.
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kommuner

Molde, 18. april 2018
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GODKJENNING Av PROTOKOLLFRA STYREMØTE 13. DESEMBER 2017

ST 02/18

ÅRSMELDING FOR 2017

ST 03/18

ÅRSREGNSKAP FOR 2017

ST 04/18

REGNSKAPSRAPPORTPR. 31.3.2018

ST 05/18

RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2018

ST 06/18

VIDERE ARBEID
ETTER 1.1.2020

ST 07/18

REFERAT

ST 08/18

EVENTUELT

MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

FOR ROMSDAL

OG ORlENTERlNGER

Dersom det er saker styrets medlemmer ønsker å kommentere, stille Spørsmål ved eller ta opp
i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt.
Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79. evt. mob. 91 37 11 12.
E—post: 'ane.anita.as
en@molde.k0mmune.no
Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Stig Holmstrøm
styreleder

Kopi:
Medlemskommunene
v/ ordfører
Styrets varamedlemmer

(s)

Jane Anita Aspen (S)
daglig leder

Styret
*

for

'

Kontrollutvalgssekretariatet

Saksmappe:
Arkiv:

2018—1500/01
026 & 17

Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
ST 01/18

GODKJENNING
Daglig

Utvalg
Styret for KU—sekretariatet

AV PROTOKOLL

Møtedato
25.4.2018

FRA STYREMØTE

13. DESEMBER

2017

leders innstilling

Protokollen

fra styremøte

13. november

Disse velges til å underskrive
1 . ......................

protokollen

2017 godkjennes.
sammen

med møteleder:

Saksopplysninger
Protokollen

fra møtet er tidligere

To styremedlemmer

Jane Anita Aspen
daglig leder

velges

sammen

utsendt,

det er ikke [remkommet

med møteleder

til å godkjenne

merknader
protokollen

til protokollen.
i møte.

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL
Møte

3/l 7
13.12.2017
Kl. 09.30 —kl. 12:50
Møterom <<Formannskapssalen>>.
16/17 —21/17
Stig I Iolmstrøm

nr:

Møtedato:
Tid:
Møtested:
Sak nr:
Møteleder:
Av styrets
Vestnes

medlemmer

møtte:

Stig Holmstrøm,

kommune:

Rauma

komm

Gjemnes

Lars Ramstad,

une:

kommune:

kommune:

Oddvar

kommune:

Nesset

kommune:

Sunndal

Ivar Trælvik
Trond

kommune:

Møtende
Aukra

Ole Rakvåg
Synnøve Egge
Jostein Øverås
Odd-Helge Gravem
Vara var forhindret fra å møte

Eide kommune:
kommune:

Sunndal

Fræna
Ikke

kommune:

kommune:

Ingen

møtt:

Fra

M. H. Riise

vara:
kommune:

Nesset

lloksnes

Kåre Vevang
Ingvar Hals

Eide kommune:
Fræna

styreleder
nestleder

Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland

Molde kommune:
Forfall:
Aukra

Molde rådhus

Jane Anita

sekretariatet:

Av øvrige

møtte:

Styrelederen
Innkalling

Stig Ilolmstrøm
og sakliste

TIL

BEHANDLING:

UTV.

SAKSNR.

ønsket velkommen

daglig

leder

ROR-IKT

under OS

i neste styremøte

og ledet møtet.

ble godkjent.

TITTEL

ST l6/l7

GODKJENNING

ST 17/17

REFERAT

ST l8/l

ØKONOMIRAPPORT

7

Aspen,

Sveinung Talberg, rådgiver
Geir Ståle Tenljord, prosjektleder
01/17)
Protokollen
godkjennes
formelt

AV PROTOKOLL

FRA STYREMØTE

4. SEPTEMBER

20l7

OG ORIENTERINGER
PR. 3 l. OKTOBER

ST 19/l 7

KONTOLLUTVALGSSEKRETARIATET

ST ZO/l 7

MØTEPLAN

FOR STYRET

2017
FOR ROMSDAL

FRA 1.1.2020?

20l8
Side

1 av 5

ST 21/17

EVENTUELT

ST 16/17

Styrets

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

4. SEPTEMBER

2017

vedtak

Protokollen

fra styremøte 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive
] . Lars Ramstad
2. Trygve Grydeland

protokollen

sammen med møteleder:

Styrets behandling
Det foreslås at l,.ars Ramstad og Trygve Grydeland velges til å underskrive
sammen med møteleder.

protokollen

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer.

(8

voterende)

Daglig leders innstilling:
Protokollen

fra styremøtet 4. september 2017 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen
]. ......................

ST 17/17

REFERAT

sammen med møteleder:

OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak
Referat— og orienteringssakene

tas til orientering.

Styrets behandling
Referatsaker:
RS 03/17

Svar på førspurnad om å levere tenester til SKS IKS, brev datert 29.9.2017
fra Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal til Sunnmøre
Kontrollutvalssekretariat
IKS

RS 04/17

Notat om Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal — til bruk for
planlegging av oppsett av saks- og arkivsystem. notat datert 10.l 1.2017 fra
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal til prosjektgruppa for nytt saks—og
arkivsystem.

Orienteringssaker:
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OS Ol/l 7

Elektronisk
saks- og arkivsystem
Prosjektleder
Geir Ståle 'l'enfjord fra ROR—lKT holdt en grundig orientering til
styret om det elektroniske
saks— og arkivsystemet
som kommunene
som inngår
i ROR—IKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre
arkivskapere
som er knyttet til disse kommunene
(KF, IKS, AS og stiftelser)
Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal inngår en avtale
med Molde kommune om konfigurasjon
og oppsett av separat løsning med
egne dokumentmaler.
samt brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.
Geir Ståle 'lienfjord svarte på spørsmål fra styremedlemmene
undervegs i
orienteringen.
Styremedlemmene
får tilsendt presentasjonen
fra prosjektleder,
sammen med
møteprotokollen.

OS 02/17

Informasjon

Styret fattet enstemmig

ST 18/17

Styrets

Daglig

i samsvar

av lokale

forhandlinger

for sekretariatets

med daglig leders innstilling

PR 31. OKTOBER

ansatte

(8 voterende).

2017

vedtak
pr. 31.10.17

tas til orientering.

behandling
leder orienterte

Styret fattet enstemmig

ST l9/l7

Styrets

vedtak

ØKONOMIRAPPORT

Økonomirapport
Styrets

om resultat

kort om situasjonen.
vedtak

i samsvar

med daglig leders innstilling.

KONTROLLUTVALGSSEKRETARlATET

(8 voterende).

FOR ROMSDAL

vedtak

1. Styret har drøftet ulike aktuelle problemstillinger
knyttet til mulig organisering
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal etter 01.01.2020.
2.

Styrets

j

FRA 1.1.2020?

Styret forutsetter at Kontrollutvalgssekretariatet
med dagens omfang og personalressurs.

for Romsdal

opprettholdes

av

minimum

behandling

Styret diskuterte
sekretariatsløsning

problemstillingen
og var enig om at forhold
for kontrollutvalgene
var:

som var viktig for fremtidig

- Faglig kompetanse
— Unngå sårbarhet

- Økonomi
Daglig leder opplyser at det er kommunestyrene,
må ta stilling til sekretariatsløsning.
Sekretariatet

med innstilling fra kontrollutvalgene,
kan ikke saksbehandle
denne saken.

som
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Styreleder

Stig Holmstrøm

fremmet

følgende

forslag til vedtak:

1. Styret har draftet ulike aktuelle problems/illinger
knyttet til mulig organisering
Kontrollutval gssekretaria/et
for Romsdal etter 01 . (ll.2()20.
2.

Styretforutsetter
al Kontrollzltiialgssekre/alf'ia/etfor
med dagens omfang og personalressmns'.

Styret fattet enstemmig
voterende).

ST 20/17

Styrets

vedtak i samsvar

MØTEPLAN

FOR STYRET

Romsdal

med styreledersleders

opprettholdes

forslag til vedtak.

av

I'7'll'i7l'l77lfll7'7

(8

2018

vedtak

Det avtales følgende

møteplan

for styret i 2018:

- Onsdag 25. april
- Onsdag 5. sep/en'zber
- Onsdag 2] . november
Styrets

behandling

Styreleder

forslår følgende

møteplan

for styret i 20l 8:

- Onsdag 25. april
- Onsdag 5. september
- Onsdag 2] . november
Styret fattet enstemmig
Daglig

vedtak i samsvar

med forslag fra styreleder

(9 voterende).

ledes innstilling

Det avtales følgende

ST 21/17

møteplan

for styret i 2018: ..........

EVENTUELT
..l

Under Eventuelt
0

Brev

ble følgende

til kommunene

tema tatt opp:
om kontrollutvalgenes

rolle

og status

Styremedlemmene
fikk innledningsvis
utdelt et nytt utkast til brev korrigert av daglig
leder etter forrige styremøte. Eneste endringen er at det er lagt inn et avsnitt om
selskapskontroll.
Styret konkluderte med at sekretariatet sender brevmalen
som selv tar stilling til videre fremgangsmåte.
.

Arbeid

med

plan

over til kontrollutvalgene,

for informasjonssikkerhet
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Daglig leder informerte om at det ikke har vaert kapasitet til å arbeide med
avklaringene
i forhold til plan for informasjonssikkerhet
i høst. Styret aksepterer
utsettelsen.

'

Statusoppdatering
fra sekretariatet
Daglig leder informerte om status i arbeidet med oppdragsavtalene
mellom
kontrollutvalgene
og Møre og Romsdal Revisjon IKS. Avtalen er nå sendt rådmennene
for uttalelse. Styret oppfordrer sekretariatet til å gi tilbakemelding
til alle
kontrollutvalgene
om hvilke forslag til endringer som evt. kommer inn,

.

Erfaringsutveksling

Styremedlemmene
utvekslet
aktuelle i kontrollutvalgene.

liars Ramstad
nestleder

Trygve Grydeland
styremedlem

Jostein

Øverås

varamedlem

erfaring

omkring

prohlemstillinger

Stig Holmstrøm
leder

()le Rakvåg
varamedlem

og saker som er

Øyvind

Gjøen

styremedlem

Synnøve

Egge

varamedlem

Odd—Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
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Styret

for

Saksmappe:

2018-1500/01

Dato:

23.3.2018

210 & 14
Jane Anita Aspen

Arkiv:
Saksbehandler:

_
Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

Saksframlegg

Utval ssaksnr
(ST 02/18

Utvalg
Styret for KU—Sekretariat/et—

ÅRSMELDING

FOR 2017

Daglig

innstilling

leders

Årsmelding

Møtedato
25.4.2018

for 20 l 7 godkjennes.

Saksopplysninger
Kontrollutvalgssekretariatet
status som eget rettssubjekt

for Romsdal er et samarbeid
og med eget styre.

etter kommunelovens

regnskap
Etter vedtektene § 6 skal styret vedta budsjetthamlegg.
avlegges, fastsettes og sendes kommunene.
§ 48 pkt. 6.
er hjemlet i kommuneloven
Årsmeldingen
Vedlagt
o
0

og årsmelding.

§ 27 med

som skal

følger:
Daglig leders utkast til årsmelding for 2017 for Kontrollutvalgssekretariatet
Romsdal
Oversikt over behandlede saker 2017

for

VURDERING
av sekretariatets
gir en oppsummering
Årsmeldingen
skal bidra til å synliggjøre roller og oppgaver.

Jane Anita Aspen
daglig leder

og styrets virksomhet

i løpet av året. og

...!

w

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET
tor Aukra.

Eide.

l-iræna.

Gjemnes.

Molde.

Nesset.

FOR
Rauma.

ÅRSMELDING
1.

Sunndal

og Vestnes

ROMSDAL
kommune.

FOR 2017

INNLEDNING

Kommunene
Aukra. Eide, Fræna. Gjemnes. Molde. Nesset. Rauma. Sunndal
3 1 .desember 2004 Samarbeidsavtale
om interkommunal
sekretærfunksjon
kontrollutvalgene.

og Vestnes
for

inngikk

Fra 20l 3 ble Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal opprettet som et interkommunalt
samarbeid
(IS) etter kommunelovens
§ 27 med status som eget rettssubjekt
og med eget
styre. Det nye sekretariatet
ble opprettet med virkning fra 28. august 2013 og er registrert i
Enhetsregisteret
i Brønnøysund
med organisasjonsnummer
912 503 771.

2.

STYRETS

SAMMENSETNING

Styremedlem

Funksjon

Personlige
varamedlemmer
Gro Ødegård
Eirik Jenssen
Ole Rakvåg
Synnøve Egge
Lisbeth Valle
Kristine Måløy
Jostein Øverås
Odd Helge Gravem
Ann Monica Haugland

Stig Holmstrøm
Lars Ramstad
Oddvar Hoksnes
Kåre Vevan V
ln var Hals
Ø vind Gjøen
Ivar Hennin Trælvik
Trond M. Hansen Riise
Try ve Grvdeland

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem

2.1 Styrets oppgaver
Styrets oppgaver fremgår

av vedtektene

Kommune
Vestnes
Rauma
Aukra
Eide
Fræna
Gjemnes
Nesset
Sunndal
Molde

§§ 5 og 6:

S' 5 Or Ianiserin I av samarbeidet
Styret er samarbeidets
øverste organ. Styret har arbeidsgiveransvar
Samarbeidet
ledes av daglig leder.

og ansetter

daglig leder.

Hvert kommunestyre
velger ett styremedlem
med personlig varamedlem.
Styret velges for 4
år. Valgene følger kommunevalgperioden.
Styret velger selv leder og nestleder.
§ 6 Styrets møter
Styremøtene
ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet
er moteleders stemmegivning
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i

avgjørende.

Styret er beslutningsdykti

g når mer enn halvparten

av kommunene

er

representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets
medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett). Styrets leder sørger for at det blir ført
protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.
Utskrift av
protokollen skal sendes styret og kommunene.
Styret har myndigheten
til å ansette og si opp sekretariatets
personell samt avgjøre
personalsaker
som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjettframlegg,
regnskap og
årsmelding, som skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene.
Styret har ikke myndighet
å ta opp lån eller forplikte deltakerne på lignende måte.

3.

til

SEKRETARIAT

3.1 Bemanning
og arbeidsfordeling
I 2017 er sekretærfunksjonen
for kontrollutvalgene
ivaretatt
daglig leder .lane Anita Aspen, begge i 100 % stilling.

av rådgiver

Sveinung

Talberg

og

Sveinung lalberg har i 2017 1xa1etatt sekretæ11unksjonen
for kontiollutvalgene
1 fi.de lræna.
Nesset og Sunndal. lane Anita Aspen hai ivaretatt sekretærfunksjonen
for kontmllutvalgene
1
Aukra, (Jjemnes. Molde. Rauma, Vestnes og styret for Kontrollutvalgssekretariatet
lor Romsdal.
3.2 Sekretariatets
oppgaver
«Kommunestyret
eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget
har sekretariatsbistand
som til enhver tid tilfredsstiller
utvalgets behov.
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget
er forsvarlig utredet og
at utvalgets vedtak blir iverksatt >>,j f. Forskrift om kontrollutvalg
i kommuner og
fylkeskommuner
§ 20 1. og 2. ledd.
«Den som utfører sekretariatsfunksjon
for kontrollutvalget
er direkte underordnet
kontrollutvalget
og skal følge de retningslinjer
og pålegg som utvalget gir», jf. Forskrift
kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommuner
§ 20 4. ledd.

om

Sekretariatets
vedtekter § 4 Formål sier følgende:
«Kontrollutval gssekretariatet
har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til
saksforberedelse,
utredning og oppfølging av saker til kontrollutvalgene,
samt andre tjenester
som naturlig faller sammen med dette.»
Det er utviklet rutiner for innkalling. sakspapirer og oppfølging av møtene i
kontrollutvalgene.
I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon fra kommunen,
revisjonen og andre, skriving av saksframlegg
med forslag til vedtak og kvalitetssikring
av
hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans og
for at vedtakene blir fulgt opp.
3.3 Arbeidsmiljø
Sekretariatet hadde i lang tid en alt for stor arbeidsbelastning.
Arbeidsbelastningen
har
normalisert seg etter at bemanningen
i 2014 ble økt fra en til to ansatte i l00 % stilling.
Sykefraværet
er lavt.
Sekretariatet har gjort avtale med Molde kommune
seg av Molde kommunes vernetj eneste.
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om at sekretariatets

ansatte skal få benytte

3.4 Likestilling
Sekretariatet
er bemannet

av en kvinne og en mann.

Selskapets styre har ett medlem fra hver kommune, valgt av kommunestyret.
Det er
kontrollutvalgslederne
som er valgt inn i styret. Det er ni menn i styret. Styremedlemmene
har
personlig varamedlem,
som er kontrollutvalgenes
nestledere. Av disse er 5 kvinner og 4 menn.
Siden det var Ønskelig at det er kontrollutvalgets
leder som sitter i styret. har en ikke klart å
oppfylle kravet i likestillingslovens
§ 13 d) [la/' Hira/gal m' unwilwnmcr, skal lire/'] tlf/(mu raw-c
represm/cr/
med mim/fire.
Ved valg av leder og nestleder til kontrollutvalgene
i de respektive
kommunene,
bør begge kjønn være representert.
3.5 Etikk
Styre vedtok i møte 7.9.2016, sak 1 1/16 Etiske retningslinjer
for Kontrollutvalgssekretariatet
Romsdal. Retningslinjene
er gjeldende for de ansatte og for styrets medlemmer.
3.6 Kontorplassering
Sekretariatet
leier lokaler i Hamnegata 35, 4. etg. i Molde sentrum
Molde Eiendom KF. Leieavtalen utløper 15.11.2021.

via en fremleieavtale

3.7 Avtale med Molde kommune
om kjøp av administrative
tjenester
til sekretariatet
Avtalen fra 2014 med Moldc kommune om kjøp av administrative
tjenester ivaretar
sekretariatets
behov for bistand til utbetaling av lønn og godtgjøring.
regnskap, budsjett.
tjenester og noe kontormateriale.
Avtalen er videreført i 2017.

4.

VIRKSOMHET

for

med

IKT-

I 2017

4.1 Styret
Styret har i 2017 avholdt 3 møter; 4.mai, 4.5eptember og 13. desember og behandlet 21
protokollerte
saker. I tillegg er det i 2017 behandlet 4 referatsaker og 2 orienteringssaker.
Styremøtene blir også benyttet til erfaringsutveksling.
4.2 Møteaktivitet
i utvalgene
Totalt ble det i 2017 avviklet 51 møter i kontrollutvalgene
og behandlet 363 protokollerte
saker. I tillegg har det i 2017 blitt lagt fram for kontrollutvalgene
344 referatsaker og 222
orienteringssaker.
Aktiviteten

i utvalgene

har vært stor og det er stor kompleksitet

i sakene.

Antall møter i det enkelte utvalg i 2017 har variert fra 5 til 7 møter.
Antall protokollerte
saker for det enkelte utvalg har variert mellom 36 og 47 saker.
4.3 Kurs/konferanser
Den årlige Kontrollutvalgskonferansen
Gardermoen
i februar samler mange av
Samtlige kontrollutvalg
var representert
februar
2017 . De ansatte i sekretariatet
Aukra,

Eide,

Fraena,

Gjemnes,

Molde,

i regi av NKRF (Norges Kommunerevisorforbund)
våre kontrollutvalgsmedlemmer.
ved NKRF’S Kontrollutvalgskonferanse
1.-2.
var også deltakere på konferansen.

Nesset,

Sunndal

og Vestnes

kommuner

på

er medlemmer

av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Utvalgsmedlemmer
fra Aukra, Molde og Vestnes
var representert på FKT'S fagkonferanse
og årsmøte i Tromsø 7,—8.juni 2017. Daglig leder
var også deltakere på fagkonferansen
og årsmøtet.
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Kori/rally] val gsusekretariafet. for Romsdal går til innkjøp av saks— og aif'kivsys/emel
Elements. gjennom enlf'elles avtale inngått av ROR—IKT.
Avlalens lengde vurderesfor
Molde kommune.

Konirol/z(lvalgs'sekre/ariale/for

Romsdals

avtale med

I møte 13.12.2017 holdt prosjektleder
Geir Ståle Tentjord fra ROR-IK'l', en grundig
orientering til styret om det elektroniske
saks- og arkivsystemet
som kommunene
som inngår i
ROR—lKT har gått til innkjøp av. Avtalen åpner også for etablering av andre arkivskapere
som
er knyttet til disse kommunene
(KF, IKS, AS og stiftelser).
Det er lagt opp til at Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal inngår en avtale med Molde
kommune
om konfigurasjon
og oppsett av separat løsning med egne dokumentmaler.
samt
brukerstøtte for arkiv og systemadministrasjon.
En tar sikte på at sekretariatet kan inngå en slik avtale og ta i bruk systemet i løpet av 2018
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige
organer og har også 'ournal— 00 arkivansvar
for kontrollutvaloene.
Styret vedtok i styremøte
7.9.2016 sak 12/16 Arkivplan for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal. lnntil vi får på
plass et elektronisk saks— og arkivsystem,
har sekretariatet et papirbasert arkiv.
Kontrollutvalgenes
møtedokumenter
og protokoller oversendes den enkelte kommune for at
disse skal være tilgjengelig for kommunens
innbyggere. Sekretariatet har hatt dialog med
kommunene
om å legge kontrollutvalgets
møteinnkallinger
og protokoller godt synlig ute på
kommunens
hjemmeside.
Sekretariatet har i 2017 tatt i bruk en egen hjemmeside
avkontrollutval
romsdalno
På siden er det informasjon om sekretariatet og kontrollutvalgene.
Det er en fane for hvert
utvalg, der en finner møteinnkalling,
protokoller, forvaltningsrevisjonsrapporter
og annen
relevant intormasjon.
4.7 Fortsatt drift
Resultatet fra kommunesammenslåingsprosessene
vil også få konsekvenser
for sekretariatets
arbeid. Dette er en problemstilling
det vil være nødvendig å arbeide med de neste årene.
For øvrig vurderes det at Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal
stand til å levere sekretariatstjenester
til kontrollutvalgene.

5.

er solid og fremdeles

godt i

SAMMENDRAG

2017 har vært et normalt driftsår for sekretariatet. Aktiviteten
i kontrollutvalgene
har også i år
vært høy og kompleksiteten
i sakene øker, noe som medfører tilsvarende stor aktivitet for
sekretariatet. Det er stadig større fokus på kontrollutvalgenes
rolle og oppgaver, noe som igjen
krever at sekretariatet har de nødvendige
ressurser tilgjengelig. Et velfungerende
sekretariat er
en forutsetning for at kontrollutvalgene
skal kunne utføre sine tilsyns— og kontrollfunksjoner
på en god måte. Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, og det jobbes med
å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter
i kontrollutvalgene.
Det er en kjensgjerning
at kommunesammenslåinger
også vil ha konsekvenser
for
sekretariatet. Dette er noe som må avklares, frem til kommunesammenslåingene
skal trå i
kraft 1.1.2020.
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Saksnr
STOl/l7
ST02/17
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STO4/l7
ST05/17
ST06/17
ST07/17
ST08/17
ST09/17
ST 10/17
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ST 12/17
ST 13/17
ST
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15/17
16/17
17/17

ST 18/17
ST 19/17
ST20117
ST21/17

Kode

B
U

Sakstittel

-BEHANDLEDE

SAKER

I 2017

*

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER 2016
ÅRSMELDING FOR 2016
ÅRSREGNSKAP FOR 2016
REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2017
STYREHONORAR
RAMMER FOR LOKLALE FORHANDL1NGER 2017
REFERAT OG OR1ENTER1NGER
EVENTUELT
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. MA1 2017
ØKONOM1RAPPORT PR. 31. JUL1 2017
1NNK1ØP AV ELEKTRON1SK SAKS- OG ARK1VSYSTEM
BUDSJETT FOR 2018
UTKAST T1L PLAN FOR 1NFORMASJONSS1KKERHET
REFERAT OG OR1ENTER1NGER
EVENTUELT
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. SEPTEMBER 2017
REFERAT OG OR1ENTER1NGER
ØKONOM1RAPPORT PR. 31. OKTOBER 2017
KONTROLLUTVALGSSEKRETAR1ATET
FOR ROMSDAL FRA 1.1.2020?
STYRETS MØTEPLAN 2018
EVENTUELT

Forklarin
Saken er avsluttet
Under behandling
Til Videre oppfølging
Saken Oår ut

Statuskode

Styret
,

for

_

Kontrollutvalgssekretari

21t

Saksmappe:
Arkiv:

2018—1500/01
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Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Saksframlegg

Utvalgssaksnr
ST 03/18

ÅRSREGNSKAP

Utvalg
_
Styret for KU—sekretariatet

Møtedato
25.4.2018

FOR 2017

Daglig leders innstilling
Årsregnskap

for 2017 for Kontrollutvalgssekretariatet

Regnskapsmessig
vedtektene § 10.

mindreforbruk

for Romsdal godkjennes.

på kr 261 846,— avsettes til disposisjonsfond

i samsvar med

Saksopplysninger
Vedlagt følger:
'

Regnskapet for 2017

VURDERING

Det er ikke noen klar hjemmel for hvordan regnskapsavleggelse for § 27 samarbeid skal
gjøres. Vår revisor har anbefaler at vi følger regnskapsavleggelsen for [KS. Her er det da
styret som avlegger regnskapet. Revisjonsberetningen
blir da skrevet først etter at styret har
fattet sitt vedtak og underskrevet årsmeldingen (sak 81” 02/18).
Det er Molde kommune som er regnskapsfører for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal.
Daglig leder har god dialog med dem som utfører arbeidet, men har uttrykt misnøye med at
regnskapet ikke var ferdigstilt før 7.3.2018.
Daglig leder forventer at regnskapet ferdigstilles innen fristen 152 Da kan styret ha et møte
tidligere for behandling av årsregnskap og årsberetning, slik at revisjonsberetningen kan
foreligge før fristen 15.4.
Regnskapet viser et regnskapsmessig

mindreforbruk

på kr 261 846.—for 2017.

Hovedårsaken til mindreforbruket
er lavere utgifter til pensjon enn budsjettert, men også noe
lavere kostnader til kjøp av varer og tjenester. Dette fordeler seg med litt lavere utgifter på
flere av postene. Det at en del av styrehonoraret blir ført på 2018 grunnet sent avviklet
styremøte i 2017, gir særlig utslag.
Pensjon
Kontrollutval gssekretariatet for Romsdal føres etter kommunale regnskapsforskrifter.
og
skulle derfor også ha bokført pensjonskostnaden ihht. Standarden for god kommunal
regnskapsskikk (gkrs). Vår regnskapsfører, Molde kommune, har valgt å gjøre dette på
samme måte som det tidligere ble gjort for Kommunerevisjonsdistrikt
2. Der det ble

utgi ftsført kun faktisk betalt premie, dvs. ikke bokførte årets premieavvik
og amortifrsert
tidligere års premieavvik.
l noten blir det opplyst om netto pensjonsforpliktelser.
Pensjonskostnadene
skulle vært balanseført i år og da også ajourført i forhold til 2016. Siden
korreksjon i pensjonskostnadene
bare blir kr 4 864; så har daglig leder akseptert at vi for
2017 følger regnskapsførers
forslag med opplysninger
i noten. Men for regnskapet 2018 er det
presisert at dette skal føres korrekt i forhold til standard for god kommunal regnskapsskikk.
Merverdiavoift
Som det går frem av regnskapet så tilfaller kompensert merverdiavgift
Molde kommune.
Dette skyldes en ordning fra mange år tilbake, når det kom en endring i
momskompensasjonsreglene.
Molde kommune har behold mornskompensasjonen
for de
interkommunale
samarbeidene/selskap
de har ført regnskap for. Denne ordningen skulle
endres fra regnskapet 2017. men grunnet mangelfull kommunikasjon
internt på
regnskapsavdelingen
så ble ikke det oppdaget før etter at vårt regnskap var avsluttet. Dette
blir da endret fra regnskapet 2018. da vil moms bli rapportert inn direkte gjennom
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal.
Disposisjonsfond
Vedtektene sier at mindreforbruk
både i 2014, 2015 og 2016
0

2014

0

2015 — kr 227 497,—

0

2016 —kr 184 827.—

skal avsettes

til disposisjonsfond.

Det har var mindreforbruk

kr 371 270,—

Tidligere mindreforbruk
har ikke «teknisk» vært avsatt til disposisjonsfond,
selv om det går
frem av vedtektene § 10 og møteprotokollene
fra styrets behandling av regnskapene.
Alle
tidligere års mindreforbruk
avsettes derfor i 2017.
Det er ikke noe
balanse. Det er
nødvendig med
før refusjon fra

mål at samarbeidet skal bygge seg opp en stor egenkapital,
målet er å gå i
likevel nødvendig med en viss buffer. På starten av kalenderåret
er det
en buffer og egenkapital for at det skal være midler til lønn og andre utgifter
deltakerkommunene
blir betalt inn.

[ budsjettet for 2018, er det budsjettert med bruk av 200 000,— fra disposisjonsfondet,
for at
det ikke skal bygge seg opp et for stort disposisjonsfond.
Det kan også ved budsjettering
for
2019, vurderes om det skal budsjetteres med bruk av noe av disposisjonsfondet.
Daglig leder anbefaler at mindreforbruket
i regnskapet for 2017 på kr 261 846,- avsettes til
disposisjonsfond
i samsvar med vedtektene § 10. Det samlede disposisjonsfondet
er da på
kr 1 045 440.—.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET
FOR ROMSDAL
Organisasjonsnummer:

912 503 771

ÅRSREGNSKAP 2017

.

A

'.

'

A'l

Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer

67

med krav til motytelse

2 382 678

2 375 000

2 375 000

2 386 864

2 382 678

2 375 000

2 375 000

2 386 931

1 423 856

1 486 000

1 486 000

1 473 219

Sosiale utgifter

353 766

443 000

443 000

350 940

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon

253 794

351 000

336 000

273 582

95 000

95 000

110 000

98 960

4

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter

S

Kjøp av tjenester

som erstatter

tj.produksjon

Overføringer

16 169

Sum driftsutgifter

Brutto

2 142 585

driftsresultat

24 065
2 375 000

2 375 000

2 220 766

240 093

166 165

22 038

18 662

22 038

18 662

Finansinntekter
Renteinntekter
Sum

8

og utbytte

eksterne

finansinntekter

Flnansutgifter
Renteutgifter

og låneomkostninger

Sum eksterne

finansutglfter

Resultat

Netto

interne

eksterne

8

286
286

finanstransaksjoner

driftsresultat

21 752

18 662

261 846

184 827

finanstransaksjoner

Bruk av tidligere

års regnsk.m.

mindreforbruk

12,13

Sum bruk av avsetninger

Avsatt til disposisjonsfond

783 621

12

Sum avsetninger
Regnskapsmessig

783 621

783 621
783 621

mindreforbruk

13

261 846

184 827

EIENDELER
Anleggsmidler

1 229

416

Aksjer og andeler

9

1 229

416

Omløpsmidler
Kortsiktige ford ringer

10

1 412 383
-1 269

1 080 758
-570

Kasse, postgiro, bankinnskudd

11

1 413 652

1 081 328

1 413 612

1 081 174

1 046 696

784 037

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond

12

783 621

Regnskapsmessig mindreforbruk

13

261 846

783 621

Kapitalkonto

14

1 229

416

366 916

297 137

366 916

297 137

1 413 612

1 081 174

Langsiktig gjeld
Kortsiktig

gjeld

Annen kortsiktig

gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15

o

.

'.
.

'
l

.

.-.
l.

o".
l.
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.

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

regnskapsprinsipper

i Kommunelovens

nedfelt

Anordningsprinsippet

gjelder

fører sitt regnskap

i kommunal

etter de kommunale

§ 48 og regnskapsførskriftens

sektor

og betyr at all tilgang

§ 7.

og bruk av

midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av
driftsregnskapet

driftsinntekter

eller investeringsregnskapet.

i foretaket,

' investeringsregnskap,
Videre
fradrag

ingen anleggsmidler,

er regnskapet
i inntekter

beløp.

utgifter

gjeld eller avskrivninger.

Det betyr at det ikke er gjort

og heller

Dette betyr at aktiviteten

viser driftsutgifter

for året. Foretaket har ikke

langsiktig

ført etter bruttoprinsippet.

for tilhørende

tilhørende inntekter.

Driftsregnskapet

og regnskapsresultatet

ikke fradrag

i utgifter

for

i selskapet kommer frem med riktig

og

NOTE 2A - ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 2017
Oppr. budsjett

Regnskap 2016

2 375 000

2 375 000

2 386 931

2 404 717

Z 375 000

2 375 000

2 405 593

2 142 585

2 375 000

2 375 000

2 220 766

2 375 000

2 375 000

2 220 766

Regnskap 2017

Reg. budsjett

Anskaffelse av midler
driftsdel (kontoklasse 1)

Inntekter

Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

Anvendelse

2 382 678

18 662

22 038

av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

286
2 142 871

Anskaffelse - anvendelse av midler

261 846

184 827

Endring l arbeldskapltal

261 846

184 827

1 045 467

184 827

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetning

783 621

Netto avsetninger

261 846

NOTE ZB OVERSIKT OVER ENDRINGER I ARBEIDSKAPITAL

184 827

2 017

2016

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler
Endring kortsiktige fordringer
ENDRING

OMLØPSMIDLER

KORTSIKTIG

(A)

489 175

-700

-478 153

331 625

11 023

-69 779

173 804

261 846

184 827

GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B)
ENDRING

332 325

ARBEIDSKAPITAL

(A—B)

2017

Note 3 - PENSJON
Brutto påløpt forpliktelse

463 940

Pensjonsmidler

371 470

Netto forpliktelse

før AGA

Pensjonsforpliktelsen

92 470

og endring

i denne er ikke balanseført.

i KLP .

Alle ansatte er pensjonsforsikret
Regnskapsførte
Framtidige

pensjonskostnader

pensjonsytelser

2016
203 041
221 434
-18 393

for 2017 er

kr

138 559

beregnes ut fra antall opptjeningsår

De ansatte har rett til AFP etter bestemte
avsatt midler i forsikringsordningene

og lønnsnivået

regler. AFP er ikke forsikringsmessig

til framtidige

ved pensjonsalder.
dekket og det er ikke

AFP—pensjoner.

2017

2016

7 678

11 864

REFUSJON
FRADELTAKENDE
KOMMUNER

2 375 000

2 375 000

Sum

2 382 678

2 386 864

2017

2016
118 750

NOTE 4A- OVERFØRINGER MED KRAV TIL MOTYTELSE
KOMPENSERT
MVADRIFT

NOTE 4B - KOSTNADSFORDELING
Kommune

Folketall 01.01.16

Fordeling

Aukra

3 518

5,0 %

118 750

Eide

3 467

5,0 %

118 750

118 750

Fræna

9 717

14,0 %

332 500

332 500

Gjemnes

2 593

4,0 %

95 000

95 000
878 750

%

902 500

Nesset

2 970

4,0 %

95 000

95 000

Rauma

7 492

11,0 %

261 250

261 250

Sunndal

7 160

10,0 %

237 500

237 500

Vestnes

6 611

9,0 %

213 750

237 500

70 260

100,0 %

2 375 000

2 375 000

Molde

Sum

26 732

38,0

Ifølge vedtektene for KontrollutvaIgssekretariatet
utgiftene

etter folketall pr. 1. januar foregående

for Romsdal fordeles 100 % av

år, jf. § 2 Samarbeidets

budsjett.

NOTE 5 - YTELSERTIL DAGLIG LEDER,STYRETOG KONTROLLORGANER
2017
Styrehonorar
Tapt arb.fortjeneste

folkevalgte

Fastlønn daglig leder
Revisjonshonorar

NOTE

6- KJØP AV TJENESTER

SOM

ERSTATTER

2 303

682 000

674 167

kjøp av tjenester

T.I.PROD.

2017

-

revisjon
fra andre kommuner

*

95 000

Sum

95 000

* Molde

3 960
775 430

2016
3 960
95 000
98 960

kommune;

Regnskapsførsel

30000

Fellesutgifter

5000

ROR-IKT

30000

Personal

30000

7- OVERFØRINGER

2017

Betalt mva drift
Overf momskomp
Overføring

til Molde kommune

til andre

Sum

NOTE

4 939

750 439

Interkommunal

NOTE

95 000

8 500

Sum

2016

55 000

8- FINANSINNTEKTER

Finansinntekter
Finansutgifter

OG FINANSUTGIFTER

2016

7 678

11 864

7 678

11 863

813

338

16 169

24 065

2017
22 038
286

2016
18 662

Styret i Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal

Molde,

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang

ivar Henning Trælvik

Lars Ramstad

Oddvar Hoksnes

nestleder

Ingvar Hals

Trygve Grydeland

Øyvind Gjøen

Trond M. Hansen Riise

Styret
«

Saksmappe:
Arkiv;

.

2018—1500/01
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TOI” Kontrollutvalgssekretanatet

Saksbehandler: Jane Anita Aspen

for

Dato:

Romsdal

18.4.2018

Saksframlegg

Utvalgssaksnr

Utvalg

ST 04/18

Styret for KU—sekretariatet

ØKONOMIRAPPORT
Daglig

Møtedato

,,

25.4.2018

PR. 31.3.2018

leders innstilling

Økonomirapport

pr. 31.3.2018

tas til orientering.

Saksopplysninger
Budsjett for 2018 ble vedtatt i styresak ST 12/17. Vedtektene § 9 omhandler daglig leders
orientering til styre om bl.a. økonomi.
Totalkostnad

for drift av sekretariatet

for 2017 er kr 2 437 000.—.

Vedlagt følger:
. Regnskapsrapport

pr. 31.3.2018

VURDERING
LØNN OG SOSIALE
UTGIFTER
Det ser ut til å bli noe laver pensjonskostnaden enn budsjettert. Beregnet ut fra premieoversikt
for 2017, så blir trolig pensjonskostnaden ca. 15 000; lavere enn budsjettert.
2. KJØP AV VARER OG TJENESTER
Noen utgifter får vi faktura på bare en gang i året, dette gjelder 13512 Kjøp av tjenester fra
andre (Molde) kommuner. Denne fakturaen får vi ved årsskifte, men før regnskapsavslutning.
Periodiseringen blir derfor misvisende. Periodiseringen blir så tidlig på året også misvisende
når det gjelder en del andre poster der vi mottar faktura tertialvis, halvårlig eller en gang i
året.
3. INNTEKTER
Refusjon fra deltakerkommunene i henhold til kostnadsfbrdelingen i vedtektenes § 2, er
budsjettert til kr 2 225 000.-.
Det skal normalt faktureres kommunen i to terminer 1. termin med frist ca. 10. januar og 2.
termin ca. 10. juli. Ved en feil ble det fakturert hele beløpet ved 1. termin.
Så langt ser det ut til at regnskapet vil gå i balanse i forhold til budsjett.

Jane Anita Aspen
daglig leder

45 KONTR.UTV.SEKRETARIATET

FOR ROMSDAL

(2018) —Ar/Periode

Regnskap

2018
Ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET
10111 LØNN FASTE STILLINGER
367.360
10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE
0
10812 TAPT ARB.FORTJENESTE
FOLKEVALGTE
0
10911 PENSJONSANDEL —KLP
49.856
10915 BRUK AV PREMIEFOND —KLP/MKP
0
10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE MKP —AVG.PL
984
10951 GRUPPELIVSFORSIKRING,
AVG.PL
540
10952 T—YRKESSKADEFORSIKRING,
AVG.PL
300
10991 ARBEIDSGlVERAVGIFT
59.292
11001 KONTORMATERIELL
O
11002 ABONNEMENT. TIDSSKRIFTER, FAGLITTERATUR 1.708
11152 KOMMUNAL BEVERTNING
900
11220 GAVER TIL ANSATTE
0
11231 HOTELL— OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL
0
11299 ANDRE UTGIFTER
0
11309 BANKOMKOSTNINGER
1.223
11412 INFORMASJON/HJEMMESIDE
O
11422 GAVER IKKE ANSATTE, REPRESENTASJON
O
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH—IKKE OPPG.PL18.214
11511 INTERN OPPLAERVIRKSOMHET
- IKKE OPPG.PL
O
11601 REISE—KOSTGODTGJ -OPPGAVEPL/AVG.FRlTT
8.348
11602 REISEGODTGJ —OPPGAVEPL/AVG.PL
656
11650 TELEFONGODTGJ —OPPG.PL/AVG.PL
1.800
11731 REISEUTG (IKKE KURS) —IKKE OPPG.PL
1.262
11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM,
IKKE AVG.PL1.042
11853 KOLLEKTIV FRITIDSULYKKE/FRIVILLIG
ORDNING
—31
11855 ADM.TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN
KLP, IKKE AVG.PL10
11901 HUSLEIE
22.500
11952 KONTINGENTER
9.200
11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING
AV DATAPROGR2.250
12001 KJØP INVENTAR OG UTSTYR
0
12004 KJØP AV DATAMASKINER/IKT—UTSTYR
0
12201 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER
6.861
12601 KJØPTE RENGJØRINGSTJENESTER
BYGG
O
12721 ANDRE KONSTJENESTER/HONORAR,
IKKE OPPGP
O
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER
O
14290 BETALT MVA DRIFT
4.030
14501 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE
0
15009 ANDRE RENTEUTGIFTER
4
16212 PURREGEBYR
150
17290 KOMPENSERT MVA DRIFT
—4.030
17801 REFUSJON FRA DELTAKENDE KOMMUNER
-2.225.000
19001 RENTER BANKINNSKUDD
—8.707
19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND
0
Sum ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET-1679.279
T O T A L T

4.679.279

Per.b(end)

2018 1 - 3

2018
376.729
19.500
2.500
43.750
—500
125
500
250
65.969
1.250
1.000
500
250
125
2.500
125
125
125
17.500
7.500
8.750
750
2.000
5.000
250
O
125
25.500
6.750
2.750
2.500
3.500
2.000
6.500
14.625
24.500
3.250
3.250
0
O
—3.250
-1.112.500
O
O
463.927
463.927

16.04.2018

Avvik(per.)

Buds(end)

0
9.369
19.500
2.500
—6.106
—500
—859
—40
—50
6.677
1.250
—708
-400
250
125
2.500
—1.098
125
125
—714
7.500
402
95
200
3.738
—792
31
115
3.000
-2.450
500
2.500
3.500
—4.861
6.500
14.625
24.500
-780
3.250
-4
—150
780
1.112.500
8.707
O
1.215.352
1.215.352

2018
1.362.000
78.000
10.000
175.000
—2.000
500
2.000
1.000
238.500
5.000
4.000
2.000
1.000
500
10.000
500
500
500
70.000
30.000
35.000
3.000
8.000
20.000
1.000
0
500
102.000
27.000
11.000
10.000
14.000
8.000
26.000
58.500
98.000
13.000
13.000
0
0
-13.000
—2.225.000
0
—199.000
0
0
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for Kontrollutval
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RAMMER
Daglig

Utvalg
Styret for KU—sekretqi—aä

FOR

leders

LOKALE

LØNNSFORHANDLlNGER

Møtedato
25.4.20] 8

2018

innstilling

Saksopplysninger
[ styresak 11/13 Arbeidsvilkår
og pensjonsordninger
for sekretariatets
ansatte, ble det vedtatt
at ansatte i sekretariatet
skal ha arbeidsvilkår
som følger av de lover og forskrifter som
regulerer arbeidslivet.
samt llovedtariffavtalen
mellom fagorganisasjoner
og Kommunenes
Sentralforbund
(KS).
De ansatte er plassert i Hovedtariffavtalens
(Hta) kapittel 5.
Etter Hta. § 5.2 så bør forhandlinger
etter denne bestemmelsen
mellom 01.05 og 01.10— hvert år.
1 styresak 05/15 KU Sekretariatet.
ble det bl.a. lagt til grunn prinsipp

gjennomføres

i tidsrommet

Organisering
av forhandlinger
om lønns- og arbeidsvilkår,
for lønnsforhandlingene
i selskapet.

I styresak 06/15 KU Sekretariatet.
Opprettelse av forhandlingsutvalg,
hvem som skulle utgjøre forhandlingsutvalg
for lønnsforhandlingene.

ble det gjort vedtak om

VURDERING
Hovedtariffavtalen
forutsettes
alle ansatte, slik at det skapes
henhold til lønnspolitikken.

at det utarbeides en lokal lønnspolitikk
som må gjøres kjent for
forutsigbarhet
og mulighet for den ansatte til å innrette seg i

[ styresak 05/15 KU Sekretariatet.
Organisering
av forhandlinger
om lønns- og arbeidsvilkår.
ble det lagt til grunn følgende prinsipp for lønnsforhandlingene
i selskapet:
.

.

Ved lønnsregulering
for stillingene tas det hensyn til lønnsutviklingen
i andre
kontrollutvalgssekretariat,
sammenlikning
med sekretariatets
totale situasjon. herunder
økonomi og krav til effektivitet.
Riktig lønn skal fastsettes ut fra den ansatts ansvar, kompetanse og innsats.

Innledende merknader til Hta. Kapittel 5 sier;
1. Lønnsfastsettelsen
for stillinger i kapittel 5 foregår i sin helhet lokalt i den enkelte
kommune, fylkeskommune
eller bedrift.
2. Lønnsfastsetting
lokalt skje gjennom vurdering ved tilsetting og på grunnlag av
bestemmelsene
i Hovedtariflavtalen.

3. Ved løiinsfastsettelsen
skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet,
enkelte ansattes kompetanse,
ansvar, innsats og resultatoppnåelse.
l styresak
vedtak:
].
2.
3.

06/15KU Sekretariatet.

Opprettelse

av forhandlingsutvalg,

og den

ble det fattet følgende

LØIII'IAft)l”hctltd]il7g8l'4fbi”
sek/”etarialcrs ansattefø/ger
av Delegasjonsreg/e/ilent
dag/ ig leder 5V2
ogfarhanci/ingsarva/get
består av; daglig leder, styreleder og nestleder i styret.
F ()]f'hand/ingsalm/g
falt—fastsetting av lmmfor daglig leder 0nrhand/ingsUlva/gjör
jbrhandlingcr
om arbeidsvilkår for sekretarialem
ansatte hestar av; styreleder og nestleder.
Det skal legges-frem protokoll til styret etter alle(avhandlinger.

Selskap

SEKOM—sekretariat

*

Nordmøre

Lønn daglig leder

Lønn rådgiver

737 500,-

584

?

229 700.-*

*50 % stilling 20l7
*,

886 950._

Kjøper tjenester
10 % stilling

2016

000,-

i
Sunnmøre
kontrollutvalssekretariat

IKS

Merknad

2017

Årets tariffoppgjør
i KS-området startet 1 l . april. Årets forhandlinger
innen konkurranseutsatt
industri, frontfaget, ble gjennomført
som et samordnet oppgjør og var avsluttet 8. april. Etter
at L0 og NHO sine forhandlinger
var avsluttet, anslås rammen for årets oppgjør til 2, %
lønnsvekst.
KS—har i lang tid fulgt resultatene
i år også.

i frontfagforhandlingene,

Styret kan i møte gi signal til forhandlingsutvalget

Jane Anita Aspen
daglig leder

og har lagt til grunn av det gjøres

om ramme for lønnsforhandlingen.

Styret
_

fOl” Kontrollutvalgssekretarlatet

for Romsdal

Saksmappe:
Arkiv:

2018—1500/01
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Saksbehandler:

.lane Anita Aspen

Dato:

18.4.2018

Saksframlegg

Utval ssaksnr
ST 06/18

Utvalg
Styret for KU—sekretariatet

.

ä—

Møtedato
25.4.2018

VIDERE ARBEID MED KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET
ROMSDAL
ETTER 1.1.2020
Daglig

leders

FOR

innstilling

Kontrollutvalgslederne
i de kommunene
som skal sammenslås,
om fremtidig sekretariatsordning
for den nye kommunen.

oppfordres

til å følge opp sak

Saksopplysninger
Kommunene

Aukra,

inngikk 31.12.2004
kontrollutvalgene.

Eide,

Kontrollutvalgssekretariatet
interkommunalt
samarbeid
med eget styre.
Kontrollutvalgssekretariatet
Kommunene

Fræna,

Gjemnes,

samarbeidsavtale

Molde,

Nesset,

om interkommunal

Rauma,

Sunndal

sekretærfunksjon

og Vestnes

for

for Romsdal ble med virking fra 28.8.2013 opprettet som et
etter kommunelovens
§ 27, med status som eget rettssubjekt og

for Romsdal

har de siste årene

arbeidet

har to ansatte,

begge i 100 % stilling.

med kommunereform,

som har resultert

i at Stortinget

har gjort vedtak om at Molde, Nesset og Midsund blir sammenslått
til en kommune. Det
samme blir Fræna og Eide kommune. Kommunene
blir sammenslått
med virkning fra
1.1.2020. De andre kommunene
knyttet til sekretariatet fortsetter så langt vedtatt, som egne
kommuner.
Dette kan gi utfordringer
og muligheter
1.1 .2020, som styret må ta stilling til.

for Kontrollutval

gssekretariatet

for Romsdal

fra

Styret innledet en diskusjon om saken i styremøte 13.12.17, sak 19/17. Det ble da fattet
følgende vedtak:
] . Sly/”ei liar drofie/ ulike alclzrelle problemxlillinger
knyt/el lil mulig organisering
av
K onlroll utval gs'sekre/arialel
.fm" Romsdal eller U] . 0] . 202 ().
2.

Sly/'6]for'zrls'cflcr al [(on/rolllilvalgs'sela'e/arialei.
med dagens omfang og personalressurs'.

for Romsdal

opprettholdes

minimum

VURDERING
[ det videre arbeidet

er det behov for at det avgjøres

hvem som arbeider

videre med saken.

Sekretariatet saksbehandler
vanligvis alle saker til kontrollutvalgene.
men sak om vurdering
av fremtidig sekretariatsordning
for de nye kommunene
kan ikke sekretariatet
forberede. Her
må kontrollutvalgene
i de kommunene det gjelder. ta stilling til hvordan dette skal gjøres. Det
kan være kontrollutvalgslederne
som får ansvar for å forberede sak. eller det kan settes bort til
noen andre. Arbeidet kan ikke utføres av kommunens
administrasjon.
De kommunene
som nå skal sammenslås. holder på å kartlegge de interkommunale
samarbeidene
og selskapene de er deltaker i. De vil da vurdere hva de for fremtiden kan
organisere i egenregi og hvilke samarbeid de skal ha videre. De vil også diskuter hvilke
former for eierskap de ønsker videre. Dette vil da også berøre de kommunene
som skal
fortsette som egne kommuner, da mange har samarbeid med kommuner som nå skal inngå i
de nye kommunene.
Kontrollutvalgssekretariatets
følgende måte:

vedtekter

§ 1 Samarbeidet
Kontrollutvalgssekretariatet
kommunelovens

Vestnes
Molde.

Nye deltakere

for Romsdal

§ 27. Aukra.

kommuner

vedtekter

er deltakere

Eide.

inntreden/uttredert/oppløsning

er et interkommunalt

Fræna.

Gjemnes,

i samarbeidet

kan tas opp og vedtektene

regulerer

Molde.

samarbeid
Nesset.

med like eierandeler.

etter

Rauma.

fra og med 1. januar

Sunndal

Hovedkontoret

for øvrig endres etter likelydende

§ 12
Uttredcn
Uttreden av samarbeidet kan skje med virkning
varsel har kommet fram til deltakerne.

på

og

ligger i

vedtak av

ett år etter at skriftlig

§ 13
Oppløsning
Oppløsning av samarbeidet kan skje med virkning fra og med 1 . januar ett år etter at
kommunestyrene
i alle deltakerkommunene
har gjort vedtak om det. Oppløsning krever at alle
deltakerne er enige.
Det betyr at dersom vesentlige endringer
dersom de skal få virkning fra 1.1.2020.
Slik sekretariatet
0

vurderer

skal skje. så må disse avklares

det. så er det behov for å kartlegge

Ønsker de kommunene
som nå sammenslåes
for Romsdal som sekretariat?

å beholde

innen 31 .122018.

følgende:
Kontrollutvalgssekretariatet

Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det vil da være hensiktsmessig
at
kontrollutvalgene
legger frem sak til kommunestyret/fe]lesnemda
med innstilling
fortsette ordningen.
.

Med forbehold om at sekretariatet består. må det legges frem sak i alle
kommunestyrene
med fastsetting av nye vedtekter fra 1.1.2020. da det vil bli nye
kommuner som vil være deltakere i samarbeidet.

Jane Anita Aspen
daglig leder

om å

Styret
for

.

Saksmappe:

2018—1500/01

Saksbehandler:

Jane Anita Aspen

Arkiv:

Kontrollutvalgssekretariatet

026

Saksframlegg

Utval ssaksnr
ST 07/18

REFERAT
Daglig

/_

Møtedato
25.4.20] 8

()G ORIENTERINGER

leders

Referat-

Utvalg
Styret for Kil—sekretariatet

innstilling

og orienteringssakene

tas til orientering.

Saksopplysninger
Referatsaker:
RS 02/18

Høring —Forslag til veileder for
kommunerevisorforbund
(NKRF)
Dersom styret vurderer at det bør
fullmakt til daglig leder å utforme

RS 0 l/ [ 8

Høringsutkast
—Veileder "Hva kan kontrollutvalget
forvente av oppgaveutførelse
og kompetanse
fra sekretariatet",
utsendt fra Forum for kontroll og tilsyn (FKT)
4.4.2018 med høringsfrist 16.5.20l 8. (vedlagt)
Dersom styret vurderer at det bør sendes inn et høringssvar, så anbefales det at det gis
fullmakt til daglig lederå utforme et høringssvar i samråd med styreleder.

()rienteringssaker:

Jane Anita Aspen
daglig leder

kontrollutvalgssekretariat,
20.3.2018 med høringsfrist:
sendes inn et høringssvar, så
et høringssvar i samråd med

utsendt fra Norges
30.4. 2018.
anbefales det at det gis
styreleder.

Aspen, Jane Anita
Fra:

Bjørn Bråthen <bjorn.brathencc)nkrf.no>
Kommunerevisorforbund

på vegne av Norges

(NKRF) <post@nkrf.no>

Sendt:

20. mars 2018 07:29

Til:

Norges

Emne:

HØRING —Forslag til veileder for kontrollutvalgssekretariat

Kommunerevisorforbund

(NKRF)

l Høringsfrist: 30.

april 2018

Vedlegg:

Forslag—tiLveiledergfor—KU—sekretariatpdf;
VedleggiRetningslinjer—for—samarbeidimellom—kontrollutvalgssekretariat—o

g—revisj'onpdf

Til NKRFs
Styret

medlemmer

sender

og organer

med

dette

informasjon
er det
kontrollutvalgssekretariat

også

anbefalinger

om

retningslinjer

på høring

skikk

og praksis

for å komme

imidlertid

informere

til disse

Høringsfristen

er satt

til veileder

Per Olav

sekretariat

om

at forslaget

Postboks
Org.nr.:
Mwmkrfho

for

(FKT)

kontrollutvalgssekretariat.

til 30.

april

på alle deler av forslaget
og vedlegget

se forordet

med tilbakemelding
2018.

hilsen
Nilsen

23 23 9700
1417 Vika, 0115
975 450 (594

samt

er å gi

å etablere

og revisjon.

til veileder

i dokumentene,

kommer

Som

mellom
med veilederen

har

ulik

til veileder.

formulering

når det

for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
Det samme er
mellom kontrollutvalgssekretariat
og revisjon.
For nærmere

styreleder
Norges
Kommunerevisorforbund
Telefon

og Tilsyn

kontrollutvalgssekretariatene,

God påske!

Vennlig

Kontroll

med innspill/synspunkter

punktene

om at høringsinstansene

for

mellom

gjelder hvem som skal lage planer
tilfelle når det gjelder arbeidsdeling
henvisning

forslag

for

vedlagt
et dokument
som omhandler
samarbeid
og revisjon,
og retningslinjer
for dette.
Målet

for samarbeidet

Det er åpnet
Vi vil

god

og Forum

Oslo

1

i forslaget

til veileder.

på disse punktene.

Vi ber spesielt

Veileder for god skikk og praksis for
kontrollutvalgssekretarlatene

Kontrollutvalg

1

lnnhold
Veileder
O) Forord

for god skikk og praksis

...................................................

for kontrollutvalgssekretariatene

..............................................................................................................................................

1
3

1)

Innledning ....................................................................................................................................

4

2)

God skikk

..............................................................

5

3)

Kort om kontrollutvalgssekretariat

.................................................................

5

4)

Bestiller—utførermodellen

5)

Arbeidsdeling

6)

og praksis

for kontrollutvalgssekretariatene
og deres

............................................................................................................

i bestiller— utførermodellen

5.1

Administrasjon

5.2

Saksbehandling

5.3

Utredning

5.4
5.5

mandat

-Sekretariatets

arbeidsoppgaver

............................

.....................................................................................................................
....................................................................................................................

7
7
8
9

...........................................................................................................................

10

Rådgivning

.........................................................................................................................

13

Koordinere

.........................................................................................................................

14

Overordnede

anbefalinger

........................................................................................................

2

14

0)

Forord

Styret i NKRF vedtok følgende mandat for arbeid med veileder for kontrollutvalgssekretariat:
skal bygge

Veilederen

på den strategien

som ble vedtatt

på Norges

Kommunerevisorforbunds

årsmøte 11. juni 201 7
l.

Veilederen skal gi anbefalinger

om god skikk og praksis for

kontro/lutva/gssekretariatene.
2.

Videre

må komiteen

vurdere

krav

kontro/lutvalgssekretariatene

til reell

arbeidet må være en profesjonalisering
3.

Veilederen

må inneholde

gjøres

for

Siktemålet for dette

samarbeid

mellom

og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid

den kommunale

1 og 2 ovenfor

Punkt

kompetanse

av sekretariatsfunksjonen.

retningslinjerfor

kontrollutvalgssekretariat
styrke

og forme/I

og behov for etterutdanning.

kan bidra til å

egenkontroI/en.
av kontrol/utvalgskomiteen,

mens

punkt

3 gjøres av et eget

utvalg.
Kontrollutvalgskomiteen
bistand

fra Bjørn

ved Kari Louise

Bråthen

Det egne utvalget
mellom

Moengen,

å utarbeide

og revisjon

Etsy Jensen
et forslag

veilederens

har bestått

og Mona

Moengen

med god

til veileder.

retningslinjer

for samarbeid

av:

leder (ROKUS)

Bjørg Hagen (Innlandet
Lars Normann

Alexander

har utarbeidet

som fikk i oppdrag

kontrollutvalgssekretariat
Mona

Hovland,

i administrasjonen

Revisjon

Mikkelsen

IKS)

(Kommunerevisjonen

i Oslo)

Pål Ringnes (KUBIS)
Rune Tokle (administrasjonen)

—sekretær

Styret i NKRF fikk disse to dokumentene
administrasjonen
forslag

for utvalget

til behandling

på sitt møte 6.2.2018. Der fikk

i oppgave å gå gjennom de to dokumentene

til retningslinjer

for samarbeid

mellom

og redigere dem til ett dokument,

kontrollutvalgssekretariat

og revisjon

skulle

der

være

innarbeidet.
Dette dokumentet
Dokumentet

sendes nå ut på høring.

som ble utarbeidet

av utvalget som så på samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat

og revisjon, er vedlagt.
Vi ber høringsinstansene

spesielt

de to dokumentene

legger

merke

har ulike formuleringer

lage planer for forvaltningsrevisjon
omtalt

på side 11 under

anbefalinger».
selskapskontroll».

til at

l vedlegget

«Andre

utredningsoppgaver»

er dette

Vi ber derfor

når det gjelder anbefaling

og selskapskontroll.
omtalt

spesielt

og på side 14 under

på side 4 under

3

«Overordnede

«Plan for forvaltningsrevisjon

om at høringsinstansene

på dette.

om hvem som skal

lforslaget til veileder er dette

kommer

og

med synspunkter

-

teksten

som omhandler

til veileder

og kapittel

synspunkter

arbeidsdeling

mellom

4 i vedlegget)

sekretariat

og revisjon

er ulik i de to dokumentene.

(kapittel

5 i forslaget

Vi ber derfor

om

på dette.

Når du har lest denne veilederen,

-

Kontrollutvalgsboken

'

Deloittes

'

Tilsyn

kan du også ha utbytte av også å se på:

KMD 2015

rapport

«Kontrollutvalg

og revisjon

i kommunal

og kontrollutvalgssekretariat»
sektor,

Bråthen,

Frydenberg

desember

2014

og Rogndokken

2015

1) Innledning
Kommuneloven
uavhengig
siden

ble endret i 2004. Endringen innebar blant annet at kontrollutvalgene

sekretariat,

den tid vært

og en bestiller-utførermodell

en bærebjelke

skal være en kompetent
kontroll.

Gode

i den kommunale

er etter

kontroll-

forutsetter

et kompetent

med eget sekretariatet

lovendringen

leverandør

som

fikk et

Bestiller-utførermodellen

og tilsynsordningen.

bestiller på vegne av kommunestyret

revisjonstjenester

utvikling siden ordningen
Revisjonen

ble implementert.

og dermed stå for folkevalgt

bestillerledd.

Det har vært

ble innført, med mer profesjonelle
hovedsakelig

leverer

har

Kontrollutvalget

styring og

en stor

sekretariater.

sine tjenester

gjennom

kontrollutvalget.

Det er mange forhold

som påvirker

ivaretas av kontrollutvalget
forskrift,

men også beslutninger

variasjoner
vektlagt

i rammene

rammevilkårene

rammevilkår

som finner sted i det løpende

for kontrollutvalgets

og revisjonens

dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen

som også kan ha historiske

årsaker. Kommunenes

kompleksitet

må også antas å påvirke dette.

Kommunene

og fylkeskommunene

revisjonsordning.
sekretariat,
selvstyret

samt kommunens

politiske

arbeidet.

Det er lokale

og revisjon varierer,
størrelse

av oppgavene.

Dette er naturlig

arbeidet

mellom

God kommunikasjon

og samhandling

mellom

for at kontrollutvalget

effektivt

kommunens

egenkontroll

å spille

bør være

gjør kontrollutvalget

(7

best i stand

kontrollutvalg,

da det kommunale

på som passer bra et sted ikke

hverandre

4:(°

.?K

e.r- .

0

K

./

»”
H

sekretariat

og revisjon

er en

kan utøve kontroll og tilsyn. Fokuset fra aktørene i
gode,

og at revisjonen

til å løse sitt oppdrag.

°o

Kontrollutvalg

4

og

revisjon og

så bra et annet sted.

forutsetning

noe

og

når det gjelder sekretariatsordning

vil kunne påvirke arbeidsdelingen

oppfølging

som

lov og

arbeid fordi man noen steder har

til kontrollutvalg

har ulik organisering

Denne organiseringen

egenkontrollen

gitt gjennom

og fylkeskommunenes

står sterkt i Norge, og at måter å organisere

fungerer

sammen

for den kommunale

og revisor. Det er nasjonale

og sekretariatet

Veilederens

formål å klargjøre ansvarsdelingen

anbefalinger

om arbeidsdeling

kan forvente

av sekretariatet.

fullstendig

gjennomgang

For å forenkle
henholdsvis

og samarbeid.

mellom sekretariat

og revisjon og gi råd og

Den sier også noe om hva kontrollutvalget

Veilederen går ikke i dybden på alle arbeidsoppgaver

og andre

og tema, for en

vises det til Kontrollutvalgsbokenl.

brukes systematisk

kommunestyret

kommunestyret

og fylkestinget

og kommuner

samt

kommuner

som fellesbetegnelser

på

og fylkeskommuner.

2) God skikk og praksis for kontroIlutvalgssekretariatene
Revisors rolle og oppgaver beskrives med begrepet «god kommunal
§ 78 nr. 1 at god kommunal

kommuneloven
innholdet

i kravet til revisjonen

faglig god yrkesutøvelse.
internasjonale
På lik linje

beskrive

at revisjonens

med etablerte

hva som anses

for å utdype innholdet
lov og forskrift

Kontrollutvalget
kommunal
gjennom
denne

Det går frem av
Det vil si at

i samsvar med det som til enhver tid anses som
om revisjon, vil også nasjonale og

skal gjennomføres
standarder

i tråd

revisjonsskikk.

med god kommunal

på området,

skal denne

revisjonsskikk

veilederen

for kontrollutvalgssekretariatene.

i kontrollutvalgssekretariatenes

bidra

til å

Det er et behov

rolle, ansvar og oppgaver utover det som går

For kontrollutvalgssekretariatene

vil en slik utfyllende

veiledning

sammen

god skikk og praksis.

har et ansvar for å påse at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god

revisjonsskikk.

Sekretariatenes

kontrollutvalget.
rollen,

leveranser

Som et bidrag

må det klargjøres

fremgår av kommuneloven
forutsetning

oppgaver
og anerkjente

utgjøre

revisjonsskikk».

er en «rettslig standard».

definere hva som til enhver tid er god kommunal

som god skikk og praksis

frem av lov og forskrift.
med

utvikles kontinuerlig

I tillegg til lov—og forskriftskrav

revisjonsstandarder

med

og i samsvar

revisjonsskikk

hvilke

forventninger

Kontrollutvalgssekretariatet
kontrollutvalget

folkevalgt

de kan ha til sekretariatet

Et velfungerende

kontroll

skal kunne
utover

fylle

det som

sekretariat

er en

på en god måte.

og deres mandat

er støttespiller

for kontrollutvalget

og er viktig for godt og

i utvalgene. Sekretariatet er ansvarlig for saksbehandlingen i

og skal etter

kontrollutvalgsforskriften

er forsvarlig

Kontrollutvalgssekretariatet
kontrollutvalget

løpende

kontrollutvalgene

skal kunne utføre sin tilsyns— og kontrollfunksjon

3) Kort om kontrollutvalgssekretariat

av kontrollutvalget

hvordan

og kontrollutvalgsforskriften.

for at kontrollutvalget

effektivt kontrollarbeid

er underlagt

til å klargjøre

utredet

er kontrollutvalgets

og andre

sentrale

§ 20 påse at de saker som behandles

og at utvalgets

aktører

vedtak

blir iverksatt.

administrasjon,

som revisjonen,

og er bindeleddet

kommunestyret

mellom

og kommunens

administrasjon.
Kommunestyret

har ansvar for å sørge for sekretariatsbistand

Kontrollutvalgssekretariatet
Kommunens

skal være uavhengig

administrasjon

eller avgjøringsmyndighet
uavhengig

for den aktuelle

revisjon

og administrasjon,

ikke kan være ansatt
kommunen.

kan utøve

] Kontrollutvalgsboken,

kontrollutvalgets

Videre

At sekretariatet
innebærer

i administrasjonen

er det slik at verken

kontrollutvalg.

revisor og administrasjon.

myndighetsområde

over kontrollutvalgssekretariatet.

av kommunens

sekretariatstjenester
medlemmer

har innenfor

til kommunens

av kommunens

ikke instruksjons—
skal være

at de som utfører

eller utføre

revisjonsoppgaver

leder av kontrollutvalget

sekretariatsoppgaver.

Om kontrollutvalgets

rolle og oppgaver

(KMD, 2. utg. desember

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse—pdf—er/Kontrollutvalgsboka—-—2—utgaven.pdf]
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2015)

eller dets

Bortsett

fra dette

kan sekretariatvirksomhetene

.

Ansatt

-

lnterkommunalt

sekretær

selskap

'

interkommunalt

0

Kjøp fra andre

'

Samvirkeforetak

'

Aksjeselskap

Interkommunalt

som er direkte

underlagt

For eksempel:

§ 27

revisjonstjenester

er mest utbredt.
i kommunene.

for kommunen

Deloitte2

(KMD) levert

kontrollutvalgssekretariat

måter.

kontrollutvalget

samarbeid etter kommuneloven
som ikke utfører

samarbeid

på ulike

(IKS)

moderniseringsdepartementet
(55 prosent)

vaere organisert

har på oppdrag

en evaluering2

Evalueringen

har en slik samarbeidsform,

fra Kommunal— og

av kontrollutvalg

og

viser at en overvekt

og disse leverer

tjenester

av sekretariatene

til hele 81 prosent

av

kontrollutvalgene.
Sekretariatet
Dessuten

har enkelte

oppgaver

vil sekretariatet

pålagt i samme
vedtekter

som er pålagt gjennom

ha en del oppgaver

forskrift

knyttet

og i kommuneloven.

som spesifiserer

er det kontrollutvalget

hvilke oppgaver

hva sekretariatet

går det frem

holder

om saker som er relevante

utdanning,

har bred kompetanse.
fortrinnsvis

administrasjon
kjennskap

til politiske

ha tilstrekkelig
tilgjengelig
Deloittes

evaluering

viser

«utreder»
mellom

både

kommunal

sektor

og god

også frem at sekretariatet

og oppfølging

bør

av sakene, og være

har tre roller:

andel

i saksfremstillinger.

«saksbehandler»,

utfører under hver rolle.

av sekretariatene

fungerer

analyse, eierskapskontroll

utvalget..

imidlertid

Evalueringen

når det gjelder

hvor

viser

som

Det er også noen som fungerer som

ved at de utfører overordnet

på bestillingerfra

at

bør være høyere

at kontrollutvalgets

i hovedsak

og en betydelig

ved å gi egne vurderinger

sekretariatene

og sekretariatet

og det anbefales

Det varierer hvor mye det enkelte sekretariat

for sine kontrollutvalg,
basert

utredning

dette

møter.

er «administratorer»,

«saksbehandler»

medlemmer

trekker

at kontrollutvalgssekretariatene

og «administrator».

Alle sekretariatene

fortrinnsvis

Kontrollutvalgsboken

saker mellom

Utover

Av

ved nye ansettelser

er det viktig

sektor,

til saksforberedelser,

for å drøfte

«utreder»

oppdrag

prosesser.

kapasitet

I tillegg

fra offentlig

skal utføre.

for kontrollutvalget,

Kompetansekravet

på masternivå.

har erfaring

eller

skal gjøre.

at det er viktig at utvalgets

er

selskapsavtale

kontrollutvalgssel<retariatet

Kontrollutvalgsboken
sekretariatet

som kontrollutvalget

Det kan også foreligge

selv som definerer

seg oppdatert

kontrollutvalgsforskriften.

til oppgaver

mye tid som benyttes

at det er store
på utvalgene

eller andre
variasjoner

og hvilke

oppgaver som utføres,
Evalueringen
kompetanse
sekretariat

viser

at kontrollutvalgslederne

og kapasitet,
bistår

at de vurderer

utvalget

mener

at kontrollutvalgssekretariatet

samarbeidet

på en god måte.

med sekretariatet

Kontrollutvalgslederne

som godt

har god
og at de mener

er altså gjennomgående

fornøyd

med eget sekretariat.

Det er stor variasjon mellom sekretariatene
per kontrollutvalg.

2 Evaluering.

Faktorer

Kontrollutvalg

når det gjelder hvor mye tid som i gjennomsnitt

som har innvirkning

på tidsbruken

og kontrollutvalgssekretariat

(Deloitte

er kontrollutvalgets

desember

2014)

[https://www.regjeringen.no/contentassets/Sab8be06fec447b3822c6fedecBOac/evalueringikontrollutvalgik
ontrollutvalgssekretariatwdeloitte—desl4.pdf]
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budsjett,

brukes

at

kommunestørrelse,

kontrollutvalgets

innbyggerengasjement
har også sekretariatet
engasjement

innvirkning

og kompetanse.

valg av kontrollutvalget.

sekretariatet.
samt

kontrollutvalgets

kompetanse,

administrasjon.

Flere av disse faktorene

på, som for eksempel når det gjelder kontrollutvalgets

Sekretariatet

På den måten

utvalgsmedlemmene.

Kontrollutvalgets

engasjement,

(innspill) og forhold ved kommunens
bør tilby

opplæringen

har de mulighet

Opplæringsaktiviteter

til kontrollutvalgene,

til å påvirke

kan bidra

positivt

særlig

kompetansegrunnlaget

til kontrollutvalgenes

engasjement.

budsjett er også i stor grad styrende for hvilken kapasitet man kan forvente

Sekretariatene

at arbeidsmengden

gir utrykk for at forventningene

og kompleksiteten

i sakene

til sekretariatets

etter

til

av

leveranse stadig øker,

øker.

4) Bestiller—utførermodellen
Kontrollutvalgene

jobber

etter

revisjonen har utførerrollen.
Sekretariatet

en bestiller—utførermodell

er kontrollutvalgets

bestiller forvaltningsrevisjon
Revisjonen rapporterer

der kontrollutvalget

har bestillerrollen

og

Dette er en modell som praktiseres i de fleste kommuner.
administrasjon

og bistår

og selskapskontroll,

resultatet

utvalget

i å utføre

mens regnskapsrevisjon

av sitt arbeid til kontrollutvalget,

bestillerrollen.

Utvalget

er et løpende oppdrag.

som igjen rapporterer

til

kommunestyret.
Enkelte

arbeidsoppgaver

utførerleddet.

/
l

hører

For noen

naturlig

oppgaver

hjemme

er det behov

i bestiller—leddet,
for en avklaring

mens

andre

av hvem

hører

hjemme

som skal gjøre

Kontrollerer

Leverer

tjenester

tjenester

\

—————————————————

Bestiller

revisjon

Utf

l

rer

kontroll

i

dem.

l

Bestiller utfører

'

modellen

l

beskrevet

i

stiplet ramme.

l

Kontroll

,

l

Utvalget

I

ligger innenfor

I

heltrukketblå ramme.

Revisors oppgaver

l

'

l
'

t”
'—
.
—'
Sekretariat

:
\

_,

Dialog

Revisor

*

l
'

Revisjon

:

kontroll

I

__________________

Kommunens
innbyggere
Figuren

illustrerer

5) Arbeidsdeling
Denne

veilederen

ytterligere

bestiller—utførermodellen

i bestiller-

Arbeidsoppgavene

deles

i Deloittes

sekretariatets
dermed

ramme

kategorisering

rådgivningsfunksjon

inn i fem

og revisors

- Sekretariatets

utførermodellen

tar utgangspunkt

to kategorier;

i stiplet

kategorier:

rådgivning og koordinering.

7

oppgaver

i heltrukket

arbeidsoppgaver

av arbeidsoppgavene,
og koordinering

Administrasjon,

ramme.

men tar med

av aktørene.

saksbehandling,

utredning,

Deter

viktig at sekretariatene

forsvarlig

utredet,

revisjonen.

er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er

men at de har mulighet

Her er kriterier

saksfremlegg

som berører

uavhengighet

og dokumentere

Vi vil i det følgende

til å innhente

som kompetanse,

kapasitet

bistand og bruke dokumenter
og uavhengighet

kontrollutvalgssekretariatets

tjenester

fra

viktige å vurdere.

bør sekretariatet

l

vurdere

sin

denne i saksfremstillingen.

gå nærmere

inn på disse fem

kategoriene.

saksframlegg, blir dette nærmere omtalt i forbindelse

Når det gjelder

med saksbehandling

utarbeidelse

av

nedenfor.

5.1 Administrasjon
Kontrollutvalgets
omhandler

sekretariat

all praktisk

produsere

og sende

kommunestyret

på vegne

kan ikke legges

til møter,

skrive

protokoll

som tilfredsstiller

om vedtakene.
og følge

budsjettforslaget,
og sekretariat
uforutsette

som

blir lagt frem

synliggjøres.

kontrollutvalgets

Videre

som må følges

prioriteres.
møtekalender

ltillegg

for dette

ivaretar

til kontrollutvalget

sekretariatene

på denne

eller

fra møtene og sende

forslag

til

dette

med sekretariatets

forslag

til

tas høyde

for at det kan oppstå
mediesa

og et ansvar

forå

ker og mistanke
kontrollere

kontrollutvalgets
årsplan.

Planen

for hvordan

arbeid bør sekretariatet
bør angi hovedmål

utvalget

vil arbeide

vil sammen med eventuelt

som praktisk

følge

som administrator.
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bistå

for

for å nå målene

som skal

reglement,

for utvalget.

oppgaver

blir oppdatert,
rollen

at

vedtatt budsjett:

styringsdokumenter

sekretariatet

måten

arkivet

under

som utarbeider

fra innbyggere,

har også en rolle

en strategi

viktige

sørge for at nettsidene
ivaretar

at det i budsjettet

for kontrollutvalget

utgjøre

saker,

Av

en oversikt over de områder og kontroll» og tilsynsoppgaver

Virksomhetsplanen

til ovennevnte

har

en egen arkivdel

skal utarbeide

for kontrollutvalget

er innenfor

og inneholde

og budsjett

til

Sekretariatet

Ansvaret

ikke ligger

er det sekretariatet

årsplan * For å målrette

sine. Den kan også inneholde

eller

skal skrive protokoll

henvendelser

Sekretariatet

en virksomhetsplan

arbeid,

kommer

egne kostnader og kostnader knyttet til revisjonsaktiviteter

er det viktig

opp.

arkiv

med forskrifter.

— Kontrollutvalget

I praksis

til behandling

aktivitet/bestillinger

med å utarbeide

kontrollutvalgets

Sekretariatet

slik som for eksempel

Utarbeide kontrollutvalgets
utvalget

oppgaver

møterom,

og korrespondanse.

et eget

sekretariatsfunksjonen

regnskap

i kommunen.

må kontrollutvalgets

situasjoner,

om misligheter,

opp utvalgets

og tilsyn

vedtak. i budsjettet

i å bestille
i etterkant.

møteprotokoller

skal opprette

i arkivloven

siden

myndighetsområde.

budsjett

saker,

kravene

til administrasjonssjefen

for kontroll

Administrative

for eksempel

påse at saker fra kontrollutvalget

at sekretariatet

ut utskrifter/informere

budsjett

administrasjon.

består

og sørge for bestillinger

av kontrol/utvalgets

går det frem

administrasjonssjefens

Utarbeide

Dette

av kontrollutvalget.

og journalføring

Kontrollutvalgsboken
for kontrollutvalget

som kontrollutvalgets
for møter.

ut møteinnkallinger

for behandling,

også arkivansvar
Arkivering

fungerer

tilrettelegging

tilrettelegging

opp vedtakene

av møter,

i kontrollutvalget.

Alle

'

lKalle inn

-

Skrive

-

Arkivansvar,

protokoll
herunder

vurdere

forholdet

til Offentleglova

' '

'

'

-

Bestille

-

Oppdatere nettsider

møterom

'

Økonomioppfølging

-

Følge opp kontrollutvalgets

-

Påse at kontrollutvalgets

vedtak
saker kommer til

behandlingi kommunestyret

Merknad[RT1]:Vivili denendelige
versjonen
kapitlene

5.2

Saksbehandling

Oversrkt
tilslutt

Det er kontrollutvalgssekretariatet
vedtak til kontrollutvalget.
sekretariatet

som har ansvaret for utarbeidelse

Enkelte saker innebærer

vil bygge på dette i saksfremlegget.

revisjonens

rapporter,

tilstrekkelig

opplyst. Sekretariatet

enn revisjonen
kommer

men

(rådmannen,

Fylkesmannen,

er i henhold

til bestillingen

selv).

Nedenfor

overprøve

og at saken

også en rekke saker der underlaget
sekretariatet

med forslag til

er

kommer fra andre

beskrives

saker

som

fra revisjonen.

Saksfremlegg

etter gjennomførte

til revisjonen

utarbeides

forvaltningsrevisjoner,

og rapporten

bestilt og levert dokumenter

om forvaltningsrevisjon

(foranalyse,

forvaltningsrevisjonsrapport,

utredning

ansvar å gjennomgå
rapporten

på grunnlag

selskapskontroller

av bestillingen

med

av saksfremlegg

av leveranser fra revisjonen, og

l slike saker kan ikke sekretariatet

skal se til at leveransen

forbereder

behandling

skal gi et forsvarlig

denne saksforberedelsen
kontrollutvalget

m.m.) fra revisjonen,

det leverte produktet
grunnlag

bør sekretariatet

er oppmerksomme

og utarbeide

er det kontrollutvalgssekretariatets

for at kontrollutvalget

på. Et eksempel

Når det er

prosjektplan,

et saksframlegg.

gjøre oppmerksom

og andre bestillinger

fra revisjonen.

Saksfremlegget

skal kunne

fatte

sammen
l

sitt vedtak.

på forhold som vurderes som viktig at

på en slik vurdering

er om produktet

svarer

på

bestillingen

som ble gitt. I enkelte tilfeller kan det stilles spørsmålstegn til eller være innvendinger
mot rapporten.
lslike tilfeller vil det være naturlig at sekretariatet
har dialog med revisjonen
før
saken legges frem i kontrollutvalgets
ofte

videre

til kommunestyret.

møte. Etter at kontrollutvalget

Det er sekretariatets

oppgave

har behandlet

å sørge

for videre

saken, skal den

fremdrift

og

oppfølging.
Saker som omhandler
kontrollutvalget
øvrig

regnskapsrevisjon

liten

påvirkning,

avgi en uttalelse

om kommunens

vanlig at sekretariatet
saksframlegg.

utarbeider

og eventuelt

basert på kontrollutvalgets
og om kommunen
kontrollutvalgets

årlige

saker

som følger

er betydelig

årsregnskap

etter

på grunnlag

i forbindelse

av kommunens

andre kilder. En slik uttalelse

vurderinger

knyttet til rådmannens

har nådd egne vedtatte

regnskapets

regulert.

handlingsregler.

årshjul.

Her har

Kontrollutvalget

at revisjonsberetningen

et forslag til uttalelse

Denne saken utarbeides

revisors beretning

Henvendelser

er faste

da regnskapsrevisjon

skal for

er avlagt.

med utarbeidelse
årsregnskap

Det er

av

og -beretning,

kan gjerne også inneholde

noe mer

redegjørelse om betryggende

NKRF har utarbeidet

kontroll

en mal3 for

uttalelse.

- Kontrollutvalget

kommunen,

organisasjoner

3 Informasjon

2018/1

kan motta
og andre.

henvendelser

og innspill

Det er opp til kontrollutvalget

fra kontrollutvalgskomiteen

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Info—fra—NKRFs—organer/KU-kom/ZOls/KU—infol20187KUsiuttalelse—om—arsregnskapetpdf]
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fra kommunestyret,
å beslutte

innbyggere

om og hvilke

i

oppsummere

hvert av

5.1 - 5.5 på denne måten.
over alle oppgavene

kommer

henvendelser

som vil bli behandlet.

kontrollutvalget

gjelder henvendelser
skal håndteres.
andre

kontrollutvalg

sekretariatet
eller

ikke.

Disse bør besvares
henvendelser
utvalget

legger

en vurdering

i enkelte

sekretariatet

sammen

tilfeller

om riktig

instans.

som en eventuelt—sak,

å gå videre

med.

frem

med leder

og dermed

NKRF anbefaler

Kontrollutvalgets

påseansvar

overfor

av sekretariatet.

revisor

blant

annet

samt

at man skal påse at god kommunal

men det bør legges

kontrollutvalgets

frem

skal bli forelagt

som en årlig

avgjør

eller

revisjonsskikk

i fellesskap

om dette

for kontrollutvalget

frem

Dette

overfor

ldette

revisors

er en sak
og

skal behandles.

har et påseansvar

følges.

sak for behandling

varslingssaker.

legges

for dette.

oppdragsansvarlig

er en sak

som får alle

hvordan henvendelsen

veiledere4

mensi

om dette

revisjonen

påseansvaret

ligger

uavhengighetserklæring

påseansvaret

i kontrollutvalget,

utføres

eventuelt

noe ulikt,

rapporteres

i

årsrapport.

om uavhengighet

kontrollutvalgets
konklusjoner

på alle henvendelser,

er klagesaker

* Kontrollutvalget

NKRF har utarbeidet

at kontrollutvalget

saker

at henvendelser

Når det

ha rutiner for hvordan disse

Det er også kontrollutvalg

at det er utvalget som treffer avgjørelsen om og eventuelt

Prinsippet

pålegge

av kontrollutvalget

ser man at henvendelsene

med en anbefaling

presentert

ønsker

som ivaretas

kan imidlertid

fra andre aktører, bør det enkelte kontrollutvalg

l noen

foretar

for utvalget

Flertallet i kommunestyret

å utrede konkrete saker, og slike saker skal dermed tas til behandling.

mellom

sekretariat

og revisjon,

påse—funksjon. Videre må sekretariatet

og anbefalinger

kontrollutvalget

i revisjonens

er viktig når det gjelder

ikke være bundet

arbeid, da sekretariatet

—som skal fatte de vedtak det finner nødvendig

av vurderinger,

er direkte

underlagt

på det foreliggende

saksgrunnlaget.
Sekretariatet
utredet.

har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget,

For saker

at produktet

gjennom

kommer

fra revisjonen,

skal vurdere

metodevalg,

som fremkommeri

bestilling.

prosjektdesign,

revisors rapporter.

de kvalitetssystemer

produktene

vil sekretariatets

er i samsvar med kontrollutvalgets

sekretariatet
vurderinger

som

oppgave

Dette innebærer

datainnhenting,

være

å sikre

som nevnt ikke at

lovanvendelse

og

Dette må revisor selv bære ansvaret for

som skal ivareta dette. Dersom det er åpenbare

som revisor leverer,

er forsvarlig

i hovedsak

må likevel sekretariatet

mangler ved

si fra om dette, før saken legges fram

for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget

bør sikre seg at revisjonen

sikre tilfredsstillende
av den eksterne

kvalitet.

har nødvendige

l tillegg vil det være naturlig

kvalitetskontrollen

systemer

og rutiner

at kontrollutvalget

på plass for å

ber om resultatene

av revisjonen.

5.3 Utredning
Kontrollutvalget

kan bestille

utredningsoppgaver
kontrollutvalget

befinner

i den enkelte

seg i en «gråsone»,

ikke. i slike tilfeller

vedrørende

fra revisjonen,
pålagtå

kommune.

Man

sekretariatet

få utført,
kan ikke

mens

er å betrakte

kontrollutvalgets

eller

andre

utelukke

og som det ikke er åpenbart

er det viktig med en dialog mellom

av om undersøkelsen

4 Veileder

utredninger

er kontrollutvalget

at det finnes

om er å definere

sekretariat

som revisjon eller ikke revisjon,

påseansvar

overfor

andre.

regnskapsrevisor

Noen

må besluttes

av

undersøkelser

og revisjon,

og at vurderingen

blir dokumentert.

(NKRF, oktober

2010)

(NKRF, september

2011)

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veilederir-"KUsgpaseansvargregnrev.pdf]
Veileder

vedrørende

kontrollutvalgets

påseansvar

for forvaltningsrevisjon

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veilederi—VKUs—paseansvariforvirevpdfj
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som

som revisjon eller

Utrednin

hvor

Forskrift
om «Valg
avgjør
eller

sekretariatet

er

om kontrollutvalg
av revisjonsordning»
avtale

Når kommunen
omganger.

skal ansette

annen

revisor.

skal vurdere

foretas

kommunestyret,
å legge

kontrollutvalgets

går frem

revisor,

delta

dette

og juridiske

prinsippene

å behandle

forestår

er det vanlig

spørsmål

til

Hvis det er
kontrollutvalgets

denne

at sekretariatet

foruten

for konkurransen,

vil det være
sekretariatet

i to

skal det

som innstiller

sekretariat.

av revisjonen,

saken

og deretter

er det kontrollutvalget

l praksis

om revisjon

fra kontrollutvalget.

nødvendig

av kontrollutvalgets

arbeidet

samarbeid

innstilling

om revisjonsordning

behandlingene

ut på anbud.

innkjøp

skal vedta

etter

Bestemmelser

§ 16. Kommunestyret

i interkommunalt

er det som regel

og forberedt

ldette

for kontrollutvalget».
av forskriftens

treffes

om konkurranseutsetting

revisjonstjenesten

på økonomi,

Kontrollutvalget
innstilling

i begge

administrasjon.

kompetanse

egen

Vedtak—om

blir utredet

en prinsippavgjørelse

oppgave

oppgaver

av revisor»

en prinsippavgjørelse

valg av revisor.
og saken

sansvaret
«særlige

revisjonsordningen,

Først skal det treffes

eventuelt
truffet

med

tutrednin

og «Valg

selv om kommunen
inngå

åla

kap. 7. definerer

oppgaven

trekker

som

inn

revisjonskompetanse.

vurdere

anbudene,

og legge

frem

for kommunestyret.

Ved kommunesammenslåing
prosedyre

for valget

avgi hver

sin innstilling.

revisjonsordning

innstillingene

og foreta

Fellesnemnda

har fått

det valget

fullmakt

må dette

i den nye kommunen

sekretariat.

det skal velges

anbefales

har samme
frem

skal

av

revisor.

Dersom

som nevnt

må nemnda

angir

kommunene

på videreføring

legges

løsning,

få fullmakt

hvis kommunene

ny sekretariatsordning,

det at det benyttes

lnndelingslova

over

forholde

i to

seg til

er best.

kan også ved kommunesammenslåing

slike tilfeller

til å innstille

til å velge

den mener

revisor.

i de sammenslående

som skal slå seg sammen,
har ulik ordning,

for kontrollutvalget
Dersom

til å velge

har anledning

kommunene

som slår seg sammen
Der fellesnemnda

få fullmakt

fast at kontrollutvalgene

Kontrollutvalgene

dersom

kommunene
omganger.

kan fellesnemnda

og slår entydig

til å videreføre

sekretariatsordning

som slår seg sammen

har samme

skal kontrollutvalgene

avgi innstilling.

et settesekretariat

til å forberede

saken

l

for

kontrollutvalgene.
Hvis det skulle

skje at saksbehandlingen

sekretariatsordning,

Andre utrednin
Overordnet

må det påpekes

so

overordnet

bistå kontrollutvalget

begrunnet

plan for forvaltningsrevisjon

utføre

analyse
(56 prosent)

den overordnede

sekretariat

eller

leverandør

til å utføre

utfører

og selskapskontroll,

analysen skal fremskaffe

og eierinteresser

skal ha mulighet til å prioritere

og

til behandling.

basert

på risiko

på ulike

av kontrollutvalgene
analysen.
analysen
oppgaven.

må

om

Hensikten

er at

Dersom spørsmålet om hvem

måter

Det er mange
selv (12 prosent).

eller i oppdragsavtaler

eller

hvem som skal utføre den. Det viser seg i praksis

benytter

KlVlD5 har uttalt

ansvaret

relevant informasjon

og vesentlighet.

og plan for selskapskontroll.

fritt til å bestemme

blir gjennomført

er tillagt

og sekretariatet

arbeidet for til slutt å ende opp med en vel

analyse ikke er fastlagt av kommunestyret

lignende, står kontrollutvalget
halvparten

om revisjons-

bør få saken

- Kontrollutvalget

for forvaltningsrevisjon

i dette. Den overordnede

som skal utføre overordnet
at overordnet

i spørsmålet

og kontrollutvalget

og selskapskontroll

analyse

virksomhetsområder

kontrollutvalget

lov og forskrift

aver

analyseforforvaltningsrevisjon

for å utarbeide

kommunens

ikke følger
av sekretariatet,

og av ulike
kommunens

kontrollutvalg
Rundt

fem

instanser.

Deloitte

(24 prosent)
prosent

at det vil være

naturlig

som benytter

benytter

en annen

at kontrollutvalgets

[*Uttalelsefra KMD18.6.2007
[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h7702709/O671463pdf]
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fant

revisor/revisjonsselskap

at litt over
til å
eget
privat

sekretariat
vedtak,

utarbeider

utkast

men at analysen

revisjonen

eller

som kontrollutvalget

til grunn

for planen

forelegger

alternativt

Det er opp til det enkelte

kontrollutvalg

ressurser

med god dialog

å organisere

på best mulig

mellom

måte.

revisjonen

arbeidet

Uansett

og finne

hvordan

og sekretariatet

bestiller

analysene

Planerforforva/tningsrevisjon
selskapskontroll

KM DG, hvor
utkast

utredet.

Det er gode

departementet

til den plan

argumenter

tll
delvis

av

konkret

Dette

i den enkelte

er det

analyse.

Dersom

en god bestilling.

at kontrollutvalgets

som hører

hjemme

uttalelse

sekretariat
til vedtak.

i

fra

utarbeider

Likevel

at revisjonen

og

for å påse at de

med ovennevnte

for kommunestyret

heter

ansvar

er oppgaver

hvis det ikke medfører

kommune,

av overordnet

har sekretariatet

er også i tråd

naturlig

forelegger

kan ha en rolle

som utnytter
lokalt,

—Når forslag til planer for forvaltningsrevisjon

for at planarbeidet

sier at det vil være

løsninger

organiseres

at det utformes

i kontrollutvalget,

av sekretariatet.

som kontrollutvalget

at revisjonen

må vurderes

til behandling

og bør utføres

departementet

helt eller

og dens risikoområder.

er det viktig

og selskapskontroll

legges frem

bestiller—leddet,

av revisjonen,

gode

arbeidet

om utarbeidelse

Begge parter har behov for å bygge kunnskap om kommunen
kontrollutvalget

er forsvarlig

for kommunestyret

kan utarbeides

andre.

kontrollutvalgets
viktig

til den planen

som ligger

avviser

blir inhabil.

ikke

Dette

det.

Revisjonen må alltid vurdere sin habilitet knyttet til de rollene revisjonen påtar seg. Det kan oppstå
hvis revisjonen deltar i utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon
eller

inhabilitet

selskapskontroll,
llys

av dette

tilsvarende
er det naturlig

sekretariatet
samtidig

vil gjelde

for overordnede

at den enkelte

kommune

og revisors roller i det operative

ivaretar

Både sekretariat

gjeldende
og revisjon

forvaltningsrevisjon

krav til vurdering
har viktig

selv finner

arbeidet

gode

løsninger

med å utarbeide

vedrørende

forslagene,

og som

av habilitet.

kompetanse

og selskapskontroll

analyser.

av betydning

og vil begge

ha nytte

for planene

av vedlikehold

for gjennomføring
og oppbygging

av
av

kompetanse som planarbeidet kan medføre. Hvis kontrollutvalgets
sekretariat utarbeider utkast til
planene for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll, bør sekretariatet sikre
tilstrekkelig dialog med revisjonen om innholdet i planene. Hvis det er revisjonen som utarbeider
utkast

til sakene,

ansvaret
Andre

er det på samme

for at sakene

* Sekretariatet

utredninger

og undersøkelser

avgrensning

revisjon,

] dette

dokumentet

informasjonen

nødvendig

dette

på bestilling

som sekretariatet

defineres

med god dialog

revisjon

innhenting

innhenter

og systematiserer

eller fylkeskommunen
ikke som

faktaopplysninger,

som har

gjøre

Det går for øvrig

en klar

og en vurdering

revisjonsstandarder

tilgjengelig

informasjon

av denne

og RSK 001. Dette

om ulike områder/forhold

dette for kontrollutvalget.

Denne type

revisjon.

Som en naturlig del av saksforberedelsene
sekretariatet

fa ktaopplysninger,

av informasjon

iht. internasjonale

i kommunen

ansees

sekretariatet

ikke kan utføre.

som

mot et sett av kriterier

innhente

fra kontrollutvalget.

er ikke til hinder for at sekretariatet
kartlegging

med

forberedt.
kan utover

forundersøkelser
mot

måte

blir forsvarlig

dette

av et saksforhold

er å betrakte

til kontrollutvalget

som interne

sakspapirer

innhenter
som gjerne

5 UttalelseKMD18.6.2007
[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h702709/06—1463pdf]
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er innhentet

fra kommunens
forå

holde

administrasjon

en orientering

til bruk i saksforberedelser.

om temaet,

l noen tilfeller

som en del av forberedelsen

Det er ikke alltid åpenbart hvilket kontrolltiltak

som er mest hensiktsmessig

kontrollutvalget

ønskerå se nærmere på. Det vil i slike tilfeller

forundersøkelse

før kontrollutvalget

forundersøkelse

kan for eksempel

utvalgte

dokumenter

både sekretariat

eller

innkalles også rådmannen

til saken.

å bruke om et tema

være tilrådelig

å gjennomføre

beslutter å sette i verk ett konkret kontrolltiltak.
bestå

av innhenting

en kombinasjon

av faktaopplysninger,

av disse metodene.

en

En slik

gjennomgang

Forundersøkelser

av

kan utarbeides

av

og revisjon.

5.4 Rådgivning
Sekretariatet

skal være

diskusjonspartner

rådgiver

for leder

er den fremste

til å veilede

utvalget

skal ha. Det er også viktig
Ved behandling
at en lukker

med

å gi råd og veilede

på sakslisten

hvor

og prosess,

der denne

til aktuell
med

rollen

for å lukke

som nevnt

kontrollutvalgets
slik at dette
eksempel

medlemmer
hensynet

være

Ettersom

behov

viktig

kjent

å være

får anledning

med

av møtet

å føre

inhabil

og tilsyn

og ta dette

opp med

til taushetsplikt,
Det kan for

fra et lukket

møte.

med forvaltningen,

utvalg.

ved behandlingen

i

om det er

i etterkant.

til å referere

kontroll

til å forberede

vurdere

knyttet

fra møtet

som et uavhengig

er det viktig

rådgiverrolle

har et ansvar for at

regelverket

har anledning

hovedoppgave

i møtet

kan da forberedes

og når det refereres

selv oppfattes

kan tenkes

slik at sekretariatet

tilstrekkelig

i møtet

om hva man

har som

at kontrollutvalget

kontrollutvalgsmedlem
forhånd,

både

for rådgivning

kontrollutvalget

spesielt

blir gjort

ivaretas

over.

drøftes

utvalget. Det er utvalget selv som vedtar lukking av møtet. Sekretariatet

Sekretariatet
sekretariatene

har en viktig

i forkant
Leder

som
i møter.

en spisskompetanse

Sekretariatet

møtet.

både

utvalget

informasjonen

lovhjemmel.

kontrollutvalgsleder,

det er behov

utøves

og ved å veilede

i valg av kontrolltiltak

informasjon

referanse

og skal, sammen

Denne

fastlegges

i saksbehandling

av taushetsbelagt

møtet

den forbindelse
saker

for kontrollutvalget.

når dagsorden

er det

Hvis et

av en sak, skal dette

habilitetsvurderingen

meldes

og eventuelt

kalle

til kontakt

med

på
inn

vararepresentant.
Sekretariatet
media.

har også en viktig

Kontrollutvalgets

er forberedt

kan ofte

på at det kan komme

uttaler seg. Kontrollutvalget
hvordan

rådgiverrolle

saker

utvalget

forespørsler

skal forholde
reglement.

og her kan det være

utskiftning

Kontrollutvalget

med

revisjonen

være

en fordel

for opplæring.
aktuelt

aktuelt

Sekretariatet
ved behov.

bakgrunn,

! regelverket

Behovet
men

Det er viktig
ønskelig

at utvalget

at utvalget

alle kontrollutvalg
arbeidet

setter

Dette

til en bedre

kan bidra

vil være

for ekstern
en form

om innsyn

med

prioritering

13

i starten

og utarbeide

og kurstiltak.

kurs, seminar

eller

av

å samarbeide

i kontrollutvalget

opplæringsbehovet

av opplærings—

kan gjennomføre

til politisk

det er naturlig

kompetanseheving

og

og erfaring

og knyttet

om opplæring

en oppgave

for

det har vært

forespørsler

individuelt,

eksternt og

i

til å etablere

og i de tilfeller

bør få tilbud

av tid til å kartlegge

om sekretariatet

retningslinjer

fra sekretariatet
skal behandle

som skal sørge for dette,

For å systematisere

felles

kan også nedfelles

er det ikke satt krav til kompetanse

for opplæring

at sekretariatet

Dette

av en valgperiode

kontrollutvalget

Det er sekretariatet

å undersøke

for veiledning

kontrollutvalget.
med

av utvalget.

om.

i media.

og at det kan være

fra media.

kan etablere

behov
i starten

er et lekmannsorgan.

og faglige

valgperioden.

være

er mest

for dialog

for medlemmene
erfaring

Kontrollutvalget

av medlemmeri

legge til rette

fra media

seg til forespørsler

kommunikasjon,

Dette

når det kommer

og interesse

bør ha en dialog om hvordan utvalget ønsker å kommunisere

kontrollutvalgets
mediestrategi.

for kontrollutvalget

føre til oppslag

kan det
en plan

Det kan også

opplæring

som er

relevant for kontrollutvalgsmedlemmene

enten i egen regi eller i samarbeid med revisjonen eller

andre aktører.
Ved utskiftninger

i kontrollutvalget

kontrollarbeidet.

Sekretariatene

kommuner,

og besitter

innsikt

Rådgivningsfunksjonen
også viktig

etter
i hvordan

er naturligvis

at revisjonen

kommunevalg

har også typisk

bidrar

utgjør

et regionalt

kontrollarbeidet

ikke avgrenset

sekretariatet

en del av kontinuiteten

nedslagsfelt
utføres

med

kommuner.

administrasjon

og gir revisjonsfaglige

i

for flere

i sammenlignbare

til kontrollutvalgets

med sin spisskompetanse,

ansvar

alene,

det er

råd.

5.5 Koordinere
Sekretariatet

har en sentral

tilsynsarbeidet.
dialog

med

rolle

utvalgsleder.

administrasjonen,

Det er ofte

ordfører,

med saksliste

og legger

Det er viktig

å koordinere

å unngå dobbeltarbeid,
av undersøkelsene.

aktører

eller

kontrollutvalgets

tilsyn

på én sektor

eget

med

har etter

kommuner

eller

konsekvenser

etaters

rett

Lovbestemmelsen

tilsynsarbeid

for

etatene eller
og plikt

til å

innebærer

samtidig

skal bidra til

enhetlige og forutsigbare.

Dobbelttilsyn

sektorer,

skal unngås.

Fylkesmannen

som forventer

styrking

tilsynsvirksomhet.

og tilsyn.

til fylkesmannen
Hvilken

form

ta initiativ til en dialog med fylkesmannen

Sekretariatet

til orientering

dialogen

mellom

kan blant

annet

sørge

om

for å sende

og delta i ulike samarbeidsfora
kontrollutvalget

og fylkesmannen

skal

lokalt.

6) Overordnede

anbefalinger

Det er særlig tre områder
og revisjon.

forvaltningsrevisjon

hvor det har vært behov for å avklare arbeids» og rolledelingen

Det gjelder saksfremlegg,

og selskapskontroll.

overordnet

Saksfremlegg

basert på kompetanse,
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll
Vi vil imidlertid

kapasitet og habilitet

er sekretariatets

og selskapskontroll.

understreke
for vellykket

med

når det gjelder overordnet

ansvar. NKRF mener at

utførelsen

at uansett
resultat

oppgave—

— at sekretariat

av de enkelte

i dette dokumentet

analyse for

Når det gjelder planer for forvaltningsrevisjon

mener NKRF at sekretariatet

mellom

analyse og planer for

man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer

forbindelse

tidskjema

Samordningen

og moderniseringsdepartementet

(fylkesmannens

tilsynsforum).

§ 60e en lovfestet

på andre

kan kontrollutvalget

av forvaltningsrevisjoner

i god

fra

på samme område vil kunne begrense nytteverdien

til å delta i samordningen.

forvaltningsrevisjonsrapporter

forutsetning

andre

til å koordinere

med statlige

og fylkeskommuner.

av kommunal

Med dette som utgangspunkt,

sekretariat

om rådmann
bidrar

kontrollarbeid

kommuneloven

fra Kommunal-

og koordinering

ha, må avtales

Sekretariatet

samlet sett er oversiktlige,

gir utilsiktede

og

med aktørene.

rett etter hverandre

har også et embetsoppdrag

koordinering

av kontroll-

rundt møtene i kontrollutvalget,

og for å unngå for stor belastning på de enkelte kommunale

at statens tilsyn med kommunene

av samordning

og samordning

all aktivitet

med på møtene

andre.

en plikt for øvrige statlige tilsynsmyndigheter
og at tilsyn

planlegging

for en god dialog

Fylkesmannen

statlige

flere

revisjonen

til rette

enhetene. To undersøkelser
samordne

når det gjelder

Dette handler dels om å koordinere

og

bør utføre dette.
og rollefordeling,
og revisjon

oppgavene.
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er det meget

samarbeider

viktig

— og en

og har god dialog

i

og

Oppsummert

sekreta

riatets

oppgaver

'Kalle inn
'Skrive

protokoll

'Arkivansvar,
' Bestille

herunder

vurdere

forholdet

til Offentleglova

møterom

- Oppdatere

nettsider

' Økonomioppfølging

*.

' Følge opp kontrollutvalget;
' Påse at kontrollutvalgets

' Skrive

saksfremlegg

vedtak
saker

som opplyser

- Plan for forvaltningsrevisjon

' Kontrollutvalgets

' Overordnet

kommer

'Valg

analyse

for forvaltningsrevisjon

ved kommunesammenslåing

som ikke er revisjon

diskusjonspartner

for kontrollutvalget

.Vellede kontrollutvalget
'Opplæring

av kontrollutvalget

' Habilitet
- Lukking
IGi

av møter

råd om mediahådtering

- Planlegging av kontroll og tilsynsarbeidet
'I forhold
'Samordning

til

legges frem

og selskapskontroll

og selskapskontroll

og valg av revisor

og sekretariat

undersøkelser

' Kompetent

til alle saker som

påseansvar overfor revislonen

av revisjonsordning

' Andre

saken

l kommunestyret

og plan for selskapskontroll

' Planer for forvaltningsrevisjon
' Valg av revisor

til behandling

revisjon—og

rådmann

av statlige

tilsyn
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for kontrollutvalget

Vedlegg

Leder av kontrollutvalget.
sekretariatsoppgaver.

dets medlemmer.

rådmannen eller revisor kan ikke utøve

Sekretariatet for kontrollutvalget
er direkte underordnet utvalget. Kontrollutvalget
bestemmer
hvilke oppgaver som utføres. Det kan foreligge selskapsavtale eller vedtekter som spesifiserer
hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet
skal utføre.

Ansvar og oppgaver
Kontrollutvalgssekretariatet
skal ifølge kontrollutvalgsforskriften
§ 20 andre ledd påse at
sakene som legges frem for kontrollutvalget
er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir
iverksatt. Når sekretariatet forbereder saker som kommer fra revisjonen. må revisjonen selv
stå for at det produktet som leveres. holder faglig kvalitet.

få. (fåve ro rd ned e ;pråns t p p e r 0 g o 33pva/e ;)
I dette kapittelet gjennomgås og drøftes noen overordnede prinsipper og oppgaver som ligger
til grunn for vurderingen av hvordan de konkrete oppgavene skal fordeles mellom sekretariat

og revisjon.
RestfHer—-utfører-rnotiellen
Vi vil her kort omtale den bestiller-utfører-modellen
oppgavefordelingen
mellom sekretariat og revisjon.

som ligger til grunn for

] 2004 ble kommuneloven endret og det ble åpnet for at kommunene kunne velge å kjøpe
revisjonstjencstcr i markedet. En forutsetning for å åpne opp for kjøp av revisjonstjenester i
markedet var at kontrollutvalget
måtte ha et uavhengig sekretariat. Ordningen med at revisor
var kontrollutvalgets
sekretær opphørte dermed. Arbeids— og oppgavelbrdelingen
mellom
sekretariat og revisjon er fastsatt i kontrollutvalgsforskriften
§ 20. som blant annet slår fast at
sekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann, og at revisjonen ikke kan utføre
sekretariatsoppgaver.
Sekretariatet er kontrollutvalgets
administrasjon og bistår utvalget i bestillerrollen. Utvalget
bestiller forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll av revisjonen, mens regnskapsrevisjon er et
løpende oppdrag. Revisjonen rapporterer resultatet av sin kontroll til kontrollutvalget.
som
igjen rapporterer til kommunestyret.
Enkelte arbeidsoppgaver
utførerleddet.

Prinsipper

hører naturlig hjemme i bestillerleddet.

som kommer

Enkelte av prinsippene
prinsippene om at

mens andre hører hjemme i

fram i lov og forskrift

som kommer fram i lov og forskrift

drøftes nedenfor. Dette gjelder

.

sekretariatet skal være uavhengig av den eller de som utfører revisjon for kommunen
fylkeskommunen,
og at

0

den som utfører revisjon for den aktuelle kommune eller fylkeskommune
sekretariat for kontrollutvalget.

ikke kan være

Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon. er viktig når det gjelder
kontrollutvalgets
påse—funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger.
2

eller

Vedlegg

konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt
kontrollutvalget
— som skal fatte de vedtak det finner nodvendig på det foreliggende
saksgrutmlaget.
Når det gjelder vurderingen av om kommunen eller fylkeskommunen
har en forsvarlig
revisjonsordning.
kan ikke revisjonen bistå kontrollutvalget.
Det er en sekretariatsoppgave.
Like viktig er revisjonens uavhengighet av kontrollutvalget
og dermed sekretariatet.
Revisjonens faglige vurderinger må være revisors egne. og ikke styrt av kontrollutvalget
eller
sekretariatet.
Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre revisjonsoppgaver.
[ dette dokumentet
defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne informasjonen
mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 00 l. Dette er ikke til
hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold
i
kommunen eller fylkeskommunen
og systematiserer dette for kontrollutvalget.
Denne type
kartlegging ansees ikke som revisjon.
Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget.
er
forsvarlig utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak
være å sikre at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets
bestilling. Dette innebærer som
nevnt ikke at sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting,
lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv
bære ansvaret for gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er
åpenbare mangler ved produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette.
før saken legges fram for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget
bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å
sikre tilfredsstillende
kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget
ber om
resultatene av den eksterne kvalitetskontrollen
av revisjonen.
Sekretariatsoppgaver
'

i tillegg til å utarbeide saksfremlegg

Utarbeidelse

av overordnet

'

Utarbeidelse

av forslag til plan for forvaltningsrevisjon

'

Utarbeidelse

av forslag til uttalelse til årsregnskapet

.

Utføre kartleggingsundersøkelser

med forslag til vedtak. kan være

analyse for forvaltningsrevisjon

og selskapskontroll

og selskapskontroll

Vi vil i det nedenstående gå gjennom disse.

Saksfremlegg
Saksfremlegg

til kontrollutvalget

kan blant annet omfatte:

.
.

Saksfremlegg
Saksfremlegg

for bestilling av revisjon
for behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter

.

Saksfremlegg

for behandling av regnskapsrevisjon

.

Saksfremlegg

etter eierskapskontroll

og andre undersøkelser som ikke er definert som

revrsjon
Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner.
selskapskontroller og andre
bestillinger til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen.
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FKT sender med dette på høring forslag til veileder «Hva kan kontrollutvalget
oppgaveutførelse
og kompetanse
fra sekretariatet».

forvente

av

Veilederen er blitt til på bakgrunn av at vi vet at det er store variasjoner
mellom sekretariatene
både når det
gjelder hvor mye tid som benyttes på kontrollutvalgene
og hvilke oppgaver som utføres. Det er en
utfordring at kontrollutvalgene
mangler sammenligningsgrunnlag,
og at det i utgangspunktet
kan være
vanskelig å vite hva som kan og bør forventes av sekretariatene.
Vi håper på mange gode innspill fra dere slik at veilederen kan bli et godt redskap.
FKT —individuelt eller samlet fra kontrollutvalget
eller sekretariatet.
Høringsfristen

Den endelige

er satt til mandag

veilederen

Innspill kan sendes

til

7. mai

blir presentert

på fagkonferansen

29. - 30 mai

(Det er ikke for sent å melde seg

på)

Mottakerne
av denne e—posten er kontrollutvalgsledere
og ledere for sekretariatene,
samt NKRF. Vi ber om
at veilederen blir videresendt til medlemmer
i kontrollutvalgene
og ansatte i sekretariatene.

Vh Anne—Karin
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Pettersen
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1.

Arbeidsgruppens

Veilederen
.
.

.
.

er laget av en arbeidsgruppe

.
.

2.

og mandat

bestående

av:

Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland
fylkeskommune
Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i kontrollutvalget i Namsos
Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær
i FKT og tidligere leder i Østfold
kontrollutvalgssekretariat
Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune

Arbeidsgruppens
-

sammensetning

mandat harvært

å utarbeide en veileder som beskriver:

Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg inkludert hva
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat
Nødvendig kompetansekrav for sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg
Størrelse på sekretariatene

Bakgrunn

Deloittes evaluering av kontrollutvalg og sekretariat fra 20141 viste store variasjoner mellom
sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke
oppgaver som utføres. Likevel var omtrent alle kontrollutvalgslederne
som ble spurt, fornøyd
med sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontrollutvalgene mangler
sammenligningsgrunnlag,
og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan
og bør forventes av sekretariatene.
Deloittes undersøkelse
sekretariatene

i hovedsak

av hva kontrollutvalgssekretariatene
har tre roller:

«saksbehandler»,

faktisk gjør, viser at
«utreder»

og «administrator»,

men

balansen mellom rollene varierer. Alle sekretariatene er «administratorer»,
og en betydelig
andel av sekretariatene fungerer som «saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i
saksfremstillinger.
Det er også noen som fungerer som «utreder» for sine kontrollutvalg, ved
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll eller andre oppdrag basert på bestillinger
fra utvalget.

Det er ulike oppfatninger av hvilke oppgaver sekretariatene bør utføre innenfor de tre rollene.
Diskusjonen oppstår særlig i skjæringsflaten mellom sekretariat og revisjon, for eksempel om
sekretariatene kan utføre overordnet analyse, eller om den faller innunder
«revisjonsoppdraget»?
Og videre om sekretariatet kan gi vurderinger av revisors arbeid i
sine saksfremlegg når revisor selv er ansvarlig for sitt arbeid?

1htt

s://www.re

'erin

en.no/no/aktuelt/evaluerin

-av-kontrollutval

-o

-kontrollsekretariat/id2358396/

2

3. Innledning
FKT har utarbeidet egne veiledere

på disse områdene:

.

FKTs Veileder for høringer
htt :l/www.fkt.nolfa
kontrollutval et—fkts-veiIeder-for-hoerin
er

.

Veileder - arkivordning
htt

://www.fkt.nolfa

kontrollutval
o

tema/

ublikas'oner/hoerin

-i-

for kontrollutvalgssekretariat

tema/kontrollutval

ssekretariat/veileder-arkivordnin

—for—

ssekretariat

Påse—ansvaret

overfor

revisor

— er under

arbeid.

Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget sin rolle når det gjelder
regnskapsrevisjon
da det i stor grad vil være dekket av veileder om «Påse—ansvaret overfor
revisor» som er under utarbeiding.
Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen
i sekretariatene, kan det være nyttig å se på
noen viktige rammefaktorer for sekretariatet: Iovgrunnlag, tilgjengelighet og bemanning,
kontrollutvalget som oppdragsgiver og den formelle arbeidsdelingen mellom aktørene som er
gitt i lov og forskrift.
3.1 . Lovkrav

Ansvaret til kontrollutvalget er bl.a. beskrevet i Kommuneloven og Forskrift om kontrollutvalg
i kommuner og fylkeskommune. Lenke til Iovdata finnes bakerst i veilederen.
Sekretariatets funksjon er beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 20. l merknaden til denne står det bl.a. dette:
«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir
foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»

3.2. Kontrollutvalgsboken
Kontrollutvalgsboken2
beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver også
kontrollutvalgssekretariatets
rolle bl.a. på denne måten på side 22:
«Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et velfungerende
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns— og
kontrol/funksjon på en god måte.
Kommunestyret har plikt til å sørge for sekretariatsbistand
til kontrollutvalget. Det er et krav
at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette
innebærer

at sekretæren

ikke kan være ansatt

i administrasjonen,

eller utføre

revisjonsoppga ver for kommunen. Sekretariatet er undertagt fon/a/tnings/ovens
habilitetskrav. Den som utfører sekretariatsfunksjonen
må selv vurdere sin egen habilitet ved
utførelsen av oppgavene.
Sekretariatsfunksjonen
kan ivaretas på ulike måter, gjennom:
interkommunalt selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner
. interkommunalt samarbeid etter kom/. § 27
.
vertskommunemodell
basert på kom/. § 28 0
2 Kontrollutvalgsboken:

htt

://www.fkt.no/fa

tema/kontrollutval

ssekretariat/kontrollutval

boka-2-

utgave

3

«» ansatt sekretær direkte underlagt kontrollutvalget
o kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et
revisjonsselskap som ikke utfører re visjonstjenester for kommunen)
Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som
utvalget gir. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver
sekretariatet skal ha. Administrasjonssjefen
bar innenfor kontrol/utvalgets myndighetsområde
ikke instruksjons- eller avgjøre/sesmyndighet
overfor sekretariatet.
Kommuneloven og kontro/lutvalgsforskriften
åpner for ulike løsninger når det gjelder
organisering av kontrol/utvalgets sekretariat. Sekretariatsfunksjonen
kan imidlertid ikke
legges til administrasjonen eller revisjonen. Begrunnelsen for dette er at kontrollutvalget skal
føre kontroll med administrasjonen
og føre tilsyn med revisjonen. Kontrollutvalgets
tilsynsansvar etter loven og forskriften vil omfatte ordføreren og bystyresekretariatets
leder.
Det vil derfor også være i strid med regelverket dersom sekretariatsfunksjonen
legges til
personer som er underlagt disse.
Sekretariatet
forberedt.

skal påse at de saker som behandles

Det er derfor

viktig at sekretariatet

av kontrol/utvalget

besitter

kompetanse

er forsvarlig utredet og

om blant

annet

regnskap,

revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig faglig ressurs og en nyttig
diskusjonspartner
for kontrol/utvalget, og bør derfor holde seg oppdatert om saker som er
relevante for kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen.
Sekretariatet må også ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse,
utredning og oppfølging
av sakene. Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møteri utvalget, og
bør være tilgjengelig forå drøfte saker mellom møtene.
! tillegg

ivareta
.
.
.
.
.
.

til å påse

følge

opp vedtakene

Sekretariatets

møteprotokoller
arkivdel

at kontrol/utvalgets

saker

er forsvarlig

utredet

og forberedt,

vil sekretariatet

oppgaver som å."
lage og sende ut møteinnkalling
påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling
praktisk tilrettelegging av møter
skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene
sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert

oppgaver

i kontrollutvalget

omfatter

også

og korrespondanse.

for kontrollutvalget

arkivering

Sekretariatet

som tilfredsstiller

og journalføring

av kontrol/utvalgets

saker,

skal opprette et eget arkiv eller en egen

kravene

i arkiv/oven

med forskrifter.

Ansvaret

for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen,
fordi sekretariatsfunksjonen
ikke ligger
under administrasjonssjefens
myndighetsområde.
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon. »
Kontrollutvaigsboken
er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjeider å veilede
sekretariatene i sitt daglige virke.

4

3.3. Lovutvalget (NOU 2016:4) og lovforslaget
sekretariatene
Lovutvalget

har lagt frem forslag til ny kommunelov

(Prop. 46 L (2017-2018)

om

(NOU 201634) 3.

Flere av høringsinstansene,
inkl. FKT og NKRF, er kritiske til utvalgets framstilling av hva
som bør være sekretariatenes rolle og oppgaver. Særlig gjaldt dette at sekretariatet ikke skal
innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.
Både Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges Kommunerevisorforbund
på NOU 2016:44 5.

har avgitt høringssvar

Lovproposisjonen (Prop. 46 L (2017-2018)) ble lagt frem 16.03. 2018.6 Departementet
skriver at «Under enhver omstendighet mener departementet at lovforslaget, som er en
videreføring av gjeldende rett, ikke forbyr sekretariatet å innhente informasjon og vurdere
denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.» (ref. kap. 24.5.4). Departementet mener
videre at det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den internasjonale definisjonen på
revisjon i NS—EN ISO 9000:2000 som en grensedragning for sekretariatets oppgaver.

4. Oppgaveutførelse
4.1.Tilgjengelighet

og bemanning

Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning at
sekretariatene er habile i forhold til egen kommune—lfylkesadministrasjon
og til valgt
revisjonsordning.
FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum en ansatt i sekretariatet har
relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Antall ansatte med høyere
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet. Da kommunereformen
vil gi
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på sekretariatet vil øke og kravet til
relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som slår seg
sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere.
Kontrollutvalgene er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets medlemmer.
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan, det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet
har formell kompetanse som «spiller kontrollutvalgene gode».
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene har flere ansatte, gjerne med
forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø
som man kan spille på med tanke på diskusjoner av hvordan man skal løse vanskelig
enkeltsaker.
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4.2. Kontrollutvalget

som oppdragsgiver

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på
vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret
gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i
hensiktsmessigheten
av et politisk vedtak.
Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet skal være
kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers utføre de
oppgaver

som kontrollutvalget

ber om.

Det bør utarbeides en aktivitetskalender/møteplan
for aktiviteten i kontrollutvalget. Her kan
«måoppgavene» (pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge - i tillegg til
oppgaver kontrollutvalget selv har valgt å prioritere.
Kontrollutvalget er oppdragsgiver i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll, itillegg til å bestille forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og
regnskapsrevisjon
hos revisor. Kontrollutvalget er også oppdragsgiver ved bestilling av
orienteringer

fra rådmannen.

Det er viktig at kontrollutvalgene
utformer gode og konkrete bestillinger.
kontrollutvalget med dette arbeidet.

4.3.Analyse

og plan for forvaltningsrevisjon

Sekretariatet

bistår

og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll er viktige verktøy for kommunens øverste politiske
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som
oppnås.
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon
Dette framgår av § 77, nr. 4:

i kommunen.

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
regnskaper blir revidert på
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon). »
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen
fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m. jf. § 77, nr. 5
Eierskapskontrolldelen

i selskapskontrollen

innebærer

for eksempel

av kommunens

kontroll

eller

med at

kommunen har eierskapsstrategi
og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning.
Videre kan det utføres
eierskapskontroll
med at selskapet oppfyller formål/krav i kommunens eierstrategi. En tredje
variant av selskapskontroll er at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
i selskapet. Det kan
være vanskelig å skille mellom de to siste variantene. l Prop. 46 L (2017-2018), forslag til ny
kommunelov,

foreslår

departementet

derfor

i tråd med god kommunal revisjonsskikk.

at all eierskapskontroll

Departementet

skal utføres

av revisjonen

mener dette bidrar til å styrke
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kvaliteten på eierskapskontrollen
bestiller og utfører.
Hvis lovgiver

(Stortinget)

samtidig som den gir en klarere rollefordeling

definerer

både få ansvar for gjennomføringen
Kontrollutvalget

eierskapskontroll

og kontrollutvalgssekretariatet

og bestille forvaltningsrevisjon

som en revisjonsoppgave,

av forvaltningsrevisjonen

mellom

vil revisjonen

og eierskapskontrollen.

vil på sin side ha som oppgave

å planlegge

og eierskapskontroller.

Overordnet anal se:
Forvaltningsrevisjonsplanen
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens
virksomhet ut fra risiko— og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter, jf.
Kontrollutvalgsforskriften
§ 10.
Selskapskontrollplanen
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens
eierskap ut fra risiko—og vesentlighetsvurderinger,
med sikte på å
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene,
Kontrollutvalgsforskriften
§ 13.
Kontrollutvalget

står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet

for selskapskontroll

og forvaltningsrevisjon.

Det kan være

kontrollutvalgets

jf.

analyse

sekretariat,

kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll må likevel gjennomføres slik at kontrollutvalget får et godt bestillingsverktøy
som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier
i prosessen,

Det kan være en fordel å ha en innledende
metodikk for analysearbeidet.

dialog med utvalget for å foreslå/presentere

en

lVlange kontrollutvalg har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og
arbeidsmøter i selve analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å
vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene
deltar og får uttrykt
srn mening.
Kartlegging

-

-

av risiko

kan gjøres

tilsynsmyndigheter

.

.

'

gjennom

flere

ulike handlinger

og møtepunkter:

Sentrale styringsdokumenter,
slik som siste handlingsplan med budsjett, siste
årsrapport og andre nye kommuneplaner, bør spille en sentral rolle i kartleggingen.
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til
overordnet analyse for selskapskontroll. Gjennomgang av kommunens egne
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante
risikofaktorer i kommende planperiode.
Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre
og KOFA

kan være

relevant

å ta med.

Løpende dialog med forvaltningen iforbindelse med prosjektarbeid er en viktig kanal
for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker risikoområder som
går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.
Dialog med kommuneansvarlig
regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og
oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til
å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på.
Møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen med den hensikt å få
administrasjonens
innspill på aktuelle risikoområder i kommunen.
7

ltillegg til interne seminar i kontrollutvalget, kan det også arrangeres fellesmøter med
f. eks rådmann/kommunalsjefer
og ordfører/gruppeledere,
KU-leder og sekretariat
hvor forslag til områder blir diskutert.

.

0

i overgangen

mellom

to valgperioder,

bør også

avtroppende

kontrollutvalg

og

ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg
Overordnet analyse kan legges som vedlegg til saken som gjelder selve planen. Overordnet
analyse for neste planperiode kan nedfelles som et oppdrag i planen som er til behandling.
Plan:

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
og en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planene skal vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer
i planperioden. Jf. kontrollutvalgsforskriften
§ § 10 og 13. Planene skal være basert på
overordnet analyse.
Eksempel på vedtak/innstilling
Kontrollutvalget
1

Det skal

i perioden

kontrollutvalgets
plan/dokument

1

innbyr

Tema/Navn

til forvaltningsrevisjonsplan:
kommunestyret

20xx-20xx
forslag

som

til å fatte

gjennomføres

følgende

forvaltningsrevisjon

til Forvaltningsrevisjonsplan

beskriver

og evt. også

vedtak:
i henhold

20xx-20xx

problematiserer

(vedlagt

til
kan det ligge

en

tema)

på prosjekt

2
3
2

Kontrollutvalget

gis fullmakt

herunder

de enkelte

vedta

gjennomføring
3

Kontrollutvalget

med

til å foreta

Kommunestyret
planen

Tilsvarende

planlegging

av forvaltningsrevisjonen,

og inngå

avtaler

om

revisjonen.

skal fortløpende

sende

Kontrollutvalget
skal også rapportere
som sendes til kommunestyret.
4

nærmere

undersøkelser/prosjektplaner

delegerer

forvaltningsrevisjonsrapporter

resultatene

til kontrollutvalget

til kommunestyret.

av forvaltningsrevisjonen

å vurdere

eventuelle

behov

i årsmeldingen

for endringer

i

i planperioden.

vedtak/innstilling

4.4. Bestiller/utfører

kan fattes i fm selskapskontrollplanen.

modell

Arbeidsfordelingen
mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestillerutførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter
bestilling. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen
i forbindelse med forberedelsen av
møtene, må kontrollutvalget kunne forvente at sekretariatet har den samme avstanden til
revisor som det forventes av utvalget.
Grunnlaget for en slik bestiller-utfører—tenkning kan vi finne forarbeidene til dagens
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en
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tilsynsfunksjon overfor revisjonen, og skal følge opp at kommunen får de revisjonstjenester
den har bestilt. Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».
Kontrollutvalgets bestillerrolle kommer tydeligst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av
utvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
(jf. kommuneloven § 77
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskriften
forklarer at «i dette ligger at
kontrollutvalget har en «bestillerrolle» i forbindelse med forvaltningsrevisjon».
l merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften
står det videre: «I til/egg er det sekretariatet
som utøver bestillerfunksjonen
i forhold til forvaltningsrevisjon
og regnskapsrevisjon
dersom
kommunestyret/fylkestinget
vedtar å benytte annen enn egen ansatt revisor til å utføre slik
revisjon.»

lkapittel

4.3 beskrives

hvordan

når det gjelder overordnet

vi mener

bestiller—utførermodellen

analyse og plan for forvaltningsrevisjon

må forstås

og praktiseres

og selskapskontroll.

Bestilling av revisjonsrapporter
l forbindelse med at kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon
eller
selskapskontroll bør det gjennomføres en idédugnad i et utvalgsmøte. En slik idédugnad bør
starte med at kontrollutvalget, med utgangspunkt i gjeldene plan, diskuterer seg frem til
hvilket revisjonsprosjekt man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om
en skal velge

andre

enn det neste

prioriterte

eller endret risikobilde i kommunen

prosjektet

på planen

dersom

f.eks.

ny aktualitet

skulle tilsi det.

Når kontrollutvalget har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere
problemstillinger/moment

som en vil at revisor

skal finne

svar på. l dette arbeidet

kan

utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse
og plan for forvaltningsrevisjon.
Her bør kontrollutvalget også ha en mening om omfanget på
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller meri bredden.
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget, på bakgrunn av det som
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål,
problemstillinger, eventuelle avgrensinger, ressursbruk og tidspunkt for levering av
revisjonsrapport. Forslag til prosjektplan bør behandles i neste møte i kontrollutvalget.
Dersom

utvalget

ønsker

at det blir gjort endringer

i denne

må revisor

bli bedt om å levere

en

ny redigert versjon av prosjektplanen.

ldette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få
fremdrift i arbeidet, i tillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget ønsker svar
pa.
Det er kontrollutvalget som uansett skal være i førersetet i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi
si at det er kontrollutvalget som bestemmer M som skal revideres mens revisjonen
bestemmer hvordan det skal revideres. Det siste er likevel ikke til hinder for at
kontrollutvalget bør få komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges
ut, hvem som bør intervjues eller hvem som bør delta i en spørreundersøkelse.
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4.5. Forberedelse

av møte i kontrollutvalget

Forberedelser

til kontrollutvalgets

for folkevalgte

organer

møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt

i kommunen.

Det er organets

saksliste til møtene, jf. kommuneloven

leder som har ansvaret

§ 32 nr. 2 og merknader

for å sette opp

til forskrift om kontrollutvalg,

se rundskriv H—15/O47.
«Dette

antas

imid/ertid

ikke å være til hinder

forslag om hvilke saker
05/3440,
26.6 2015)

for at sekretariatet

som bør tas opp i møte»

overfor

(ref. departementets

lederen

fremmer

lovtolkning

sak

Kontrollutvalgsboken
foreslår at sekretariatet setter opp en årsplan for kontrollutvalget
inneholder møtetidspunkt, planlagte/faste saker og annen aktivitet, for eksempel

som

virksomhetsbesøk.

Eksempel på en årsplan:

x

Sahrlllpot

av im:

==="

Planer - [lnnvattmoge-vislon, regnskapsremom

bnr Juni kan De:

X

x

x

x

säslcapskontroll

Prosjektplaner
forvaltningsrevlsjon
Rapporter

x

-forvaltningsrevisjon

x

Rapporter - selskapskontroll

':
x

Rapporter fra regnskapsrwisjon

x

infomasjon fra rådmannen/administrasjonen
Budsjett for kontroll og tilsyn

:
:

Kommunes årsregnskap,revisjonsbretning
Rapportering om ressursbruk og utførte oppgaver
i revisjonen

x

at

lreinskapsreu'isbu,towaltnårqsrevisjonl

x

Kontrollutvalgets årsmelding
Besøkhos kommunal virksomhet og selskap

x

:(

Møteplaner

x

x

Reteraterog

Det er viktig å koordinere

x

meldinger

møtedatoer

x

x

med kommunestyremøter

x

x

og andre utvalgsmøter.

lgod tid før utsending av sakspapirer (10-14 dager før) bør sekretariatet sette opp et forslag
til saksliste

som sendes

til utvalgsleder

i en e-post.

sin bakgrunn i faste saker gjennom året, bestillinger
eventuelle

henvendelser

fra innbyggere

i kommunen

Sakene

som sekretæren

fra kontrollutvalget
eller andre,

foreslår,

kan ha

i tidligere møter,

mv. Det bør forventes

at

sekretariatet på forhånd har hatt samtaler med revisor om hvilke saker som forventes og
frister for levering. Kontrollutvalgslederen
bør gjennomgå sakslisten med sekretæren og
komme med sine innspill innen rimelig tid slik at sekretæren får tid til å forberede sak på evt.
nye innspill fra lederen.
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Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske saker» og forslag til «referatsaker»
kan være

aktuelle

Referatsaker

som

for kontrollutvalget.

kan være

saker

fra kommunestyret

som det er aktuelt

for kontrollutvalget

å

kjenne til, for eksempel hvordan saker fra kontrollutvalget er behandlet. Videre er det også
en god praksis fra sekretæren om hun sjekker om fylkesmannen har gjennomført tilsyn siden
sist møte. Det samme kan gjøres i de tilfellene der KOFA har behandlet saker som gjelder
kommunen. l kontrollutvalg som har mange forvaltningsrevisjonsrapporter
til behandling i
løpet av et år, kan det også være en god ide å legge fram en oversikt over status for
rådmannens oppfølging av disse. På denne måten kan kontrollutvalget ta stilling til om de
iverksatte tiltakene er gode nok til å kunne si seg ferdig med oppfølging av rapporten eller
ikke. Det er viktig å huske på at en forvaltningsrevisjon
ikke er ferdig før den er fulgt opp.
Et forslag til saksliste kan for eksempel se slik ut:

Politiske saker:
.
Godkjenning av innkalling og saks/iste
e Godkjenning av protokoll fra forrige møte
.
Status for revisjonens arbeid med fon/a/tningsrevisjonsprosjekt:
«Kvalitet i heldøgns
omsorgsp/asser»
.
Bestilling av prosjektplan — «Etterlevelse/oppfø/ging
av anskahfe/sesrutiner»
.

Innledende

.
.

perioden 2018-2019
Overordnet revisjonsstrategi
Oppfølging av henvendelse

dialog

med revisor

.

Forslag

til budsjettrammer

om overordnet

analyse

for fon/a/tningsreVIson

for

-kommuneregnskapet 2017
til kontrollutvalget angående en anskaffelse
for kontroll— og tilsynsarbeidet

2018

Referatsaker:
.

Kontrollutvalgets

møterett

Vedtak

i kommunestyret

Vedtaki

kommunestyret

[ generalforsam/inger
— forvaltningsrevisjonsrapport

« Tilpasset

opplæring»

om Eierskapsmelding

Invitasjon til FKT—fagkonferanse
Økonomirapport 1. kvartal 2017

Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen,
avklare om det
er saker som bør behandles for lukkede dører. i såfall er det sekretariats ansvar å sørge for
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.
Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere
habilitet knyttet til behandlingen av enkeltsaker. Det er kontrollutvalget som avgjør om et
medlem er habil eller ikke. Sekretariat kan bistå kontrollutvalget ved å forberede en
begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møte for å gi generelle orienteringer eller
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for
at flere fra administrasjonen møter i kontrollutvalget knyttet til en bestemt sak. lalvorlige
saker kan det kanskje være hensiktsmessig å organisere en høring. Høring er et virkemiddel
som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for
høring i kontrollutvalg (april 2014), se punkt 3.
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Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger for virksomhetsbesøk.
fin anledning til det når kontrollutvalget skal behandle en selskapskontroll.
l forberedelsene
evt. bevertning.

til møtet bør det også være sekretariatets

Det er en

oppgave å bestille møterom og

4.6. Saksbehandling
Saker legges fram for kontrollutvalget
enkelt

av de politiske

sakene.

ved at sekretariatet

Forvaltningsrevisjonsrapporter

lager et saksfremlegg
etc. er vedlegg

for hver

til

saksfremleggene.
De fleste kontrollutvalgssekretariatene

benytter elektronisk

saksbehandlingssystem.

Hensikten med saksfremleggene
er å gi kontrollutvalget informasjon og vurderinger som
hjelper utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon overfor revisjonen. Å la
revisjonen skrive saksfremlegg vil være brudd på bestemmelsene om at revisor ikke kan
være sekretariat for kontrollutvalget. (jf. kontrollutvalgsforskriften
§ 20, tredje ledd og
departementets lovtolkning sak 05/3440, 26.62015)
Saksfremlegget må inneholde «saksopplysninger»,
for eksempel bakgrunnen for at saken
kommer opp og hovedinnholdet i brev eller en rapport som er vedlagt saken. Revisors
vurderinger i en rapport eller et brev, og rådmannens kommentarer til disse, er i denne
sammenhengen å regne som saksopplysninger
i sekretariatets saksfremlegg. Sekretariatet
må vurdere hvor mye av innholdet i en rapport som skal gjentas i saksfremlegget. Noen
ganger kan det være tilstrekkelig å gjenta revisors konklusjon og eventuelle anbefalinger.
Sekretariatet må ta med saksopplysninger
i saksfremlegget med det i tankene at
opplysningene skal gi kontrollutvalget en kortfattet og god oversikt over saken som skal
behandles.
Saksfremlegget må videre inneholde en vurdering,
En viktig del av vurderingen
om saken som skal behandles i kontrollutvalget, er forsvarlig
utredet (jf.
kontrollutvalgsforskriften
§ 20, andre ledd).

er å drøfte

FKT mener at kontrollutvalgene
må kunne be sekretariatene om å innhente informasjon for å
få belyst enklere saker for så å vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. uten at dette
skal betraktes

som en revisjonsoppgave.

l kommentarene

til § 20 i kontrollutvalgsforskriften,

er en revisjonshandling definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon,
derunder revisjonshandlinger
som leder fram til bekreftelser etter revisjonsforskriften»
Når revisor leverer forslag til en prosjektplan, en forvaltningsrevisjonsrapport
eller en
selskapskontrollrapport
eller andre undersøkelser, har sekretariatet et ansvar for å vurdere
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Deloitterapporten viser at det bare
er ca. 50 % av sekretariatene som gjør slike vurderinger. Når sekretariatet har mottatt en
forvaltningsrevisjonsrapport
fra revisjonen, da er det sekretariatets oppgave å påse at det er
sammenheng mellom vedtatte problemstillinger,
rapportens revisjonskriterier, metodevalg,
datainnsamling og vurderinger (jf. standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter
RS 001).
Hvis sekretariatet er i tvil om revisor har levert i tråd med bestillingen, bør sekretariatet gå i
dialog med revisor for å avklare om det er mangler som bør rettes opp. Det ligger ikke til
sekretariatets mandat å innhente nye faktaopplysninger for å belyse og vurdere
problemstillinger

som sekretariatet

mener

revisjonen

ikke har svart

på. Hvis rapporten

har

åpenbare mangler i henhold til standardkravene som vanskelig lar seg rette på kort varsel,
bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at
leveringen ikke er i tråd med bestillingen.
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Et eksempel

på en vurderingsmalmms?»
i et saksfremlegg
97593539vedrørende

en

forvaltningsrevisjonsrapport:

Vurdering:
Sekretariatet har gjort en vurdering av om rapporten er av god kvalitet i henhold til
standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter
(RSK 001), og i samsvar med
kontrol/utvalgets bestilling,
er i henhold kontrol/utvalgets bestilling (prosjektomta/en
og til vedtatte prosjektplan. Valg av revisjonskriterier
er

Rapportens problemstillinger
forvaltningsrevisjonsp/anen)
relevante

sett opp mot problemstillingene.

Vi finner at undersøke/sen
intervjuer,

i

spørreskjema,

bygger på data innsamlet ved hjelp av flere metoder:
dokumentgjennomgang,

fakturakontro/l

og kontroll

møter,

av

enkeltsaker.
Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen
rapportens
gyldighet
og
pålitelighet.
Utfordringer
og begrensningeri
revisjonens
metodikk
er beskrevet
i
metodekapitte/et.
Samlet sett anser sekretariatet
at dataene
er tilstrekkelig
som grunnlag

for rapportens

vurderinger,

konklusjoner

og anbefalinger.

Revisors vurderinger
og anbefalinger er basert på innsamlet materiale,
revisjonskriteriene
og de metodiske begrensningene.
Sekretariatet
Innstillingen

foreslår et vedtak og en innstilling til kommunestyret.
bør bygge

på sekretariatets

vurderinger

av hva i rapporten

som er relevant

for
kontrol/utvalget
og kommunestyret
å kommentere
nærmere,
understreke
etc., for
eksempel
revisors anbefalinger
og hvordan rapportens
anbefalinger
bør følges opp.

På bakgrunn av dagens kommunelov
direkte

til kommunestyret

skal kontrollutvalget

når det gjelder

bl.a. følgende

rapportere

og har innstillingsrett

saker:

Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonsrapporter
Selskapskontrollrapporter

Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde resultatet av oppfølging
tidligere gjennomførte revisjonsrapporter
Valg av revisjonsordning
Eventuelt

valg av revisor

Valg av sekretariats
Eventuelt

av

ordning

valg av sekretær

Det er viktig å være klar over at rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om en sak fra
kontrollutvalget før den legges frem for kommunestyret, jf. kommuneloven § 77.6. Slik FKT
ser det bør det likevel være unntak for disse sakene:
0
.
.

Valg av revisjonsordning og revisor
Valg av sekretariatsordning
og sekretær
Budsjettforslag for kontroll og tilsyn

-

Årsmelding for kontrollutvalget

Videre skal kontrollutvalget

gi uttalelse bl.a. i følgende saker:
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Årsregnskapet for kommunen
Årsregnskap for kommunale foretak (KF)
Prosjektregnskap
Kontrollrapporten

fra skatteetaten

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll— og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets
innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.
Sekretariatets forslag til innstilling må bygge på sekretariatets vurderinger av hva i rapporten
som kan være relevant for kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere,
understreke etc., og hvordan rapportens anbefalinger (og evt. andre anbefalinger) bør følges

opp.

Et eksempel

på en innstillingsmal:

Rapporten
1

sendes til kommunestyret

Kommunestyret

tar forvaltningsrevisjonsrapport

kommunestyret

finner

men kommunestyret

2

med følgende

Kommunestyret

det positivt

innstilling:

«xxx» til etterretning

at

merker seg at

ber derfor

rådmannen

om at hun

(revisjonens anbefalinger, evt. også andre anbefalinger
kommer tilbake med en handlingsplan for oppfølging)
3

Kommunestyret

4.7. Utsending

ber rådmannen

om å rapportere

fra KU, f.eks at rådmannen

om sin oppfølging til xxxxx innen xxx

av møteinnkalling

Kommunene har nedfelt i reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling skal
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget følger den
samme normen.
I dag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget. Derfor er det praktisk at møteinnkallingen
sendes som vedlegg til en e-post. Det er en fordel å ha et saksbehandlingssystem
som
produserer møteinnkallingen/sakspapirene
som en pdf-fil med bokmerker. Bokmerkene gjør
det lett å navigere i dokumentet.
Mottakerne er kontrollutvalget, kommunen v/ordfører (som
har møterett i kontrollutvalget) og revisor (som også har møterett i kontrollutvalget).
Rådmann,

vararepresentanter

og aktuelle

media

(lokalaviser)

settes

på som kopimottakere.

Sekretariatet må ha oversikt over om det i tillegg er behov for å sende sakspapirer
ordinær postgang.

med

Sekretariatet må også sørge for at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller publiseres på
nett. Mange sekretariat har egne hjemmesider som er lenket opp mot hjemmesidene til
kommunene som de betjener. Eventuelt kan kontrollutvalget ha et eget område på
kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller mv. bli lagt ut. Hvis filen er for stor
til å sendes som vedlegg til e-post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i e-post
om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden.
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4.8.Avvikling

av møte i kontrollutvalget

Både kontrollutvalgets
kontrollutvalget

medlemmer,

med fokus

revisjonens

og rådmannens

på det som ofte er faglig

komplisert

representanter,
og vanskelig

møter i

og noen ganger

også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet. Det kan hende at både
presse og publikum er til stede. Hvis ikke døren er åpen i tide og møterommet klargjort for
presentasjon, kan det fort skape irritasjon og stress. Derfor må sekretariatet møte opp i god
tid og sørge for at alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark—
presentasjoner

må ligge klar på sekretærens

pc og pc bør være

koblet

opp til tv-skjerm

eller

prosjektor før møtestart.
Det er videre en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg
underveis i møtet, særlig hvis kontrollutvalget har som praksis å godkjenne protokoll i samme
møte.

Sekretariatet er utvalgets rådgiver underveis i møtet. Det kan for eksempel innebære å
hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet. Hvis
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet, er det naturlig at
sekretariatet finne hjemmel i loven til å lukke møtet.
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet

4.9. Etterarbeid

møterommet.

etter møte i kontrollutvalget

Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å
undertegne protokollen, kvalitetssjekker protokollen før den sendes ut.
Protokollen kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen.
godkjennes formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte.

Protokollen

Kontrollutvalgets behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet
til. Saksbehandlingssystemene
produserer egne dokumenter til dette formålet.
Forvaltningsrevisjonsrapporter
sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder
spørsmål til rådmannen, sendes til rådmannen osv. innbyggere eller andre som har
henvendt seg KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets vedtak.

Et tips:

På bakgrunn av vedtakene i møteprotokollen,
årsplanen,

eller annen

kontrollutvalget

oversikt

over saker

kan det være praktisk å ajourføre

som skal behandles

i neste

møte

i

og ev. senere møte etter det.

En slik oversikt eller plan sikrer at sekretariatet har kontroll på når nye saker skal
behandles eller pågående saker skal følges opp. Dette kan for eksempel være
bestillinger

til revisor,

administrasjonen

en annen i sekretariatet

eller sekretariatet.

å overta et kontrol/utvalg

Det siker også

at det er lett for

ved sykdom aller annet fravær.
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4.10.

Henvendelser

til kontrollutvalget

De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de
har en sak for kontrollutvalget. lutgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til
å behandle «... andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner»
(merknader til
kontrollutvalgsforskriften
§ 4). Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere
saken.
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under
«saksopplysninger»
hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.
Sekretariatet
kan videre gi sin vurdering
kompetanseområde
eller ikke.

Sekretariatet
henvendelsen.

av om henvendelsen

bør ikke hente inn informasjon
Eventuell

informasjon

faller

inn under

utvalgets

for selv å vurdere sannhetsinnholdet

som sekretariatet

innhenter

(for eksempel

i
i en

oppfølgingssamtale
med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for
eksempel tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget bør gå videre med. Andre er
mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om
kontrollutvalget bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU-leder mandat til å gjøre slike
vurderinger før henvendelsene legges fram. Sekretariatet bør involveres både for å bidra
med faglige råd, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres.
Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en
beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen. Fokuset
bør være på systemkontroll. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan,
og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. I
slike tilfeller er det naturlig å vise til rett klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen,
sivilombudsmannen
etc.)
Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon
som omfatter kommunens varslingsrutiner,
bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at
kommunen har slike rutiner.

4.11.

Valg av revisjonsordning

Forskrift for kontrollutvalg
lyder bl.a. slik:

i kommuner

og fylkeskommuner

§ 20 Valg av revisjonsordning

«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egnerevisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treh'es etter innstilling fra kontrol/utvalget. »
Når kommunen eller fylkeskommunen
har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere
revisjonsordningen
sin må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget

på
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dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret
initiativ ta opp spørsmålet.

eller kontrollutvalget

kan på eget

I forbindelse med kommune— og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. ! dette arbeidet vil
det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene.
Som det går frem av forskriftens § 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens §
78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget. En slik sak bør inneholde vurderinger
for og mot på disse tre alternative løsningene:
1. ansette egne revisorer (ansatt i kommunen)
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (IKS, § 27 e.l.)
3. inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting)
Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg.

skal

Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det vil etter FKT sin mening likevel være
hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda
med
innstilling om å fortsette ordningen. Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge
frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (lKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt
selskap opprettes. I slike tilfeller er det kontrollutvalget som har innstillingsretten, jf.
kommuneloven § 78.3.

4.12.

Valg av revisor

Dersom kommunen velger å konkurranseutsette
revisjonstjenestene
forskriftens § 20 «Valg av revisor», som lyder slik:

er dette regulert i

«Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette
hele eller deler av
revisjonen, foretar kommunestyre eller /fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget. »
Dette er også

en sak som sekretariatet

må være

i stand

til å hjelpe

kontrollutvalget

med.

Det

går frem av forskriftens § 20 at valg av revisor skal skje etter innstilling fra kontrollutvalget.
Dette går også frem av kommunelovens § 78.4.
Dersom sekretariatet ikke innehar nødvendig juridisk spisskompetanse
på lov om offentlige
anskaffelser mv. bør men inngå avtale med kompetentjuridisk
miljø som kan bistå med å
kvalitetssikre alle delene i arbeidet med konkurranseutsettingen.
Dette kan f.eks. skje ved at
man kjøper denne tjenesten i markedet. Det kan også skje ved at man får «låne» en person
med juridisk kompetanse på området i innkjøpsavdelingen
i kommunen eller
fylkeskommunen.
Denne personen må i tilfelle rapportere til kontrollutvalget via sekretariatet
og m

til rådmann/fylkesrådmann

i denne

saken.

Sekretariatet må kunne bidra med dette i en slik prosess:
. Lage sak til kommunestyret for å få nødvendig fullmakt til kontrollutvalget for å kjøre
prosessen
.
Utarbeide forslag til konkurransegrunnlag
som blir godkjent av kontrollutvalget
.
Kunngjøring av konkurransen på Doffin mv.
.
Åpning av tilbud og vurdere om kvalifikasjonskrav er innfridd
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Evaluering av tilbud
Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll
Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget
Legge frem forslag til kontrollutvalget på innstilling av valg revisor
Sørge for at kommunestyret gjør endelig vedtak om valg av revisor
Skrive tildelingsbrev
Behandle eventuelle klager

4.13.

Valg av sekretariatsordning

l forskrift om kontrollutvalg

§ 20 står det bl.a. dette:

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.»

har sekretariatsbistand

I forbindelse med Iovendringen som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget skal ha
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon, ble det etablert forskjellige
sekretariatsordninger
rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å
vurdere ordningene på nytt.
I forbindelse med kommune— og regionreformen har det imidlertid igjen aktualisert seg at
man må vurdere fremtidig sekretariats ordning for kontrollutvalgene
i de berørte kommunene.
ldette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt
om hjelp til å utrede sakene fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer.
Kontrollutvalget bør
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av
settesekretariat i denne sammenhengen være habilitetsmessig uheldig. Dette fordi det
aktuelle sekretariatet i neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis valg av
sekretariatsordning
eller valg av sekretær skal konkurranseutsettes.
Det er inndelingsloven
det i § 26 bl.a. dette:

som gjelder i forbindelse

med kommunesammenslåinger

og i den står

«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje persona/e i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef
og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrol/utva/a. Nemnda kan o‘g få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarende gjeld for sekretariatet for kontrol/utvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrollutva/a. »
Det er følgende ordninger som er aktuelle:
1. Ansette egen sekretær (ansatt i kommunen)
2. Delta i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget
3. Inngå avtale med ekstern part i markedet (konkurranseutsetting)

(lKS, § 27 e.l.)

FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretariatsordningen
for hverandre ikke er en god
måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig
kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke bør kunne velges
som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i konkurrenters
forretningshemmeligheter
iforbindelse med konkurranseutsetting
av revisjon.
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget som er ansatt i kommunen. Det vil i begge
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disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene
NØWPPN?
sak til kommunestyret/fellesnemda
med innstilling om å fortsette ordningen.

legger frem

Dersom de berørte kommunene har forskjellige ordninger må kontrollutvalget utrede saken
på nytt hvor de tre alternativene som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor
kommunestyret/feilesnemnda
på valg av ordning.

4.14.

Valg av sekretær

Dersom kontrollutvalget innstiller på kjøp av sekretariatstjenester
i markedet, må
kontrollutvalget sette i gang prosess med konkurranseutsetting
tilsvarende som for valg av
revisor som er omtalt i punkt 4.13. l dette arbeidet kan ikke kontrollutvalget be nåværende
sekretariat

om hjelp til å utrede

saken,

eller vurdere

de innkomne

kan være en av flere potensielle tilbydere. Kontrollutvalget
selv eller kjøpe denne tjenesten eksternt.

4.15.

Kontrollutvalget

Kommunesammenslåinger

ansvar for å gjennomføre

tilbudene,

da sekretariatet

må da enten gjøre dette arbeidet

sin rolle i fm. kommunesammenslåing

medfører

at kontrollutvalget

før sammenslåingen.

får en del oppgaver

som de får

Dette dreier seg bl.a. om disse oppgavene:

Valg av revisor for fellesnemnda
Valg av revisjonsordning for ny kommune, se punkt 4.11
Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 4.12
Valg av sekretariatsordning
for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.13
Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.14
Følge

.
.

opp internkontroll

i nåværende

kommune

Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen
o Spesielt fokus på at internkontrollen blir ivaretatt
Samordning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon
i kommunene som skal slås
sammen
Samordning av rullering av plan for selskapskontroll i kommunene som skal slås
sammen

Dette er oppgaver som kontrollutvalget

4.16.

må kunne forvente at sekretariatet

bistår med.

Årsmelding for kontrollutvalget

Det er vanlig at kontrollutvalget får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år.
Årsmeldingen bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret, og et innhold
som er relevant for året som er gått.
En årsmelding

kan for eksempel

inneholde

disse

punktene:

Formål og oppgaver
for kontrollutvalget
Sammensetning
av kontrollutvalget

Sekretariatsordningen
Revisjonstjenesten
Om virksomheten

i året som er gått, møter,

antall

saker

etc

Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser
Bedrifts/virksomhetsbesøk
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8.

Gjennomført

regnskapsrevisjon

9.

Gjennomført

forvaltningsrevisjon

10. Gjennomført
11. Andre

selskapskontroll

saker,

12. Oppfølging

henvendelser,

tips ol

av tidligere gjennomførte

revisjoner

Når årsmeldingen skal behandles i kontrollutvalget bør saken fra sekretariatet inneholde en
innstilling til kommunestyret. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret fordi den må
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget til
kommunestyret.
4.17.

Folkevalgtopplæring

for kontrollutvalget

Nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer
trenger opplæring. Også de som er gjenvalgt kan ha
godt av en repetisjon av lover og regler, oppgaver og roller. Det kan ha skjedd endringer i
løpet av fire år som er viktig at alle får med seg.
Opplæringen bør starte allerede ved at nye medlemmer får en hyggelig velkomstmail som
inneholder lenke til Kontrollutvalgsboken.
Dette betyr at sekretariatet aktivt bør innhente
opplysninger om nye medlemmer umiddelbart etter valget. Det er ikke alltid kommunene er
like raske med å sende ut informasjon og ofte er ikke informasjonen tilstrekkelig. Allerede i
velkomstmailen

bør det opplyses

om folkevalgtopplæring

for kontrollutvalg.

Det er naturlig

at

sekretariatet står for planlegging og leder selve gjennomføringen.
Flere sekretariat kan med
fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen sekretariatet
gjennomfører folkevalgtopplæring
over 2 dager med overnatting. Da vil man i tillegg oppnå
positive effekter av det sosiale samværet om kvelden.
Et eksempel

på program:

Program

for dagen

Volkommon
Kommunen

og eger-ukontrollert

Kontrollutvalg-t

un

ln on ord'fircru

perspektiv

Pause
Konuollutvilget

seu In en rIdm-nns

Kontrollutvilju

un

'"

perspektiv

lnnlldun

Lunsj ca. 11:15—12;15
Kontrollutvalg-t

un

Rulnslslpauvlsjomn

!"

revisjonens

myth-(iv

o; hantroflutvulgct

——

Pa use
Forv-hnlnmvhjon
Subbpsbntroll

ol kontrollutvalg"
og Irontrollutvnlm

Pause
En tldli'un
Avslutningca.

KU-lodcr om 'gu-

erhrln'ur

quad.

råd

1500

Selv om man kommer gjennom de viktigste temaene i løpet av en opplæringsdag, så vil det
alltid være behov for å gå i dybden på noen tema. Her kan både kompetansen og
interessene være ulik fra utvalg til utvalg, og det kan derfor være lurt å planlegge egne bolker
med opplæring i utvalgene, det første og eller andre møtet.
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Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres oppfølgingssamling
viderekomne kontrollutvalgsmedlemmer.
Aktuelle tema kan være:

som er lagt til rette for

Rolleavklaring og rolleforståing, erfaringer så langt
lVlisligheter og korrupsjon i kommunesektoren
Habilitet
Hvordan få til gode bestillinger på forvaltningsrevisjon
Siste nytt fra kontroll og tilsyn
For kontrollutvalgene er det to årlige fagkonferanser som er særlig aktuelle; Norges
Kommunerevisorforbund
(NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse
i februar og Forum for
Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse ijuni. Sekretariatet bør oppfordre medlemmene
kontrollutvalget

til å delta

på disse

konferansene.

Her kan de bli faglig

kontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer
landet.
4.18.

oppdaterte,

i

knytte

fra andre kontrollutvalg

i

Målform

Alle kommuner og fylkeskommuner
der det går frem dette av § 1:

er underlagt Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova)

«Bokmål og nynorsk er likeverdige målfonner og skal vere jamste/te skriftspråk i alle organ
for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn
på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhengen reknast for
slikt organ.»
Det betyr at sekretariatet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk.
Målformen i den aktuelle kommunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal
benyttes.
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5. Aktuelle

lenker

Deloitte rapport om «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat»
fra 2014:
htt ://www.fkt.no/fa
tema/kontrollutval
levaluerin -av—kontrollutval -o —kontrollsekretariat
Høring fra KMD om ny kommunelov:
htt

s://www.re

Høringssvar

'erin

tema/kommunalrett/hoerin

suttalelse—til-forsla

et-til—n —kommunelov

fra NKRF om ny kommunelov:

htt ://www.nkrf.no/n
kommunelov/5597

heter

Forslag til ny kommunelov
htt

-——nou—20164—n-kommunelov/id2481627/

fra FKT om ny kommunelov:

htt ://www.fkt.no/fa
Høringssvar

en.no/no/dokumenter/horin

s://www.re

'erin

Kontrollutvalgsboken:
2-utgave
Kommuneloven:

htt

cms/2016/oktober/nkrfs-hoerin

suttalelse-forsla

ro

htt ://www.fkt.no/fa

.—46—l—20172018/id2593519/se026#KAP26-3

tema/kontrollutval

s://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992—09-25-107?

i kommuner

og fylkeskommuner:

ssekretariat/kontrollutval

boka—

=kommuneloven

htt szl/lovdata.no/forskrift/2004-

Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
htt s://www.re 'erin en.no/ lobalassets/u
load/kiIde/krd/rus/2004/0007/ddd/
vedlegg

-

Prop.46 L (2017—2018):

en.no/no/dokumenter/

Forskrift om kontrollutvalg
06-15-905

-til—n

dfv/214477-

1 .pdf

Forskrift om revisjon i kommuner

og fylkeskommuner:

htt s://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-

.90—4
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