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EVENTUELT

14. JUNI 2018

NR. 1 -2018
2018

FOR 2019 FOR KONTROLL

OG TILSYN

Dersom det er saker kontrollutvalet
Ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i
dette møtet eller i seinare møte, kan dette gjerast under Eventuelt.
Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 15 79, evt. mobil 91 37 l 1 12.
E—post:

ost1nottak/d1kontrollutvalgromsd—a—lw

lnnkallinga

går som melding til varamedlem som vert innkalla etter behov.

Oddvar

Hoksnes

(s)

leiar
Jane Anita Aspen (s)
daglig leder
Kopi:
Ordførar
Rådmann

Møre og Romsdal Revisjon IKS

AUKRA

KOMMUNE

Kontrollutvalet

Sa ksma ppe:

Arkiv:

0
- ,4 /0
(23332227
5

Saksbehandlar:

Jane Anita Aspen

Dato:

21.9.2018

Saksframlegg

Utvalssaksnr

Utval

Møtedato

PS 24/18

Kontrollutvalet

2.1020]

GODKJENNING
Sekretariatet
Protokollen

AV PROTOKOLL

14. JUN] 2018

si tilråding
frå møte 14. juni 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen
]. ......................

Bakgrunn

FRÅ MØTE

8

vert valt:

for saka

Vedlagt føl gjer protokollen
frå førre møte. Protokollen er tidligare utsendt. Det er ikkje kome
merknader til protokollen.
Protokollen
frå førre møte vert formelt godkjent i dette møte, samtidig som det vert valt to
medlemmer til å signere protokollen.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALET
AUKRA

KOMM

I

UNE

MØTEPROTOKOLL
Møte

4/18
14,6.2018
Kl. 09.30 —kl. 14.45
Kommunestyresalen.
Aukra kommunehus
18/18 —23/18
Ole Rakvåg. nestleiar (H)
Ilåkon Inge Sporsheim (Frp)

nr:

Møtedato:
Tid:
Møtestad:
Sak nr:
Møteleiar:
Møtande

medlemmer:

Wilhelm

Andersen

Oddvar

Forfall:

Oddbjørg
Ingen

Ikkje møtt:
Møtande vara:
Frå sekretariatet:
Frå revisjonen:
Av øvrige

Leiaren

Hoksnes.

Jørgen

(Ap)
leiar (Krt)

Sporsheim

Svenheim

Jane Anita Aspen.

(V)

(Sp)

daglig leder

Ingen

Ingrid llusøy Rimstad. rådmann (under OS 06/18. sak 20/18 og 21/18)
Erna Varhaugvik.
økonomisjef(under
sak 20/18 og 21/18)
Marianne Bolghaug. pedagogisk rådgjevar (under OS 06/18)

møtte:

ønska velkommen

og leia møtet.

Det framkom ingen merknader til innkalling.
Det vart framsett forslag om at sak 20/18 vart behandla før sak 19/18. vidare OS 06/18. Sak
19/18 etter sak 21/18. Saklista vart godkjent med denne endringa.
TIL HANDSAMING:
UTV.

SAKSNR.

TITTEL

PS 18/18

GODKJENNING

PS 19/18

REFERAT

PS 20/18

AUKRA

PS 21/18

RÅDMANNNEN
SIN PLAN FOR OPPFØLGING
AV TILRÅDINGARI
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
OM OFFENTLEGE
ANSKAFFINGAR

PS 22/18

OPPFØLGINGSLISTE

PS 23/18

EVENTUELT

PS 18/18

GODKJENNING

Kontrollutvalet

Protokollen

sitt

AV PROTOKOLL

FRÅ MØTE

8. MAI 2018

OG ORIENTERINGAR
KOMMUNE.

ØKONOMIRAPPORT

AV PROTOKOLL

l. TER'I'IAL

FRÅ MØTET

2018

8. MAI 2018

7‘

vedtak

frå møte 8. mai 2018 vert godkjend.

Til å signere protokollen vert valt:
1 . Wilhelm Andersen
Side
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2.

Håkon lnge Sporsheim

Kontrollutvalet
Wilhelm

si handsaming

Andersen

og Håkon Inge Sporsheim

Kontrollutvalet
fatta samrøystes
medlemmer (4 voterande)

PS 19/18

Kontrollutvalet

REFERAT

vedtak i samsvar

med felles tilråding

protokollen.

frå utvalet

sine

OG ORIENTERINGAR

sitt vedtak

Referat— og orienteringssakene
Kontrollutvalet

vert peika ut til å underskrive

vert teke til orientering.

si handsaming

Referatsaker:

RS 16/18

Innkalling

til representantskapsmøte

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20.4.2018.

RS 17/18

Protokoll

frå representantskapsmøte

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20,4.2018.

RS 18/18

Innkalling

til eigarmøte

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20.4.2018

RS 19/18

Protokoll

frå eigarmøte

Møre og Romsdal

Revisjon

IKS 20.4.2018.

RS 20/18

Signerte dokument
frå Sluttmøte 27.4.2018
i Kommunerevisjonsdistrikt
Veslemøy E. Ellinggard til medlemskommunane.

RS 21/18

Protokoll

RS 22/18

Årsmelding

RS 23/18

Etiske retningslinjer
for folkevalde og tilsette i Aukra kommune 2018—2022 —
rådmannen sitt saksframlegg frå 17.4.2018 i k-sak 20/18, protokoll og retningslinjer.

RS 24/18

Reglement

frå styremøte

2017 —Kontrollutvalgssekretariatet

for finansforvaltnings

til formannskapet

RS 25/18

i Kontrollutvalgssekretariatet

1 1.6.2018,

i Aukra

sak 49/18,

samt

for Romsdal

.

2, frå

25.4.2018.

for Romsdal.

kommune

—rådmannen

sitt saksframlegg

reglement.

Strategisk
grep for å hindre svart økonomi ved innkjøp —rådmannen sitt
saksframlegg til formannskapet
1 1.6.2018, sak 40/18, vedlagt samarbeidet mot svart
økonomi (SMSØ) sine 10 råd.

Orienteringssaker:
OS 06/18

Tilstandsrapport
for grunnskolen
i Aukra —særsutskrift frå kommunestyret
vedtak 17.4.2018 i k-sak 20/18, samt tilstandsrapport.
Pedagogisk rådgjevar i Aukra kommune, Marianne Bolghaug orienterte
kontrollutvalet.
Bolghaug opplyser at tilstandsrapporten
minimum skal innehalde opplysningar
—1æringsresultat
—1æringsmi1jø
-overgang til vidaregåande opplæring (fråfall).

sitt

om

Side
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Pedagogisk konsulent opplyste at livsløpsutvalet har gjennomført arbeidsmøte for å
kome med innspel til kva tilstandsrapporten bør innehalde. Kommunen har tilgang på
svært mykje data som kan nyttast.
Fram til neste tilstandsrapport skal presenterast, så skal ein arbeide meir med mål for
laeringsresultat.
l kommunestyret vart det også uttrykt eit ønskje om meir foreldreinvolvering.
Pedagogisk rådgjevar understrekar at overgangane i opplæringsløpet er viktig; frå
barnehage til barneskule, frå barneskule til ungdomsskule og frå ungdomsskule til
vidaregåande opplæring.
Rådmannen vil til neste år legge fram ein tilstandsrapport som tek for seg heile
opplæringsløpet, der barnehagane også er med.
Kontrollutvalet er opptatt av at det må arbeidast aktivt for å hindre mobbing.
Pedagogisk rådgjevar opplyser at rettsaka har ført til lærdom, ho opplever at
personalet i skulane har høge ambisjonar om å hindre dette. Kommunen deltar i ei
satsing med lnnsatsteam mot mobbing og skulane har blitt skolert for å følgje opp
varsling av mobbing, også varslingar som vert gjeve anonymt.
Når det gjeld dei forskjellane som kjem fram i lærarårsvek mellom lulsundet skole og
Gossen barne og ungdomsskole, så kan noko av dette forklarast med
spesialundervisning og særskilt norskopplæring for framandspråklege.
Administrasjonen held på å analyser tal.
Når det gjeld kompetanseutvikling
av lærarar, slik at dei oppfyller kompetansekrava,
så opplyser Bolghaug at det er etablert eit lokalt tilbod om vidareutdanning for
Romsdalskommunane. Tilbodet veit gjeve i Molde. Utover dette så har ein også fokus
på å få dekka kompetansekava ved rekruttering av nye lærarar. Kommunen opplever
utfordringa med rekruttering både når det gjeld barnehagelærarar og lærarar i skulen.
Når det gjeld oppfølging av tilsynet som vart gjennomført frå fylkesmannen i 2016, så
opplyser Bolghaug at det er blitt utarbeidd malar for dokumenta som skal lagast.
Vidare vert det årleg gjennomført ei analyse av anonymiserte
spesialundervisningssaker for å vurdere om målsetjingane som er satt for opplæring er
gode og for å vurdere læringsutbytte. Bolghaug opplyser at dei har fått på plass det
som vart av avdekt i tilsynet.
Marianne Bolghaug viser til at eit ekspertutval leia av Thomas Nordahl, i april la fram
ein rapport om korleis det står til med spesialundervisning i Noreg. [ rapporten kjem
det fram at:
- det er generelt låge forventningar
- manglande kompetanse hos dei som underviser
- dårlege målformuleringar for undervisninga
Pedagogisk rådgjevar Marianne Bolghaug gjennomgjekk
svarte på spørsmål frå utvalet undervegs i orienteringa.

også faglege resultat og

Kontrollutvalet fatta samrøystes vedtak i samsvar med sekretariatet si tilråding.

PS 20/18

Kontrollutvalet

AUKRA

sitt

KOMMUNE.

ØKONOMIRAPPORT

1. TERTlAL

(5 voterande)

2018

vedtak

Kontrollutvalet
tek Aukra kommune sin økonomirapport for 1. tertial 2018 saman med
administrasjonen si munnlege framstilling, til orientering.
Kontrollutvalet
oppmodar om at finansrapporten
tertialrapporteringa.

vert inkludert

i den ordinære
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Kontrollutvalet

liar merka seg at det kan ligge store utfordringar

Kontrollutvalet

i dei økonomiske

utsiktene.

si handsaming

Økonomisjef
lirna Varhaugvik informerte kontrollutvalet.
Varhaugvik seier at det framleis er
tidleg på året, det er difor ein del usikkerheit knyt til nokre av avvika. Spesielt gjeld dette
Skatteinngangen.
Det er vanskeleg å anslå eigedomsskatten
enda, det vil rådmannen kome
tilbake til ved 2. tertialrapporteringa.
Økonomisjelen
kommenterte
også dei avvika som er
størst i driftseiningane.
Ein har ikkje rådd til budsjettkorrigeringa
i driftseiningane
no. dette
vil ein kome tilbake til ved 2. tertial.
Det er heller ikkje noko endringar i prognose på investeringsprosjekta
verken på økonomi
eller framdrilt. Dei budsjettkorrigeringane
som vert gjort er knytt til opprettingar
grunna
manglande politiske vedtak.
(?)konomisjelen gjev uttrykk for ei uro for at disposisjonslondet.
utover det som er knytt til
fastlandsloysinga.
kanskje ikkje er stort nok. Det kan vere ønskeleg at det vert vedtatt
handlingsreglar
som knyter seg til størrelse på disposisjonsfond.
utanom fond for
fastlandsloysing.
Økonomisjefen
gjev også uttrykk for at ein må vere budd på at det kan skje endringar i ni 'a
pf eigedomsskatt.
Når det b.Weld o )moding g, om a legge
finansra HorterinvaD inn i tertialra)vorteringa. ;,
ge,
årsaka til at dette ikkje er gjort av omsyn lll kapasitet. (/)konoinisjelen
gjev uttrykk
ser at det er fordelar med a ha dette samla. og vil vurdere oppmodinga.
Ølwnomisjefen

s 'arte på spørsmål

fra utvalet undervegs

så er
tor at ein

i orienteringa.

Det vart i mote framsett forslag om at det vert lagt til tolgjande tillegg til sekretariatet
si
tilråding:
Koni/'o/lz/lra/e/
har mer/m seg al u’c/ kan ligge More z/(fm'u'ringc'u' i dei økonomiske
utvikle/re.
Kontrollutvalet
medlemmer

fatta samrøystes

med felles forslag

Kontrollutvalet
administrasjonen

si tilråding

sine

PS 21/18

,

til vedtak

tek Aukra kommune sin okonomirapport
for 1. tertial 20] 8 saman med
si munnlege framstilling, til orientering.

Kontrollutvalet
oppmodar
tertialrapporteringa.

om at finansrapporten

TRÅDMANNEN

SIN PLAN

vert inkludert

FOR OPPFØLGING

FORVALTNlNCSREVISJONSRAPPORT

Kontrollutvalet

sitt

er tilfreds

Kontrollutvalet

ser med interesse

kontrollutvalsmote

i den ordinære

AV TILRÅDINGARI

OM ()FFENTLEGE

ANSKAFFINGAR

vedtak

Kontrollutvalet

Kontrollutvalet

frå utvalet

(4 voterande)

Sekretariatet

l

vedtak i samsvar

med det arbeidet

som så langt er gjort.

fram til å motta

ein statusrapmrt

for arbeidet

til første

i 2019.

si handsaming
Side 4 av 7

Kontrollutvalet
fekk presentert plan for oppfølging av tilrådingane
gjeve i
forvaltningsrevisjonen
«Aukra kommune —offentlege anskaffelser».
Presentasjonen
var ikkje
kjent for kontrollutvalet
eller sekretariatet
på førehand.
Planen vart presentert av økonomisjef
Erna Varhaugvik. Varhaugvik opplyser at planen ikkje
har vore presentert for leiargruppa enda, det kan difor bli gjort nokre korrigeringar.
Presentasjonen
vert sendt sekretariatet etter møte, slik at kontrollutvalet
har den for vidare
oppfølging.
Varhaugvik
opplyser at dei i planen har lagt vekt på å tydeleggjere
prosessar og definere
roller.
l planen er det laga ei matrise som viser kva punkt i planen som skal avhjelpe dei ulike
tilrådingane.
Økonomisjef
Erna Varhaugvik og rådmann
utvalet undervegs i orienteringa.

Ingrid Husøy Rimstad

svarte på spørsmål

Det vart i møte framsett følgjande forslag til vedtak:
Koniro/lulva/el
er ”(fred? med de! arbeidet som så langt er gjort.
Krmfro/lzr/valel ser med inferesnreffaiH lil å mafia em sia]usmppoif'lfor
fom/e k0nfro/[u/va/smcfie
i 2019.
Kontrollutvalet
medlemmer

fatta samrøystes

vedtak

i samsvar

frå

arbeide/'

med felles forslag frå utvalet

lil

sine

(4 voterande)

Sekretariatet

si tilråding

til vedtak

Saka vart lagt fram utan tilråding

PS 22/18

Kontrollutvalet

I oppfølgingslista

til vedtak

OPPFØLGlNGSLlSTE

sitt vedtak

vert det gjort følgjande

endringar:

Revidering
av gjeldande
økonomireglement
i Aukra kommune
Eit økonomireglement
skal beskrive hovudreglane for den økonomiske styringa av kommunen
si verksemd. Reglementet bør klargjere ansvaret mellom det politiske og det administrative
nivået i kommunen og beskrive kommunen sine interne reglar og fullmakter.
Økonomireglementet
bør innehalde kommunen sine vedtak om økonomiplan,
budsjett,
rapportering,
rekneskap og årsrapport. Økonomireglementet
kan supplere delegerings—
reglementet når det gjeld økonomisaker.
Aukra kommune sitt økonomireglement
er frå 2005
og vart revidert i desember 2009. Eit økonomireglement
bør rullerast og oppdaterastjamleg.

14.06.18: Kontrollutvalet
forventar
kontrollutvalsmøte
i oktober.

at det føreligg

eit revidert

økonomireglement

til

Barnevernstenester
Barnevernstenesta
kommunar,

er ei interkommunal

med Molde

kommune

teneste

for Molde.

Midsund,

Aukra

og Eide

som vertskommune.

Kontrollutvalet
vart i møte 3.5.2017 gjort kjent med foreløpige KOSTRA—tal 2016, som viser
at Aukra kommune har mange fristbrot. Det har også dei andre kommunane som er med i
barnevernssamarbeidet.
Sidan dette er 20l6-tal, ønskjer kontrollutvalet
ei oppdatering frå
administrasjon
om situasjonen når det gjeld barnevern.
Side
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Tertialrapport
1. tertial 2017 viser at behov for fieire barnevernstiltak
fører til ei auke i utgifter
på 3 742 000.— frå 4 038 000.- til 7 780000.—, dvs. nesten 100 % auke.

14.06.18: Rådmannen
barnevernstenesta.
Ho
til uro. Rådmannen vil
organisasjonsendringa
medfører risiko.

gav utvalet tilbakemelding
etter statusmøte med
seier ho er trygg på at dei jobbar systematisk,
og ser ikkje grunn
følgje med på utviklinga. Ho er litt bekymra for den
som er venta (Eide ut/Vestnes inn), då slike endringar alltid

Grunnskoleområdet
Kontrollutvalet
fekk i 2016 framlagt tilsynsrapporten
«Skolen sitt arbeid med elevane sitt
utbytte av opplæringa. Aukra kommune - Gossen barne— og ungdomsskole»
Tilsynet viste
avvik). Kontrollutvalet
ønskjer årleg å få framlagt kommunen sin tilstandsrapport
for
grunnskoleområdet,
for å følgje med på utvikling på området.

14.06.18: Utvalet fekk framlagt tilstandsrapport
pedagogisk rådgjevar orienterte jf. OS 06/18.

for grunnskolen

(3

i Aukra 2017 og

Omstillingsprosessen
i omsorgstenestene
i Aukra kommune
Fylkeslegen hadde i 2016 tilsyn og avdekt følgjande; Avvik l: Aukra kommune sikrar ikkje at
tilsette har nødvendig kunnskap om pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4A. Avvik 2:
Aukra kommune sikrar ikkje at helsehjelp til pasientar i sjukeheim blir vurdert i tråd med
reglane i pasient— og brukerrettighetsloven
kapittel 4A. Tidlegare forvaltningsrevisjonsrapport
«Kvalitet i sykehjemstjenster
i Aukra kommune» avdekte også utfordringar med å sikre
tilstrekkeleg bemanning og kompetanse ved Aukraheimen.
] 2017 har det vore uro knytt til ny
arbeidstidsordning
ved Aukraheimen
og i 2018 skal det nye omsorgssenteret
takast i bruk.
Utvalet ynskjer difor å følgje utviklinga.

14.06.18: Nestleiar hadde fått eit eksemplar av ein brosjyre
brosjyra vert arkivert i kontrollutvalet
sitt arkiv.
Kontrollutvalet
Utvalet

si handsaming

gjekk i gjennom

sakene i oppfølgingslista.

Til dette møtet var det lagt opp til orientering
oppfølgingslista:
0

«Aukra omsorgssenter»,

Tilstandsrapport

for grunnskolen

frå administrasjonen

knytt til følgjande

sak

i Aukra

Det vart ikkje satt fram forslag om å føre opp nye saker på oppfølgingslista.
Kontrollutvalet
fatta samrøystes
medlemmer (4 voterande)
Sekretariatet
1 oppfølgingslista

PS 23/18

si tilråding

vedtak i samsvar

med felles forslag frå utvalet

sine

til vedtak

vert det gjort følgjande

endringar:

EVENTUELT

Tiltaksplan
2018 —Kontrollutvalet
i Aukra kommune
Møteleiar kom med innspel på at ein kanskje burde finne eit meir passande namn på planen.
Kanskje arbeidsplan.
Sekretariatet blir bedt om ta med innspelet til vurdering i forhold til
neste års planar.
Det vart gjort følgjande

oppdateringar

i tiltaksplanen

i møte:
Side
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Oppgåver knytt til tilsyn mer/forvaltningen
Kontrollutvalet
har fordelt merksemdpå
politiske utval slik:
—Saker frå formannskapet
—Ole Rakvåg
—Saker frå livsløpsutvalet
—Ole Rakvåg og Wilhelm Andersen
10.12.18

Verksmdsbesøk/orientering

frå ein einingsleiar

Kontrollutvalet
sine oppgåver i samband med form/tningsrevisjon
14.06.18 Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
om offentlege
Referat frå Forum for
Håkon Inge Sporsheim
referat.
Håkon Inge Sporsheim
Kommunal Rapport sin
sekvensen også.

Ole Rakvåg
nestleiar

Håkon

Inge Sporsheim
medlem

anskaffingar

kontroll og tilsyn (FKT) årsmøte og fagkonferanse
og Ole Rakvåg som deltok på fagkonferansen,
gav utvalet eit fyldig
deltok også på årsmøtet til F KT, medan Ole Rakvåg då deltok på
målekonferanse.
Råkvåg gav utvalet eit kort referat frå denne

Wilhelm Andersen
medlem

Jørgen Svenheim
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær

Side
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AU

KRA

KOMMUNE

Saksmappe:

Kontrollutvalet

2018-1547/05

Arkiv:
Saksbehandlar:

033 & 17
Jane Anita Aspen

Dato:

21.9.2018

Saksframlegg

Utvalssaksnr

Utval

Møtedato

PS 25/18

Kontrollutvalet

14.6.2018

REFERAT

OG ORIENTERINGAR

Sekretariatet

si tilråding

Referat- og orienteringssakene
Bakgrunn

vert teke til orientering.

for saka

Referatsaker:

RS 26/18

Protokoll
(vedlagt)

RS 27/18

Innkalling
(vedlagt)

RS 28/18

Protokoll
(vedlagt)

RS 29/18

Veileder vedrørende
NKRF 1.9.2011.

RS 30/18

Veileder «Sekretariat
13.6.20] 8 (vedlagt)

RS 31/18

Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene,
kommunerevisortbrbund
(NKRF) 7.9.2018. (vedlagt)

Orienteringssaker:

Jane Anita Aspen
daglig leder

frå styremøte

i Kontrollutvalgssekretariatet

for Romsdal,

5.9.20 l 8

til representantskapsmøte

i Møre og Romsdal Revisjon

IKS 7.9.2018

frå representantskapsmøte

i Møre og Romsdal Revisjon

IKS, 7.9.2018

kontrollutvalgets

påse—ansvar for forvaltningsrevisjon,

for kontrollutvalg»?

Forum for kontroll og tilsyn (FKT)

Norges

Styret
for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Tid:

2/18
5.9.2018
Kl. 09.30 —kl. 12:15

Møtested:

Møterom

Sak nr:

9/18 — 18/l8
Stig Holmstrøm

Møte

nr:

Møtedato:

Møteleder:

Av styrets
Vestnes

medlemmer

Molde

Stig Holmstrøm,

kommune:

Lars Ramstad,

styreleder
nestleder

Molde

kommune:

Kåre Vevang
Ingar Hals (fra kl. 0955)
Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland

Nesset

kommune:

Jostein

Eide kommune:
Fræna

kommune:

Gjemnes

rådhus

møtte:

kommune:

Rauma

«Innsikten»,

kommune:

Øverås

Forfall:
Aukra

kommune:

Sunndal

Oddvar
Trond

kommune:

Møtende
vara:
Aukra kommune:
Sunndal
Ikke
Fra

Ole Rakvåg
Odd—Helge Gravem
Ingen
Jane Anita Aspen, daglig leder
Sveinung Talberg, rådgiver

kommune:

møtt:
sekretariatet:

Av øvrige

Hoksnes
M. H. Riise

møtte:

Ingen

Protokollen

Styrelederen

Stig Holmstrøm

ønsket velkommen

godkjennes

og sakliste

i neste styremøte

og ledet møtet.

Det ble opplyst om at Jostein Øverås, Nesset kommune,
Ivar Trælvik. Tidligere har Øverås vært varamedlem.
Innkalling

formelt

nå er gått inn som styremedlem

etter

ble godkjent.

TIL BEHANDLING:
UTv. SAKSNR.

TITTEL

ST 09/18

GODKJENNING

ST lO/l 8

VURDERING

AV SEKRETARIATETS

ST 11/18

VURDERING

AV ANSVARSFORSIKRING

ST 12/18

PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET
PERSONVERNOMBUD

AV PROTOKOLL

FRA STYREMØTE

25. APRIL 2018

MEDLEMSKAP

] NKRF OG FKT

OG ARBEID

MED TILPASSING

TIL GDPR —

Side

[ av 6

ST 13/18

BENCHMARKING

ST 14/18

ØKONOMIRAPPORT

ST 15/18

BUDSJETT

ST 16/18

KONTROLLUTVALGSSEKRETARAITET
FREMDRIFTSPLAN

ST 17/18

REFERAT

ST 18/18

EVENTUELT

ST 09/18

AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
PR. 31. JULI 2018

FOR 2019
FOR ROMSDAL

ETTER

1.1.2020

—

OG ORIENTERINGER

GODKJENNING

AV PROTOKOLL

FRA MØTE

25. APRIL

2018

Styrets vedtak
Protokollen

fra styremøte 25. april 2018 godkjennes.

Disse velges til å underskrive
1. Trygve Grydeland
2. Ole Rakvåg
Styrets

Grydeland

Styret fattet enstemmig
voterende)
leders

Protokollen

med møteleder:

velges til å underskrive

med omforent

protokollen

forslag fra styrets medlemmer.

sammen

(8

innstilling:

fra styremøtet

ST 10/18

og Ole Rakvåg

vedtak i samsvar

25. april 2018 godkjennes.

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

Styrets

sammen

behandling

Det foreslås at Trygve
med møteleder.

Daglig

protokollen

VURDERING

protokollen

sammen

AV SEKREARIATETS

med møteleder:

MEDLEMSKAP

I NKRF

OG FKT

vedtak

1. Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal vil fortsette
videre. Medlemskapet
vurderes på nytt i 2020.

sitt medlemskap

i NKRF, inntil

2.

sitt medlemskap

i FKT.

Kontrollutvalgssekretariatet

Styrets behandling
Styret diskuterte medlemstilslutningen
Styret fattet enstemmig

for Romsdal

vil fortsette

og daglig leder svarte på spørsmål.

vedtak i samsvar

med daglig leders innstilling.

(8 voterende).
Side
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ST 11/18

Styrets

VURDERING

AV ANSVARSFORSIKRING

vedtak

Kontrollutvalgssekretariatet
ansvarsforsikring.
Styrets

velger å følge styret i NKRFs

anbefaling

ST 12/18

PLAN
GDPR

vedtak

i samsvar

med daglig leders innstilling.

(8 voterende).

FOR INFOMASJONSSIKKERHET
—PERSONVERNOMBUD

OG ARBEID

MED TILPASSING

Styrets

behandling

Ingvar

Hals tiltrådte

Daglig

leder orienterte

møte

Styret fattet enstemmig

ST 13/18

kl. 0955,

under

Daglig

vedtak i samsvar

BENCHMARKING

behandling

av denne

Daglig

leder

for

saken.

fra styret.

med daglig leders innstilling.

(9 voterende).

AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

vedtak

skal også for fremtiden

delta i benchmarking,

behandling
leder svarte på spørsmål

Styret fattet enstemmig

ST 14/18

Styrets

styret

og svarte på spørsmål

Styret tar informasjonen
til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal
dersom det er en tilgjengelig tjeneste.
Styrets

TIL

vedtak

1. Styret godkjenner fremlagte strategi og plan for informasjonssikkerhet.
har ansvar for å utarbeide rutiner for å ivareta planen.
2. Styret vil inngå avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen
Kontrollutval gssekretariatet
for Romsdal.

Styrets

knyttet til

behandling

Styret fattet enstemmig

Styrets

for Romsdal

fra styret.

vedtak

i samsvar

ØKONOMIRAPPORT

med daglig leders innstilling.

(9 voterende).

PR 31. JULI 2018

vedtak

Økonomirapport

pr. 31.07.18

tas til orientering.
Side
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Styrets

behandling

Daglig leder orienterte
Styret fattet enstemmig

ST 15/18

Styrets

kort om situasjonen.
vedtak

BUDSJETT

i samsvar

med daglig leders innstilling.

(9 voterende).

FOR 2019

vedtak

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal for 2019
godkjennes.
2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere
innenfor ansvarsområdets
budsjettramme.
Utgiftene fordeles på kommunene
januar 2018 —j fr. vedlegg.
3.
Styrets

etter en prosentvis

andel beregnet

Styret ber daglig leder legge frem en vurdering

for fremtidig

etter folketallet

pr. 1.

bruk av disposisjonsfond.

behandling

Daglig leder orienterte
styremedlemmene.

om enkelte

poster i budsjettforslaget

og svarte på spørsmål

fra

Daglig leder gjorde spesielt oppmerksom
på at det også for 2019 er budsjettert med 200 000.—
fra disposisjonsfondet,
da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet
blir for stort.
Styreleder

fremmet

forslag om følgende

3. Styret ber daglig
dispmisjons/("ind
Styret fattet enstemmig
Daglig leders
I.
2.

leder legge./rem

vedtak

i samsvar

en vurderingför/remlidig

med styreleders

forslag.

bruk av

(9 voterende).

innstilling

Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet
for Romsdal for 2019
godkjennes.
Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere
innenfor ansvarsområdets
budsjettramme.

Utgiftene fordeles på kommunene
januar 2018 ;jfr. vedlegg.

ST 16/18

Styrets

tillegg til daglig leders innstilling:

etter en prosentvis

KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET
FREMDRIFTSPLAN

andel beregnet

FOR

ROMSDAL

etter folketallet

ETTER1.1.2020

pr. 1.

-

vedtak

1. Styret godkjenner daglig leder sitt utkast til fremdriftsplan
med endelig avklaring
framtidig struktur i styremøte i mars 2019. Styreleder og daglig leder vil vurdere
behov for eventuelle ekstramøter.
Side
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2.

Styret ber daglig leder informere

Styrets

samarbeidskommunene

om den pågående

prosessen.

behandling

Styret fattet enstemmig

ST 17/18

Styrets

vedtak i samsvar

REFERAT

med daglig leders innstilling.

(9 voterende).

OG ORIENTERINGER

vedtak

Referat-

og orienteringssakene

Styrets

tas til orientering.

behandling

Referatsaker:
RS 03/18

Uavhengig
KPMG.

Styret fattet enstemmig

ST 18/18

revisors

beretning,

vedtak i samsvar

underskrevet

revisjonsberetning

med daglig leders innstilling

datert 2.5.2018 fra

(9 voterende).

EVENTUELT

Under Eventuelt

ble følgende

tema tatt opp:

0

Statusoppdatering
fra sekretariatet
0 Det blir gjennomført
opplæringsdag
for kontrollutvalgsmedlemmer
og
varamedlemmer
onsdag 7. november, rådhuset i Gjemnes.
Mari Granhus Langli, som er leder av kontrollutvalget
i Surnadal vil bidra med
kunnskap rundt habilitet. Langli er utdannet jurist og har skrevet sin
masteroppgave
om habilitet i kommunestyret.

.

Erfaringsutveksling
Styremedlemmene
utvekslet
aktuelle i kontrollutvalgene.

erfaring

omkring

problemstillinger

og saker som er

Lars Ramstad
nestleder

Stig Holmstrøm
leder

Kåre Vevang
styremedlem

Øyvind Gjøen
styremedlem

Trygve Grydeland
styremedlem

Ingvar Hals
styremedlem

Jostein Øverås
styremedlem

Ole Råkvåg
varamedlem

Odd—Helge Gravem
varamedlem

Jane Anita Aspen
sekretær
Side
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Aspen,

Jane Anita

Fra:
Sendt:

Veslemøy Ellinggard <Veslemoy.EllinggardCéömrrevisjonno>
31. august 2018 15:17

Til:

'egil.karstein.strand@eide.kommune.no‘;

'geir.inge.lien@vestnes.kommune.no‘;
'ingrid.rangonesQaveroykommuneno';
'ingunngolmenQaurekommune.no';
Janne Merete R. Seljebø;
'jonaasenéömrfylkeno';
'Kjell Terje Fevåg;
'knutsjomaling(nemneskommuneno';
'larshustadébraumakommuneno';
'lilly.gunn.nyheimCqrnadalkommuneno';
'ola.heggemCu)rindalkommuneno';
'ola.rognskog(Qhalsakommuneno';
'peder.aasprangQtingvollkommuneno';
'per.ove(<äsunndals.net';
'ritarognskonahoono';
”Roger Osen;
'rolfjonashurlenCcDnessetkommuneno';
'torgeirdahlömoldekommune.no';
'tovehenoearanakommune.no”

Kopi:

'haraldsvendsea)kristiansund.kommune.no';
'Jane.Anita.AspenCémoldekommuneno';
'postCéDaukrakommuneno';
'postQaveroykommune.no';
'postCQnemneskommuneno';
'postDhalsakommuneno';
'postCtrfylkeno';
'postöraumakommuneno';
'postCØrindal.kommune.no';

'postunndal.kommune.no';

'postQDsurnadalkommuneno';

'postmottaqöaurekommune.no”;

'postmottakGDeide.kommune.no';

'postmottakranakommune.no';

'postmottakCtDkristiansund.kommune.no';
'postmottakCgDmoldekommuneno';

'postmottakQ)nesset.kommune.no';

'postmottaqDsmolakommuneno';
'postmottakéövestneskommune.no';
Halaas'; Einar Andersen;

'postmottatingvollkommuneno';
'tor.harald.hustadCCDmrfylkeno'; 'Anita

'Frank Sve'; Heidi Dahl; 'Per Ove Dahl'

Innkallelse og sakspapirer til møte i Representantskapet i MRR 7. september

Emne:

kl 09.30

Vedlegg:

Repskap MRR 07.09.2018 —Innkalling med sakspapirerpdf

Kontrollutvaigssekretariatel for Prosaal '

Hei,

Kommunenr:

Vi innkaller med dette til

————1

[5

3,

l

'
MØTE

lREPRESENTANTSKAPETI

TID: 7. SEPTEMBER

MØRE OG ROMSDAL

REVISJON lKS

Data:

2018 KL. 09.30

STED: Quality Hotel Grand i Kristiansund

'03 SEPT
2018

53509""”"

i

Løgn-nr-

och)

4 437353.
/ ,l 3

Addvkodc:

SAKLISTE

REPRESENTANTSKAPET.

G

(Lb

a—l

Gradering:

_~_¥_>__

7/2018 Åpning av møtet
8/2018 Registrering av deltagere/konstituering
9/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste
10/2018 Valg av møteleder og møtesekretær
11/2018 Valg av 2 representanter til å underskrive møteprotokollen
12/2018 Halvårsregnskap 1. halvår 2018
13/2018Budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2020—2022
14/2018 Styrehonorar

sammen med møteleder

15/2018 Åpenhetsrapport 2017
16/2018 Forhandlinger

om sammenslåing med Kommunerevisjonsdistriktet

Eventuelt
1

på Nordre Sunnmøre (KomRev 3)

l
. »!

j,

Sakspapirer

ligger vedlagt.

Forfall bes meldes

til Veslemøy

E. Ellinggard

på epostadresse

Med vennlig hilsen
MØRE OG ROMSDAL
Veslemøy

REVISJON

lKS

E. Ellinggard

Daglig leder/Statsautorisert

revisor

Tlf. 90 75 00 45
veslemo

.ellin

ard

mrrevis'on.no

2

eller telefonnummer

som angitt

nedenfor.

MRR
Møre og Romsddl

Revisjon

lKS

l M N KA LLåN f“;
MØTE

TID:

lREPRESENTANTSKAPET [ MØRE OG ROMSDAL REVISJON lKS

7. SEPTEMBER 2018 KL. 09.30

STED: Quality

Hotel Grand

i Kristiansund

SAKLISTE REPRESENTANTSKAPET:
7/20l8

Åpning

av møiel

8/2018

Regisirering

9/20l8

Godkjenning

l0/20l8

Volg ov møleleder

ll/20l8

Volg dv 2 represenionier

ov deliogere/konsliluering
av innkolling

og soklisie

og mølesekreloer
Til å underskrive

møieproiokollen

sommen

med

møleleder
12/20l8

Holvörsregnskdp

13/2018

Budsjeli

l4/20l8

Slyrenonoror

15/2018

Åpenheisropporl

l6/20l8

20l9

Forhdndlinger
Sunnmøre

l. nolvör20l8

og økonomiplon

for perioden

2020—2022

20l7
om sommenslöing

(KomRev

med

Kommunerevisjonsdisiriklei

på Nordre

3)

Evenluell

Sokspopirer

ligger

Eide/Krislidnsund

vedlogl.

31 . ougusi

Egil Sirond
representantskopels

2018

Veslemøy
leder

dog/ig

E. Ellinggord

leder

MRR
Møre og Romsdal

Sak nr.:
Sak

' Halvårsregnskapel

fra andre

en kalkulalorisk
innleklene

l. HALVÅR

for MPR viser

har el driflsresullal

ansellelse

Møledalo:

Represenlanlskapel

HALVÅRSREGNSKAP

MNOK

lKS

_ Slyre/råd/Ulvalg:

12/2018

lnnlekl

Revisjon

07.09.2018

2018

el driflsresUllal

på

kr 1 677 585, budsjellel

på

samme

periode

på kr. 1 627 445.
enn eier er kr

fordeling

blir MNOK

552 900 lavere enn budsjellerl.

av innleklenei

1,6 lavere

enn budsjellerl,

av ekslra årsverk innenfor

Delle

11 av årels 12 måneder.
revisjon.

Delle

skyldes med

Prognosen

skyldes al budsjellel

har

På årsbasis forvenles

del al

al del ikke er gjennomførl

for 2018 lilsier dermed

en innlekl

på

19,0.

Lønnskoslnader
noen grad

inkl. sosiale koslnader

periodisering

er kr 590 558 lavere

og bruk av avselninger

enn budsjellerl.

fra 2017 og elableringen

for 2018 lilsier en lolal lønnskoslnad på MNOK 15,5.
Avvik mol opprinnelig

16,6skyldes samme

forhold

som er nevnl

på innleklssiden

Delle

skyldes i

av MPP. Prognosen

budsjell på MNOK

al del ekslra årsverk,

ikke ble

ansall.
Andre

driflskoslnader

Ulgjør kr

1537518 som er kr 12 482 lavere enn budsjellerl.

2018 Ulgjør MNOK 3,1. Prognosen
Driflsresullalel

fra førsle halvår

2018 lilsier el driflsresullal
Avvikel

Halvårsregnskapel

har lolall

med

el avvik mol budsjell

med følgende

ansellelsen

innstilling

las lil orienlering

som er omlall

til vedtak:

Budsjellel

for

budsjell.
på kr 50 140. Prognosen

på kr 400 000 ved årsslUll, mol budsjellerl

skyldes den manglende

Saken fremmes

er i samsvar

ovenfor.

driflsresullal

for

på kr 900 000.

Finonsoerspekiivel
.».

lnnlekl
kommuner
lnnlekl
Sum

:

.k

22.

M

»,

fro
8185
fro ondre*

innleid

Lønnskosinoder
sosiole

8185

500

1 984 500

2 537 400

10 170 000

10 722 900

0,

16 371000

—552 900
-552

2 629 000

900

—1600 000

000

20 600 000

-1 600 000

15 500 000,

16 600 000

1 100 000

,
7 545 455

590 558

Drlflskoslnoder

1 537 518

1 550 000

12 482

, 3 100000

3 100 000

Sum

8 492

9 095

603 040

18 600000

19 700 000

kostnader
-

—

4 229 000

19000

inkl.

16 371 000

6 954 897

3

koslnoder

500

415

455

0
1 100 000

,

e

.

a '*: lnkl. pölØpl innlekl med 0,6 mill, ikke foklurerl
Ingen endring i prognose
moi forrige ropporlering.
Avvik mellom prognose og budsjell skyldes monglende

onsellelse

o *

ov ekslro årsverk.

MRR
Møre

og

Romsdal

Revision

lKS

MRR
Møre og Romsdol

Sak nr.:
Sak13/2018

BUDSJETT 20l9

OG

BUdsjettpldn
Romsddl,

Møtedato:

Representantskdpet

07.09.2018

ØKONOMIPLAN

Revisjon

og økonomiplon

Budsjettet

med følgende

for 2019 med

selskopet

nor også vært

forslog

til orientering

Vi hor ikke mottatt

innstilling

tilhørende

2020—2022
til budsjett

for 2019 og

01.06.2018.

og i Møre og Romsdol

IKS er også orientert.

Saken fremmes

FOR PERlODEN

Revisjon IKS vedtok

for 2019—2022 i møte

på Nordmøre

IKS

Styre/råd/utvolg:

Styret i Møre og Romsdol
økonomiplon

Revisjon

i l<ontrollutvolgssekretoriotenei

Fylkeskommune.
noen

Ansotte

innsigelser

til vedtak:

økonomiplon

2019—2022 vedtos.

i Møre og Romsdol

mot torsldget.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Alle

tall

i hele

Budsjett

tusen

Budsjett

2019

2018

Regnskap

2017

Driftsinntekter
Avtalefestet
Honorar
Andre

betaling

iht. medgått

fra kommuner/fylket
tid fra kommuner/fylket

salgsinntekter

Sum driftsinntekter
Lønnskostnader
Kjøp av varer

inkl. sosiale kostnader
og tjenester

Sum driftskostnader

12 278
15 552

4 093

5 132

4 229

2181

20 685

20 600

17188

17181

16600

12 579

3100

3100

4 378

20281

19700

16 958

Rentekostnader

—13

Årsresultat

404

Gjenværende
Avsetning

Akkumulert

15007

underskudd

til annen

annen

fra 2016

egenkapital

egenkapital

404
i 074

900

243

—230
670

7473
243

670

—230

MRR
Møre

og

Romsdal

Revisjon

lKS

gm
i

0

Dlrw’]

0
%,»

1.1;n

"VW—nj)fan

,

i”" l «; TB3;p; ; ro;;ll

:»

innsparing
:

[»

Tor (fylkes—)kommuner

5% reduksjon årlig i planperioden

ETTekTer av kommunesammenslainger
:»

r— Områder

som kommer

Muligneler

Noe

Øvrige

naTurlig

perioden

for nye kunder

avgang

i perioden:

innsparing

i Timer fra sammenslåinger

=> Øl<TTimer

] ansaTT blir (>7 i 2021

innTel<Ter

UTaTe
rv

gjennom

inn og går UTav vörT revisionsdislrikT: Misund, Halsa, Rindal

Il-Iig
sTØrre behov
i 2020, dereTTer
Tilgjengelig
for salg

[>

Tra 2020

AnTar aT innTel<Ter l<an oppreTTnoldes

kapasiTeT

OppreTTholde
Diversifiserle

i Timeproduksjon

fasT Timesals
TimesaTser

ved

på kr.

i 000 per Time Til selskaper

salg av Timer Til andre

i varT disTril<T

(regionale/nasjonale

prosjekTer)

MRR
Møre

og

Romsdal

Revision

[KS

H lldäiäl

Økon

irliploifläiaellogen

% Lønn
Økning på 3,5 % i 20l9, dereller

4 % örlig Økning

:» Norges Bonks onslog
2021 : 39%

i nominell

;» Avvik mellom

Bonks onslog

Norges

Økning i PPR 172018for201913,4%;2O2O:3,8%;
og budsjell

gör iil somordning

Koshujder
Uendrei

(dvs. nominell

reduksjon

på 20% årlig siden ingen

prissligning)

MRR
Møre

og

Romsdal

Revision

IKS

7

"

('3i

a » rema C fremad
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15 552

solgsjnnfekrer

Sum driftsinntekter
Lønnskosmoder

inkl. sosiale kosTndder

Kjøp av varer og Tjenesjer
Sum driftskostnader

Avsejning

underskudd

Til omen

—
13 334

5 132

6 194

7 647

7 692

20 969
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21 027
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—
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—
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0
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SELSKAPET
Møre og Romsdal revisjon IKS er et revisjonsselskap
interkommunale
Kristiansund,
Surnadal,

selskaper.

Deltakerkommunene

som er opprettet

med hjemmel

i lov om

er: Møre og Romsdal fylkeskommune,

Vestnes, Rauma, Nesset, Aukra, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Tingvoll,

Molde,
Sunndal,

Rindal, Halsa, Smøla og Aure.

Oversikt over stillinger/ressurser:

Molde

Kristiansund

Surnadal

lalt

Forvaltningsrevisor

2

2(3)

1

5 (6)

Regnska ps revisor

6,1

4,5

1

11,6

Sum

8,1

6,5 (7,5)

2

16,6(17,6)

En av forvaltningsrevisorene

i Kristiansund

er i fødselspermisjon.

Stillingen

er dekket av et vikariat

i

Molde.

MÅL oo

RAMMER

Selskapet skal styrke revisjonens
Revisjon skal gjennomføres
at revisjonsarbeidet

'
°

i samsvar med "God kommunal

målsettinger

jf. selskapsavtalen.

revisjonsskikk".

Dette innebærer

i kommuneloven

i praksis

og revisjonsforskriften,

standard.

(jf. tidligere

Det skal utføres objektiv,
Kvaliteten

kvalitet og effektivitet,

i tillegg til å skulle følge bestemmelsene

også skal være i samsvar etablert
Overordnede

uavhengighet,

rapporter

uavhengig

på revisjonstjenestene

lagt fram for kommunestyrene/fylkesting):

revisjon med høy kvalitet,

som er vesentlig

sikres ved de ansattes kompetanse

for kommunene.

og god ledelse av

revisjonen.
.

Revisjonen

skal være tidsriktig

organisasjon

med tverrfaglig

.

Styrke kontrollutvalgets

-

Revisjonen

og aktuell i de tjenester

som leveres. Dette krever en fleksibel

kompetanse.

og kommunestyrets

skal være en interessant

oppgave med tilsyn og kontroll

og trygg arbeidsplass,

i kommunene.

med konku rransedyktige

vilkår, der de

ansatte trives.
'

Revisjonens

o

Det skal være mest mulig riktig kostnadsfordeling

Effektivisering

tjenester

skal utføres effektivt.

—gevinstrealisering

bl.a. med bakgrunn

de tjenester

(jf. sak til fylkesting/kommunestyrene

Det skal legges opp til effektivisering
på tjenestene

tilpasset

der gevinster

som kommunene
om selskapsavtalen)

tas ut i form av økonomi,

i:
l

får.

kvalitet

og/eller

volum

MRR
Møre og Romsdal
°

spesialisering

'

teamarbeid

-

en daglig leder med ett styringsorgan

'

standardisering

°

naturlig

av kompetanse

(ett styre og ett representantskap)

av revisjonsverktøy

avgang kan redusere kostnadsnivå

BUDSJETT OG

skal i henhold til selskapsavtalen

Budsjettet

skal sendes sekretariatene

og ta hensyn til dette når utvalgene
tilsynsarbeidet

der en ikke må erstatte

utarbeider

i (fylkes—) kommunen.

driftstilskudd

fra (fylkes—) kommune.

Økonomiplan

2019-2022

Vedtatt

vedta budsjett

budsjett
budsjett

tid. Dette innebærer

og god internkontroll

ytterligere

tjenester.

for det samlede kontroll— og

knyttet

ryddighet

i prosessen for regnskapsavleggelse

løkonomiplanen

til driftstilskudd

attestasjonsoppdrag

Lønnskostnader
planperioden.

over tid blir redusert,

i

som har effektive
gitt at de ikke bestiller

som har lavere grad av internkontroll

vil revisjonshonoraret

eget Økonomirutiner

og

Øke. Dette gir et bedre intensiv

og kvalitetsforbedringsprosjekter.

reduksjonen

som ble innarbeidet

i Økonomiplanen

innenfor

selskapets

mandat.

Denne kapasiteten

sammen med en årlig prisjustering
erjustert

av

for 2018-2021.

gir MRR Økt kapasitet til å selge flere rådgivningstjenester
er reflektert

og andre
under andre

på 2 prosent for disse inntektene.

med 3,5 prosent lØnnvekst for 2019 og 4 prosent for resten av

Norges Banks anslag for nominell

lønnsøkning

2019, 3,8 prosent for 2020 og 3,9 prosent for 2021.
budsjettert

revisjonshonorar

med 5 prosent årlig fra 2019 som følge av effektivisering

Dette tilsvarer

Effektivitetsgevinsten

salgsinntekter,

fra 1. januar 2019, i samsvar

fakturer

er det lagt til grunn en årlig nedgang i revisjonshonorarfra

kommumene/fylkeskommunen
revisjonen.

sendes til eierkommunene.

at de av kommunene/fylkeskommunen

vil revisjonshonoraret

for årlig

for 2019 slik det ble vedtatt.

De av kommunene/fylkeskommunen

til å arbeide aktivt med kommunens

slik at de kan gi merknader

og økonomiplan

i budsjettet

i prinsippendring

innen 15.

for selskapet danner grunnlaget

med vedtak i eiermØte 20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket
henhold til medgått

og Økonomiplan

for kontrollutvalgene
budsjettforslag

Vedtatt

tar utgangspunkt

Det er videre tatt utgangpunkt

systemer

vedkommende

ØKONOMlPLANBEHANDLlNGEN

Representantskapet
september.

Revisjon lKS

og arbeidsoppgaver

med 0,1 prosent til inntektsutjevning,

i PPR 1-2018 utgjør 3,4 prosent for

For MRR innebærer

deretter

dette at det i 2019 er

0,2 prosent for 2020 og 0,1 prosent for

2021.
Naturlig avgang og erstatning
avgang av en stilling

reduksjon

noe. Planen reflekterer

en naturlig

i 2021.

Kjøp av varer og tjenester
nominell

av disse vil også påvirke lønnsnivået

ligger flatt i perioden

på 2 prosent årlig i perioden

Det er ikke planlagt noen investeringeri

med 3,1 millioner

kroner. Dette innebærer

som følge av estimert

perioden.

2

inflasjon.

en

MRR
Møre og Romsdol
REVISJONSTJENESTER
Fylkestinget

OG

har lagt til grunn at det skal leveres revisjonstjenester

Kommunestyrene/fylkestinget

godkjenne

årlige engasjementsavtaler.

kommune

framgår

Fylkestinget

har gitt kontrollutvalgene

En konkretisering

av tjenesteytingen

i samme

fullmakt

til å inngå og

for den enkelte

av avtalen.

skal vedta virksomhetsplan

forvaltningsrevisjon.
føringer

lKS

DRlFTSTlLSKUDD

og kommunestyrene

omfang som tidligere.

Revisjon

for kontrollutvalget

Kommunestyrene

i valgperioden

og plan for

skal vedta plan for forvaltningsrevisjon.

Dette gir overordnet

for avtalene.

Deltakerkommunene

skal dekke selskapets

driftskostnader

basert på prinsippet

om medgått

ressursbruk. EierskapsmØtet i MRR vedtok 20.04.2018 at tjenester skal faktureres i henhold til
medgått

tid fra 1. januar 2019.

Det er videre tatt utgangpunkt

i prinsippendring

knyttet til driftstilskudd

med vedtak i eiermØte 20. april 2018. Fra 1. januar 2019 vil foretaket
henhold

til medgått

systemer

tid. Dette innebærer

og god internkontroll

ytterligere

tjenester.

ryddighet

MRR vil bidra med så tydelig

et samlet timeregisteringssystem.
kunne gi tydelige

arbeidsprosessene

og kvalitet

på internkontroll

Etter vårt syn blir den fremtidige
intensiver

at noen kommuner

til å ha gode interne

Som følge av kommunesammenslåinger
eiersammensetning.

redusert

omfang

Eksempler

kontrollhandlinger,

mer korrekt.

systemer.

for 2019 og

revisjonshonoraret

over

er

Samtidig forsvinner

vil

dagens problemstilling

med

andre kommuner.

Dette innebærer

i samme omfang

ati den grad kommunesammenslåingene

og verifisering

eller intiering

i MRR sin

at det skal leveres tjenester

og forvaltningsrevisjon,

testing

til deltakelse

på honorar

Kommunene/fylkeskommunen

vil den Økte kapasiteten

på dette er Økt omfang av forvaltningsrevisjon,

kartlegging,

itillegg

av størrelse

året for å

i de ulike kommunene/fylkeskommunen.

er det forutsatt

av regnskapsrevisjon

tilleggstjenester.

undersøkelser,

hele perioden.

det kommende

fra 1. januar 2020 vil det blir endringer

l Økonomiplanen

som i dag gjennom

gjennom

at

august 2017 gått over til

hos MRR, den andre effekten

honorarberegningen

er med på å «subsidiere»

fremover.

på et så tidlig tidspunkt

Selskapet harfra

på hva som skal til for å redusere
og kvalitet

og

Øke. Dette gir et bedre intensiv

knyttet til forventninger

om hva som kan forventes

er stØrre effektivitet

som har effektive

og kvalitetsforbedringsprosjekter.

Dette vil gi oss grunnlagsdata

tilbakemeldinger

i

gitt at de ikke bestiller

for kommunene/fylkeskommunen

budsjettprosessene.

vil vi også være konkrete

tid. Den ene effekten

få tydelige

å budsjettere

kommunikasjon

i de kommende

revisjonshonorar

som har lavere grad av internkontroll

vil revisjonshonoraret

eget Økonomirutiner

kan bli vanskeligere

dette kan inkluderes

videre. Samtidig

over tid blir redusert,

De av kommunene/fylkeskommunen

i prosessen for regnskapsavleggelse

Revisjonshonoraret

fakturer

at de av kommunene/fylkeskommunen

vil revisjonshonoraret

til å arbeide aktivt med kommunens

fra 1. januar 2019, i samsvar

av intern kontroll

av regionale

3

og/eller

avtalte
og rutiner,

gir

benyttes

samt andre

nasjonale prosjekter.

til

MRR
Møre og Romsdol
For budsjett/¢konomiplan
Lønnskostnader

Revisjon IKS

2019 —-2022 legges følgende

til grunn:

med 3,5 prosent i 2019, deretter

erjustert

Det er en vakant stilling som regnskapsrevisor

4 prosent

i samsvar med budsjett

årlig lønnvekst.
for 2018

Reduksjon av en stilling fra 01.01.2022
Kjøp av varer og tjenester

ligger flatt i perioden.

Dette medfører

en årlig nominell

reduksjon

på 2

prosent som følge av inflasjon.
Det er ikke planlagt noen investeringeri

perioden.

Det er lagt inn en årlig gevinstrealisering

gjennom

kommunene/fylkeskommunen
Økonomiplan

for 2019

—2022 vil vise hovedretning

Det legges til grunn at styret vurderer
kommunen/fylkeskommunen
noe tid før implementerte

effektivisering

på 5% for revisjonshonorar

fra

for dagens tjenestenivå

muligheten

for selskapet.
for ytterligere

i økonomiplanperioden

gjennom

reduksjoner

i honorarer

Økt effektivisering.

for

Det tar likevel

tiltak gir utslag i redusert timebruk.

l tillegg til gevinstrealisering

vil selskapet også fokusere

på økt kvalitet

i alle sine leveranser,

dette

krever kapasitet
Selskapets inntekt
revisjonshonorar

er lagt opp til å stige i planperioden,
fra dagens tjenester

bruk av tilgjengelig

kapasitet.

Ønsker tilleggstjenester,
ligger regionale
iandre

til kommuner/fylkeskommu

Denne kan benyttes

eller salg av tjenester

og nasjonale

på tross av nedadgående

prosjekter,

til mersalg til kommuner/fylkeskommune

til andre innenfor

eller utleie av kapasitet

regioner.

4

ne. Økningen gjelder effektiv

IVIRR sitt mandat.
til tilsvarende

som

Herunder

revisjonsselskaper

MRR
Møre og Romsdal

»

Sak nr.:

lKS

”

Styre/råd/utvalg:

Sak14/2018

Revisjon

Møtedato:

Representantskapet

07.09.2018

STYREHONORAR

Godtgjørelse

til styremedlemmer

2016. Følgende

-

ble vedtatt

satser ble den gang

i konstituerende

representantskapsmøte

Leder: kr 30 000 pr år pluss kr l 600 pr. møte

0

Nestleder:

-

Øvrige

kr 10 000 pr år pluss kr l600 pr. møte

styremedlemmer:

Styret fikk i 2017 utbetalt
styreleder

kr. 1 600 pr. møte

styrehonorar

og styrets nestleder

Det foreslås

at styrehonorar

for 2016 etter satsene

som følge

av merarbeid

for 201 7 utbetales

ovenfor,

knyttet

i henhold

samt tilleggshonorar

til etableringen

til satsene

som tidligere

representantskapet.

Saken

l4.nov

vedtatt:

fremmes

Styrehonorar

med følgende

for 201 7 utbetales

innstilling
i henhold

til vedtak:
til tidligere

vedtatte

satser.

for

av MRR.
er vedtatt

i

MRR
Møre og Romsdal

Sak nr.:

Revisjon

IKS

'Slyre/rad/Ulvalg:

Sak15/2018

Møledalo:

Represenlanlskapel

07.09.2018

ÅPENHETSRAPPORT 20l7
Revisjonsselskapersom
børsnolerle

reviderer

selskaper,

banker

årsregnskap

og andre)

for selskap

med

har plikl lil a Ularbeide

allmenn

inleresse

(f.eks.

åpenhelsrapporl

i henhold

lil

revisorloven.
MRR Ullører
lilsvarende
Ularbeide

ikke revisjon

eller

revisorloven,

men eller

kommuneloven.

plikl. Likevel anser flere al del kan vaere nvllig

Vi har derfor

for kommunale

ikke

revisionsenheler

a

slike åpenhelsrapporler.

Vi har i oppdragsavlalene

med våre eiere lorpliklel

apenhelsrapporl.

denne

slyre og daglig

Saken fremmes
Åpennelsrapporlen

Vedlagl

saken ligger

leder.

med følgende

innslilling

las lil orienlering

oss lil a Ularbeide

rapporlen

lil vedlak:

en årlig

for 201 7 som er avgill

av selskapels
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MRR
Møre

og

Romsdal

Rexdsjon

JKS

li': am
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l Graaff?
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Vi i MRR ønsker å vaere den foretrukne
leverandøren
av kommunale
ogutvlkeskommunale
.,
revisjonstjenkes—ter I Nordmøre og Romsdal. Dette VII V] oppna gjennom vare kjennetegn
som bestar av
akronymet
tKlt.
Hvis vör adferd

både

internt

og ekstern

kjennetegnes

ved at vi er

Engasjert
i;

Kvalitetsbevisst

a:

Troverdig

og

Endringsvillig
så tror vi at vi bidrar
Våre kjennetegn
handlingsplaner.
Vi håper

at denne

gjennomføringen
ylkeskommunen.
Veslemøy
Daglig

til samtunnsrollen

gjenspeiles
rapporten

og kvaliteten

som revisor og at vi er med

i var perspektivtenkning
vil bidra

til godt

inns

av regnskaps— og

både
n i vår

på å bygge

med tanke

virksomhet

orvaltningsrevisjon

og

tillit i kommunal

på strategi
kan

bidra

av kommunene

sektor.

og
til tillit til

og

E. Ellinggard

leder

MRR
Møre

og

Romsdal

Revrsjon

IKS
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Møre og Romsdor Revision NKS

E‘E’iske
reiningslänjäi 09
<=»

vorslingssvslen'l
%>

Revisorloven
sier ol revisor er dllmennnelens
lillilsperson
ved Urøvelse
dv revisjon. Videre sier loven dl revisor skdl Uløve sine virksomnel
med inlegrilel,
objeklivilel
og oklsomnel.

>»,
,..

MRR er ikke underldgl
revisorloven
sine beslemmelser,
men monge
av våre dnsolle
nor molldll
sine Tiller fro Findnslilsynel
som
slolsouloriserl
revisor og regislrerl revisor. Tillene er hjemler i
revisorloven.

y

if,»

MRR og onsolle
er gjennom
medlemskdpel
i NKRF (Norges
Kommunerevisorforbund)
underldg
deres eliske regelverk,
i Tillegg er
omsolle som er privolmedlemmeri
Den norske Revisorforening
og
Regnskdp
Norge også underldgl
deres eliske regelverk
MRR nor eldblerl

egner

regelverk

og rUliner

for vorsling.
MRR
Møre og Romsdal Revision IKS

iniernkoniroii
MRR

og kvoiiierssysiem

i

i?» Vi Ønsker å forsiå våre kunders behov og Tilføre verdi gjennom
deling CiV kunnskop
innenfor
dei som er vår kjernekompeidnse
er siyring og koniroH, somi våre kjenneiegn
som EKTE.
a» Våre reiningsiinjer
og rUiiner for iniernkoniroli
og kvoliieskoniroii
nedfeli
i vår ISQC som bygger
på den inierndsjondle
revisjonssidndorden
for kvoliierskoniroli
i revisjonsfirmder

som
er

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Ledel
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MRR
Møre

og

Romsdcn

Rex/mon

NKS

w

Ekslem

ää”i/Qlll€l3l<0llliöll

%? Som medlem

underldgl

i NKRF (Norges

obligdlorisk

sikre di medlemsbedriflene
%:»

Kommunerevisorforbund)

kvolilelskoniroll.
holder

Førsle og hillil enesie kvoliielskonlroll
2017 og vor en oppfølgingskoniroll
de Tidligere revisjonsenhelene.

Formålel

en høy fdglig

er vi

med konlrollen

er å

sldnddrd.

i MRR ble gjennomførl
høslen
dv forvollningsrevisjon
fro en dv

Hovedkonklusjonen
vor ol forvollningsrevisjonen
vor i hovedsok
gjennomførl
i somsvor med god kommundl
revisjonsskil<l< med noen
merkndder
knyilel lil forbedringsomröder.

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

Våre

elere

Møre

og Romsdol

Molde

kommune

Krlslionsund

fylkeskommune

kommune

W Averøy kommune
%; Gjemnes
% Tingvoll

kommune
kommune

Veslnes

kommune

%? Sunndol

Roumo

kommune

%? Surnodol kommune

%?
??
%?

Nessel

Aukra

kommune

Froeno

%

Eide

kommune

kommune

kommune

kommune

%? Rindol kommune
Holso
Smølo

kommune
kommune

% Aure kommune
MRR
Møre og Romsdal Revisjon [KS

&:

Våre

v

ääUllCiläl

Vöre

elerkommuner

Møre

og Romsddl

Kommundle

Fylkeskommune

og i Romsddl
(også

eier)

foreldk

lnlerkommundle
w

Sllflelser

€r>

Kirkelige fellesråd

la».

på Nordmøre

selskdper

og legdler

Sokneråd/menighelsröd
Verlskommunesomdrbeid
Molldkere

dv soerdllesldsjoner
MRR
Møre og Romsdal Revlsjon IKS

.:;

‘5?

Leverdnser

%;»MRR leverer
Pl?)

Regnskdpsrevisjon:
l7 kommuner
på Nordmøre
og i Romsdol, Møre og
Romsddl fylkeskommune,
KF, IKS, sliflelser, legdler, kirkelige fellesråd,
sokneråd/meningshelsröd
m.m.
Forvollningsrevisjoner

»» Selskopskonlroller

lil kommuner

og fylkeskommunen

og selskdpsgjennomgonger

Allesldsjoner
lnlernkonlroll:
B*»—
??

Andre

kdrllegging

undersøkelser

og Testing

og rådgivning

MRR
Møre

og

Romsdal

Revisjon

lKS

Organisering

FA'.:

ae:—

B»

Selskapels øversle organ er represenlanlskapel,
hvor alle eierne dellar med ell medlem
hver.
Den enkelles slemme
vel<les eller eierandel.

a»

Represenlanlskapel
velger selv sin leder. Daglig
leder og slyrels leder har møleplikl
og lalerelli
represenlanlskapel.
Slyrel beslör av 5 medlemmer
med personlige
vararepresenlanler.
4 medlemmer
med vara
velges av represenlanlskapel
og 1 medlem
med vara velges av de ansalle.
Daglig leder
har møleplikl
og lalerell
i slyrel.

a,
?

figs
m

o

-o-

ls;

Regnskapsrevisjon

Forvallningsrevisjon

Daglig leder er leder for hele virksomhelen.
oppdrag
i virksomhelen
ledes av en
oppdragsansvarlig
revisor. l lillegg lil daglig
leder har selskapel
3 oppdragsansvarlige
revisorer innen for regnskapsrevisjon
og 2
innenfor forvallningsrevisjon.

Alle

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

*?

%2m 7

Vlrksomhelen

B)

Møre og Romsdal Revisjon lKS ble elablerl
full drlfl fra 1. februar 20l 7
Hovedkonlor
i Krisllansund
Molde og Surnadal
Vl har pr. l8 ansarle
(l 7 operalive)

ansalle

og 6 (5) forvallnlngsrevisorer

Selskapel er en sammenslåing
lldllgere revisjonsennelene:
Nordmøre

i”? Kommunerevlsjonsdlslrlkl
(KOMREV 2)

Ansalle

med

og avdelingskonlorl

høyr uldannede

?>» l2 regnskapsrevlsorer

E> Dlslrlklsrevlsjon

W

av de lre
m Krisllansund

:! Molde

Surnadal

lKS
2 Møre og Romsdal

%» Fylkesrevisjonen

MRR
Møre og Romsdal Revlslon IKS

»

Omselning

2017: MNOK

17,2 (11 måneders

*» Selskdpel
bor i 2017 gjennomførl
oliesldsjoner,
forvollningsrevisjon
(> Av selskopels
(eksl. innlekler
17»
&,

drill)

regnskdpsrevisjon,
herunder
og selskopsgjennomgdng

omselning
i 2017 ulgjør MNOK
fro kommundle
forelok)

15,0 omselning

fro eiere

Selskdpel har ikke som mål (“j gå med overskudd

> Selskdpel

har ingen

godlgjørelse

lil sine eiere

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

e Selskaper

Ulbeialer

";s—»
Godlgjørelse

ikke godlgjørelse

lil selskapers

represenlonlskepel.
”3 Slyrels

leder

”?>Slyrels neslleder
Øvrige

dekkes

er slsell

represenlonlskop.

årlig 0v
slik:

fosl kr. 30 000 pluss kr. i 600 per møle

moller

medlemmer

Reiseulgifier

slyre forslselles

Honorarer

mollcrr

lil selskapers

fosl kr. l0 000 pluss kr. i 600 per møle

moller
eller

kr. l 600 per møre
regning

MRR
Møre og Romsdol Revision lKS
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av al vare ansalle
og vi er avhengige
MRR leverer kompetanse
kompelanse.
riklig og oppdalerl
enhver lid innehar lilslrekkelig,
krav eller elleruldanning
er underlagl
~ vare ansalle
NKRF og DnR. Kravene gjelder
bransjeforeningene
likevel
revisorer. Vi ellerslreber
oppdragsansvarlige
og kurs uavhengig
elleruldanning
skal gjennomføre

palagl

både

lil

gjennom

al alle ansalle
om deler

eller ikke.

av ellerulolanningslimer
i;» Vi har syslem for felles regislering
lil limetall
av lov, forskrifls— og medlemskrav
ellerlevelse
sammenselning.

og
og

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

Samarbeäd

MRR samarbeider
konlrollurvalgene

andre

rell med l<onlrollUlvalgssekrelarialene
blanl vare eiere. Disse beslar av:

%>»
KonlrollUlvalgssekrelarlalel

for Møre og Romsdal

%>KonlrollUlvalgssekrelarlalel

for Romsdal

:; KonlrollUlvalgssekrelarlalel

for Nordmøre

Vi er bedrlflsmedlem
Er»

med

i KS Bedrifl

Vi er medlem
av NKRF (Norges
2018 represenlerl
som medlem
fasle

gjennom

lil

Fylkeskommune,

og

bedrlflsavlalen

kommunerevisorforbund)
og er fra
og varamedlem
i lo av forbundels

komlleer

MRR
Møre og Romsdal Revlsjon lKS

?
x»li,

Samarbeid

.ned

andr

jarls

«z.

.

ä

%—Selskapel
samarbeider
med andre kommunale
revisjonsenheleri
Møre og Romsdal blanl annel gjennom
lokallagel
i NKRF og vi søker
ogsa samarbeid
med andre der del er nalurlig
Vi dellar også
for samordning

i forum elablerl
av Fylkesmannen
av slallige Tilsyn

i Møre og Romsdal

, Selskapel

nar overfall
en eierandel
[' revisjonsselskapel
AS på 20% i forbindelse
med virksomnelsoverdragelsen
Dislrlklsrevisjon
Nordmøre
IKS.
:2 En ansall

i llR

eier 60% av aksjene

a» Del har vaerl kjøp av varer
%: Aksjene

isamme

og ljenesler

Revisjon
fra

Nor

selskap.

mellom

selskapene

i 20l 7.

skal selges.
MRR
Møre

og

Romsdal

Revisjon

lKS

Samordning

lnlernl

av ruliner

kvalilelsløfi

i selskapel

og sikre lik kvalilel

lil alle kommuner

og

fylkeskommunen
Skape

v"

forulsigbarnel

for kommunene

Tydeligere

kommunikasjon

Etablering

av kommunikasjonsplaner

og fylkeskommunen

på ei Tidligere lidspunkl
med fasl innhold

Virksomnelsslyring
E:» Forrelningsprosessene/ljenesleomradene
P

Finansiell

rapporlering

Bidra lil kompelansebygging
Bidra lil effeklivisering
fylkeskommunen

og god

og kompelansedeling
inlernkonlroll

i kommunene

og

MRR
Møre

og

Romsdal

Revrsion

lKS
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Per Ove Dahl

Heidi Blakslod

Slyrels leder
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Elnor

Andersen

Anscmrepresemom

Veslemøy
Daglig

E. EHinggGrd

leder

MRR
Møle- og Rcmxdcl Revisjon lKS

—Møre

og Romsdal

Revisjon

IKS

MRR
Møre og Romsdal Rewsjon \KS

MRR
Møre

Sak nr.:

NORDRE

OM

i forbindelse

med

kommunale

(KOMREV

elableringen

med

holdl

MED

sonderingsmøler

lil el selskap.

en sammenslåing

de la øvrige

annel

med

ble avslullel,

som er beskrevel

i slvremøle

knvllel
med

leder

å forlselle

revisjonsenhelen
sendle

denne

Represenlanler

dialogen

Samme

baserl

dag

Da

for en senere

har MRR gjennomførl

lil mulig sammenslåing

og ber slvrels leder og

3 og ev. elablere

vedlak

KOMREV

dialog

med

i deres

lil forhandlinger

om elablering

represenfanlskap.

Brevel

ligger

3 også brev lil Søre Sunnmøre

invilasjon.

3 hadde

fra MRR og KOMREV
munllig

nedenfor

KomRev

på

sendle

lKS med samme

om al Søre Sunnmøre

nyll sonderingsmøle

23. augusl

Kommunerevisjonsdislrikl

2018. Del ble

lKS, hadde

lakkel

nei lil

om forhandlinger.

Sonderingsmølene

med

samarbeid

enhelene

mellom

forvallningsrevisjon.

Delle

gjennom

al MRR bislår

er en fin mulighel

før elableringen

Daglig

ledelse

og slyrene

begge

parler.

Foreslåll

KOMREV

om sammenslåing.

MRR har da vaerl i drifl i naermere

med

ulvikling

.

Slerkere

.

Reduserl

for mange

en sammenslåing

i kommunal
fagmiljø

Økonomiske

.

Slørre fleksibililel

.

Yllerligere

robuslhel

slordriflsfordeler

vil vaere

3 år og baserl

posilive

for faglig
lanke

på progresjonen
med

med del som er beskrevel

spesialisering

på vakanser,

på adminislrasjon

på kommunesammenslåinger

som arbeidsgiver

for

eiere.

vi er sammenfallende

med

i
baserl

for å bli slørre og mer robusl.

er også sammenfallende

av selskapene

med lanke

med lanke

økl allraklivilel

Ansalle

føles nalurlig

nedenfor.

med slørre muligheler

sårbarhel/mer

o

mener

revisjon

i el lellere

Ol .Oi .2020, anses også som el

l,5 år anses del ikke som for lidlig. Tidspunklel
for kommunesammenslåing

hverandre.

Delle

ser al en sammenslåing

for sammenslåing,

resullerl

3 med ressurs innenfor

kjenl med

av MRR, saml al en ser behovel

i de la selskapene

lidspunkl

lidspunkl.

De har allerede

lil å bli bedre

sliller seg bak ønskel

på forarbeidel

hensiklsmessig

3 har vcerl posilive.

KOMREV

revisjonsenhelene

Gevinslene

ble mulighelen

3 brev lil MRR hvor vi ble invilerl

fra 01.01.2020,

saken.

Kommunerevisjonsdislrikl

lidspunkl

del fem

på Søre Sunnmøre.»

KOMREV

ny revisjonsenhel

del førsle

fanles

1. juni 20l8:

daglig

invilasjonen

alle de kommunale

3 om en mulig sammenslåing.

((Slyrel sliller seg bak sonderinger

da informerl

å slå sammen

På del lidspunklel

av lre av disse revisjonsenhelene.

enhelene

ulviklingen

KOMREV

MRR sill slyre vedlok

vedlagl

PÅ

åpen.

av blanl

20. juni 20l8

KOMMUNEREVISJONSDISTRlKTET

fvlkel.

gjennom

forhandlingene

07.09.2018

av MRR ble del lorsøkl

revisjonsenheleri

Som følge

Møledalo:

3)

i Møre og Romsdal

MRR ble elablerl
ulvidelse

IKS

»

SAMMENSLÅlNG

SUNNMØRE

revisjonsenhelene

under

Revisjon

Represenlanlskapel

FORHANDLINGER

begge

Romsdal

Slyre/råd/ulvalg:

Sak 16/2018

av

og

lumover

og sykdom

MRR
Møre og Romsdal

MRR sitt styre vedtok

i styremøte

3l. august

((i. Styret i Møre og Romsdal
sonderingsmøtene

med

Saken

fremmes

Kommunene
og innenfor

med

mottar

innstilling

om

forhandlingsfullmakt

til

for representantskapet.

REVlSJONl
og spesialiserte.

sikrer seg kompetanse

revisjonsfaget.

innenfor

ressurser. Det er grunn

men det vil også kunne

til å tro at jobben

mer vekt på å levere

bruke

Det er en klar utvikling

foregår

nye verktøy

til å tro at dette

mot større enheter

innenfor

måte,

mindre

for finansiell
Det er videre

vekt på rutinearbeid

vil derfor

kommunal

innenfor

noe som igjen

forvaltningsrevisjon.

med

til kompetanse

innenfor

i kommunene

det nå en rask utvikling
på en effektiv

seg videre

og innsikt. Kravet

som skjer både

vil ha store konsekvenser

gi nye muligheter

som revisor vil utvikle

analyser

Det er viktig at

på den utviklingen

revisjonsfaget

der det er viktig å kunne

kan frigjøre
grunn

og at utvalget

har blitt mer og mer komplekse

digitalisering
revisjon,

bakgrunn

l KOMMUNAL

kommunerevisjonen

fra

med KomRev 3))

på denne

UTVlKLlNGEN

for representantskapet

av forhandlingsutvalg

sammenslåing

lKS stiller seg bak resultatene

3

2. Styret ber om at saken fremmes
oppnevning

lKS

20l8:

Revisjon

KomRev

Revisjon

revisjon.

og

øke.

Det er flere årsaker

til

dette:
.

Sterkere

-

Redusert

fagmiljø

-

Økonomiske

-

Større fleksibilitet

.

Attraktivitet

er naturlig

Medarbeidere

Det er grunn

revisjonsenhet

revisjonsdistrikt
mellom

når revisjonen

ekspertise

kommunene

sett på ved vurdering

for en kommune

ville øke med

har flere kommuner

vil som nevnt,

bør blant

av

rulleres

mellom

Basert på tall fremskaffet

av KOMREV

OG

spesialisere

Dette

vil komme

KOMMENDE

omskrevet

noe som

seg på ulike områder,
kommunene

til nytte.

i kostnader,

og økt fokus på forebygging

av feil.

KOMMUNESAMMENSLÅINGER

3 er det fire revisjonsenheteri

Strategiplan,

og

fra.

til økt effektivitet/reduksjon

kommunene

enn MRR. Det erytterligere

3 sin sak Sak 03/l8

informasjonen

kunne

enn i dag.

til at erfaringsdeling

en større revisjonsenhet,

å hente

i større grad

på flere områder

PÅ REVlSJONSENHETENE

kommuner/fylkeskommuner

er, blir gjerne

har vist at det er en forventing

til å tro at det også er forventninger

i Fra KOMREV

og sykdom

på administrasjon

for regnskopsrevisjon

av kunnskapsutveksling

STØRRELSE

turnover

Dette er lettere å få til for et større selskap.

i revisjonen

og opparbeide

tanke

spesialisering

på vakanser,

på kommunesammenslåinger

og hvor robust

i andre

kunnskapsoverføring

med

tanke

Oppdragsansvarlig

Undersøkelser

større grad

med

for faglig

med tanke

som arbeidsgiver

med jevne mellomrom.

også

robusthet

stordriftsfordeler

Revisor sin kompetanse
uavhengighet.

med større muligheter

sårbarhet/mer

Norge

to revisjonsenheter

til bokmål.

som reviderer

flere

som erjevnstore

MRR
Møre og Romsdal
med MRR. Def pågår

sammenslåingsprosesser

Revisjon

på fylkesnivå

IKS
lire

fylker, hvis disse lykkes, vil de

blir slørre enn del MRR er i dag.
De kommende

kommunesammenslåingene

sammenslåinger.

MRR bliri noen grad

påvirkef
samme

av delfe.
fidspunkl

Saken fremmes
i.

3.

pregef

er bakgrunnen

av deffe,

for af ef nafurlig

som kommunesammenslåingene,

med følgende

Represenfanfskapel
med

2.

Delfe

fra Ol .Oi .2020 medfører

innsfilling

af mange

ser behov

mens KOMREV 3 i sfor grad
fidspunkf

for sammenslåing

om mulig sammenslåing

KOMREV 3.

Represenfanfskapel

oppnevner

'

3 ordførere

o

Slvrefs leder i MRR
leder

fra eierne

-

Daglig

-

Ansaffrepresenfanl

Forhandlingsafvalgef

Vedlegg:

Resulfafef

forhandlingsufvalg

beslående

av:

i MRR, samf 3 vararepresenfanfer

i MRR
fra MRR

får forhandlingsfullmakl

fra forhandlingene

fremmes

Brev fra KOMREV 3 om invifasjon

revisjonsenhef

vil vaere

fil vedtak:

fil å forhandle

med

forhandlingsufvalgef

i KOMREV 3.
4.

blir

dvs. Ol .Ol .2020.

Ønsker af MRR skal gå i forhandlinger

fil MRR, 20. juni'20l8

i eiermØfe

fil forhandlinger

i MRR.

om efablering

av sførre

for

i

KOM
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KOMMUNEREVISJONEN
Kommunerevisjonsdisrrikt
11123i Møre og Romsdal TKS

Møre og Romsdalrevisjon
IKS v/dagleg
leiar
og styreleiar

Vår saksbehandler:
Kurt A. Løvoll

Vår dato:

Vår referanse:

20.06.2018

Deres dato:

Deres referanse:

Forhandlinger
om etablering
av større
rcvisjonseining
Representantskapet
iKommunerevisj
onsdistiilrt
nr.3 iMøre og Romsdalgjorde
15.06.18
slikt
samrøystes
vedtak:
]. Det blir
sett
nedfalgfande
arbeidsgrzrppe
som saman med representantar
fir"!
tilsette
skal
arbeide
vidare
med strategiplan
og utvikling
avselskapet
med målom å etablere
etstørre
og meirrobust
revisjonseiningf'å
og med 0]. 0]. 2020:
—

Jim—ArveRossevold,
ord/oral”
Sulakommune

— HarryValderhaug,
ordførar
Giskekommune
— Dag OlavTennfjord,
ordførar
Skodje
kommune
— JobsAspelzang,
styreleiar
—

2.

KartLevoll,
konst.
daglegleiar

Arbeidsgruppa
ffn“
mandatsomforliandlingsatval
ovanfor
aktuelle
samlalepartnarar.

3. Detskalsendast
imitasjon
til
forhandlingar
bådetil
eiga/”ar
[SøreSunnmore
Kommunerevis/on
IKS og til
[Møreog RomsdalRevisjon
lKi deira
styrevedlak
01.06.2018:

«Styret
stiller
segbaksonderinger
knyttet
til
malig sammenslåing
ogberstyrets
leder
og
daglig
leder
åfortse/te
dialogen
medKomReva”
ogev.etablere
dialogr
med
revisjonsenlzeten
på SøreSzvznnmore.
»
4. Resultat
avforhandlinger
medfra/merkantile;forslag
til
løysing
skalleggjast
fiam ineste

representantskapsmote
inovember
2018.
5. Dersomdet"
ernaudsynt
skal
detkallast
inntil
ekstra
represenlantskcmsvnote.

Postadresse:

Besoksadresse:

Telefon:

Postboks7734, Spjelkavik
6022 Alesund

Lerstadvcien
545,4 etg.

70 1721 50

Bankkonto:
6540 05 00465

Epost

Telefaks:

Foretaksregisteret:

komrev3@koml‘ev3.110

70 1721 51

NO 971 562587

KO M REV3 “(.n
KOMMUNEREWSJONEN

Side 2 aVZ
På bakgrunn av dette vedtaket og dykkar styrevedtak, ønsker vi difor på vegne av
arbeidsgruppa
å, invitere til vidare forhandlingar
om etablering av ny revisj ons eining frå
og med Ol 01 .2020. Ved positivt svar ønsker vi å starte slike samtaler rett etter
sommarferien.
Vi gjer merksam
Kommunerevisjon

på at vi parallelt med dette også inviterer
IKS til forhandlinger.

Det blir lagt til grunn at målsettingene

for å etablere

Sterkare fagmiljø med større moglegheiter

Søre Sunnmøre

ei ny eining mellom

anna er:

for fagleg spesialisering.

Redusert sårbarheit/meir
robust i høve vakansar, turnover og sjukdom.
Økt attraktivitet som arb eidsgjevar.
Økt moglegheit for erfaringscleling og kunnskapsoverføring
mellom
kommunane,
lnga flytting av arbeidsplassar
då lokal kompetanse
er viktig i det arbeidet
kommunerevis j on en gj er.

Tilbakemelding

om aktuelle tidspunkt kan sendast til styreleiar Johs Aspehaug

(jaagdlovgjno

95202464)

og/eller konst. dagleg leiar Kurt Løvoll

(kurtlovoll

komreväno

—90600168).

Med helsing

/,,-

N

/

I

Kurt A. LøvollL—XN—K,
konst. dagleg leiar

Kopi: Søre Sunnmøre

Kommunerevi

sjon IKS
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Møre og Romsdal Revisjon iKB
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365”
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inrzsiiiiizvg:
'1.
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1.

Innledning

Kontrollutvalget
og revisjonen er kommunestyret/fylkestingets
redskap for å kontrollere at de
Øvrige politiske organers og administrasjonens virksomhet og aktiviteter er i tråd med de
regler, mål og føringer som er gitt. Kontrollutvalgets
oppgaver er nærmere beskrevet i
kommuneloven § 77 nr. 4 og 5. Ifølge bestemmelsene skal kontrollutvalget
påse:
.

at kommunens
måte

eller fylkeskommunens

0

at det føres kontroll med at den økonomiske
gjeldende bestemmelser og vedtak

0

at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi. produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevis—jon)

.

at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m. (selskapskontroll)

Kontrollutvalgets
oppgaver er ytterligere
kontrollutvalget
skal påse:
.

at kommunen

regnskaper blir revidert på en betryggende
forvaltning

foregår i samsvar med

eller fylkeskommunens

utdypet i en egen forskrift

eller fylkeskommunen

har en forsvarlig

hvor det framgår at

revisjonsordning

[ dette ligger at kontrollutvalget
har en tilsynsfunkäon
overfor revisjonen. Hva en slik
tilsynsfunksjon
innebærer, kan imidlertid ikke leses direkte av selve regelverket. Det er derfor
behov for nærmere veiledning, noe som også var en av konklusjonene i Kommunal- og
regionaldepartementets
rapport 85 tilrådingar/Or
styr/cl eigen/«mind! [' kommunane (KRD

2009).
På denne bakgrunn har Norges Kommunerevisorforbund
(NKRF) fått utarbeidet en veileder
LJ)
vedrørende kontrollutvalgets
påse—ansvar overfor regnskapsrevisor. Kontrollutvalgets
påse—
ansvar omfatter imidlertid ikke bare regnskapsrevisor, men må også omfatte revisors arbeid
med forvaltningSi'evisjon.
Derfor har NKRFS styre bedt om at det blir utarbeidet en
tilsvarende veileder også på dette feltet.
[ denne veilederen presenteres forhold og momenter som kontrollutvalget
kan vurdere i
forbindelse med sitt påse-ansvar overfor revisors arbeid med forvaltningsrevisjon.
Vi gjør oppmerksom på at i fortsettelsen
på kommunestyre. bystyre og fylkesting.
fylkeskommune og kommune.

blir kommunestyre benyttet som en fellesbetegnelse
Kommune blir brukt som fellesbetegnelse for

2.

Formelle

bestemmelser

Nedenfor følger en oversikt over lov- og forskriftsbestemmelser
kontrollutvalgets
påse-ansvar.
Oversikten er ikke nødvendigvis
mest sentrale bestemmelsene
gjengis i vedlegg.

som har relevans for
uttømmende.
Innholdet

i de

Kommuneloven

§ 77 Kontrollutvalget
nr 4
§ 78 Revisjon
Nr ].
Nr 2.
Nr 5.
§ 79 Revisors uavhengighet
Forskrift

om kontrollutvalg

§§ 9-12.

i kommuner

og fylkeskommuner

(KF)

19

Forskrift

om revisjon

i kommuner

og fylkeskommuner

(RF)

öga-15.19-20

Andre

kilder

Følgende

andre kilder er også relevante

å trekke

inn:

.

Andersen, K. M., B. Laastad, S. O. Songstad og A. Ølnes (2006): Veileder/'
forvallningarevisjon.
Oslo: Norges Kommunerevisorforbund

.

Bråthen B., B. Frydenberg og O. K. Rogndokken
(2007):
kommunal sektor. Oslo: Norges Kommunerevisorforbund

.

Forskrift om kontrollutvalg
i kommuner
med departementets
merknader

.

Forskrift om revisjon i kommuner
med departementets
merknader)

.

Kommunal-

og regionaldepartementet

'

Kommunal-

og regionaldepartementet,

o
o
o

og fylkeskommuner

og fylkeskommuner

Tilsyn og revisjon

i

(FOR-2004-06-15-905)

m.v. (FOR-2004-06-15—904

(201 1): Kon/rollulvalgsboken.
rundskriv:

H-09/04
H—19/05
H-02/09

.

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003). Om lov om endringer
i lov av 25. september
om kommuner ()gjåølkeskonmniner
m.m. (kommunal revisjon)

.

RSK 001 StandardförfOrva/lningsrevisjon.
Kommunerevisorforbund

1992 nr. 107

(201 1). Oslo: Norges
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Kontrollutvalgets
forvaltningsrevisjon

3.

påse-ansvar

for

Kommuneloven
med forskrifter pålegger kontrollutvalget
å påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning,
og at det blir gjennomført både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.
En forsvarlig revis—jonsordning må innebære at kommunen har valgt
revisor, at revisor oppfyller alle formelle krav, og at revisjonen skjer i henhold til god
kommunal revisjonsskikk.
Kontrollutvalgets
ansvar innebærer å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon,
det vil si at det årlig blir gjennomført systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, herunder de ulike typene undersøkelser som er listet opp i revisjonsforskriften
§ 7. Kontrollutvalget
skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon
som skal vedtas av
kommunestyret. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut
fra risiko— og vesentlighetsvurderinger.
Kommunestyret som sitter med det overordnede

tilsynsansvaret, kan dessuten gi instrukser om iverksetting av de
forvaltningsrevisjonsprosjekter
Kontrollutvalgets

som det måtte ønske.

påse-ansvar for forvaltningsrevisjon

0

å påse at det årlig blir utført forvaltningsrevisjon

.

å påse at forvaltningsrevisjon

består således av to deler:

skjer i henhold til regelverkets krav

l departementets merknad til kontrollutvalgsforskriften
§ 9 framgår det at kontrollutvalgets
påse—ansvar innebærer at kontrollutvalget
har en bestillerrolle innenfor de rammer som
kommunestyret gir. l dette ligger et ansvar for å påse at det blir bestilt

forvaltningsrevisjonsprosjekter
om igangsetting

av prosjekter

iht. til plan for forvaltningsrevisjon
innenfor de tilgjengelige

og eventuelle andre vedtak

budsjettrammer.

Men er kontrollutvalgets
påse-ansvar for at det blir utført forvaltningsrevisjon
begrenset til en
bestillerrolle? Knut Løken gir i sin bok Kontroll (1996) følgende definisjon av hva som ligger

i begrepet påse/se til at:
Dette begrepet er sterkere enn ”å føre tilsyn med“, idet det forutsetter at man ved avvik også
igangsetter og følger opp tiltak for å bringe forholdet i orden,
[følge denne definisjonen

går et påse-ansvar betydelig lenger enn en bestillerrolle.

Ved kontrollutvalgets
vurdering av i hvilket omfang og på hvilken måte kontrollutvalgets
skal
ivareta sitt tilsynsansvar med revisjonen, må det tas hensyn til at det er avgjørende forskjell på
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
[ forvaltningsrevisjonen
er det kommunestyret som
etter innstilling fra kontrollutvalget
bestemmer omfanget av revisjonen. Og det er enten
kommunestyret eller kontrollutvalget
som bestemmer hva som skal fbrvaltningsrevideres.
Innholdet i forvaltningsrevisjonsrapporten
er nærmere bestemt i RSK OOl pkt 40 og skal
legges fram for kontrollutvalget.
5

Kontrollutvalget
får derfor gjennom sin behandling av planer og rapporter et omfattende
grunnlag for å vurdere kvaliteten på forvaltningsrevisjonen.
Det må tas hensyn til
kontrollutvalgets
oppfatning av kvaliteten på revisjonsarbeidet
på nevnte grunnlag før
utvalget vurderer ytterligere aktiviteter for å ivareta sitt tilsynsansvar
med revisjonen.
En forutsetning

for at det årlig kan bli utført forvaltningsrevisjon,

får stilt tilstrekkelige

Økonomiske rammer til sin disposisjon.

må være at kontrollutvalget

Siden kontrollutvalget

er

kommunestyrets
redskap for tilsyn og kontroll, er det kommunestyret
som fastsetter de
økonomiske
rammene for utvalgets arbeid på lik linje med øvrig virksomhet
i kommunen.
er viktig at kommunestyret
er seg bevisst at omfanget av kontrollutvalgets
virksomhet

bestemmes

av de økonomiske

rammer som kommunestyret

Det

gir.

Dersom de årlige rammene ikke gir rom for å bestille forvaltningsrevisjon,
innebærer påseansvaret etter den refererte definisjonen
at kontrollutvalget
må sette i verk hensiktsmessige
tiltak. Ett slikt tiltak kan være at kontrollutvalget
gjør kommunestyret
— som sitter med det
Øverste tilsynsansvaret
—oppmerksom
på at kontrollutvalgstbrskriftens
krav ikke kan
oppfylles., hvilke uheldige konsekvenser
dette kan ha, og foreslå tiltak for å bringe forholdet
orden.
Når det gjelder
kontrollutvalget

påse-ansvaret
for den enkelte
forsikrer seg om

forvaltningsrevisjon.

0

at revisor oppfyller

regelverkets

.

at kontrollutvalget

får levert de prosjektene

formelle

.

at prosjektene

.

at gjennomføring
og rapportering
etablerte og anerkjente standarder

må dette innebære

i

at

krav
som er bestilt

er i henhold til bestillingen

Det er denne delen av kontrollutvalgets
veilederen.

skjer i henhold
på området

til god kommunal

påse—ansvar som det gis anbefalinger

revisjonsskikk

og

om i denne

En viktig premiss for kontrollutvalgets
påse-ansvar er at den som utfører revisjonstjenester
for
kommunen,
utøver arbeidet under selvstendig faglig ansvar. Det er derfor nødvendig at både
kontrollutvalget,
sekretariatet
og revisor har gjensidig forståelse og respekt for hverandres
roller. Måten dette kan oppnås på, er gjennom en god dialog.

6

4.

Den gode dialogen

For at kontrollutvalgene
skal kunne ivareta sitt påse—ansvar for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon,
må det være jevnlig dialog mellom revisor og utvalget. Den naturlige
arenaen for slik dialog vil være kontrollutvalgsmøtene
der oppdragsansvarlig revisor eller
dennes stedfortreder har møterett og talerett.
Kontrollutvalget
og revisor bør ha en felles forståelse for hvilket informasjonsbehov
kontrollutvalget
har for å kunne utøve sitt påse—ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon.
Formålet med informasjonen må være å gi kontrollutvalget
tilstrekkelig informasjon til at det
kan ivareta sitt påse—ansvar i forbindelse med det enkelte prosjekt slik dette ble spesifisert i
fire kulepunkt i forrige avsnitt.
I praksis er det ofte gjort skriftlige avtaler mellom revisor og kommunen/kontrol[utvalget.
Her
ligger det en god mulighet til å avtale og avklare blant annet forventinger til og innhold i
dialogen mellom revisor og kontrollutvalget.
Behovet for dialog og informasjon vil kunne
variere med type og omfang av det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjektet.

7

5.

Kvalitet

Både kontrollutvalget
og revisor har en felles interesse
forsvarlig måte og med god kvalitet.

i at revisjonen

gjennomføres

på

Utførelsen av revisjonen er langt på vei styrt av lover, forskrifter, faglige standarder og
profesjonskrav.
l tillegg har kontrollutvalget
anledning til å gi sine instrukser, men disse må

selvsagt ikke gå på tvers av de øvrige kravene.
God kvalitet på revisjonsarbeidet
vil avhenge av at alle kravene i de ulike kildene oppfylles.
Kvaliteten bør i tillegg også oppleves som god, både av dem som blir revidert og hos
kontrollutvalgene.
Kvalitet i forvaltningsrevisjon
er selvsagt sterkt knyttet opp mot kvaliteten i den ferdige
rapporten, men de prosesser og metoder som ligger til grunn for rapporten. står også helt
sentralt. Derfor må revisor ha et helhetssyn på hele forvaltningsrevisjonsprosessen
fra
bestilling til framleggelse
av ferdig rapport.
i denne sammenheng
er det ikke tilstrekkelig at revisjonen er utført i henhold til lover, regler,
god kommunal revisjonsskikk
og standarder. Det er også nødvendig at den gjennomførte
forvaltningsrevisjonen
har tillit og legitimitet både hos de reviderte og oppdragsgiverne
—
kontrollutvalget
og kommunestyret.
Dette oppnås gjennom kontinuerlig
fokus på kvalitet i
utførelsen. den gode revisjonsdialogen
og informasjon.
Det er et standardtestet
krav at alle revisjonsenheter
har et kvalitetskontrollsystem.
Kontrollutvalget
bør be om å få en grundig orientering om dette systemet. Dessuten bør
kontrollutvalget
stille krav om at revisor i tillegg til sin interne kvalitetskontroll
også er
underlagt ekstern kvalitetskontroll.
Kontrollutvalget
bør etterspørre dokumentasjon
for
gjennomført
kvalitetskontroll
hos revisor.
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6.

Anbefalinger

Punktene under er ment å hjelpe kontrollutvalgene
med å systematisere sitt påse—ansvar i
forbindelse med forvaltningsrevisjon
med angivelse av hvilke Sjekkpunkter kontrollutvalgene
bør bygge sitt påse—ansvar rundt.
Det er opp til kontrollutvalget
å bestemme at sekretariatet får ansvar for å følge opp påseansvaret på de forskjellige punktene under. Dersom kontrollutvalget
har få møter, kan det
være hensiktsmessig at sekretariatet står for det meste av det løpende påse—ansvaret etter
punktene under.

1. Krav til kompetanse

for oppdragsansvarlig
revisor —RF § 11
Revisjonsforskriften
stiller krav om at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
skal ha
minimum tre års utdannelse fra universitet/høyskole.
Dette er aktuelt å sjekke i
forbindelse med skifte av oppdragsansvarlig revisor. Det er et krav i standard for
forvaltningsrevisjon
at oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
må sørge for at
forvaltningsrevisjonen
gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i
relevant metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen
omhandler.

2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig

revisor — RF § 12
Det er i forskriften satt krav om at den som ansettes som revisor i en kommune eller
gis ansvar for revisjonsoppdrag for en kommune, må ha ført hederlig vandel. være i
stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og være myndig.
Kravene må dokumenteres gjennom en vandelsattest. Det er tilstrekkelig å konstatere
at kravene er oppfylt ved ansettelse eller tildeling av oppdrag. Dette er således mest

aktuelt ved skifte av revisor.
3. Dokumentasjon

av revisors uavhengighet —RF § 15
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet.

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år. og ellers ved behov, avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Det skal avgis
uavhengighetserklæringer
for hver kommune.

4. Generelt

om revisors uavhengighet
og objektivitet
—RF § 13 & 14
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune i forhold til
andre ansettelsesforhold. styreverv, interessekontlikter
og rådgivningstjenester.
Revisor er ansvarlig for å foreta de nødvendige vurderingene slik at utførelse av
revisjonen og bemanning er i henhold til krav i lov og forskrift. Det er ikke satt noen
krav om at disse vurderingene dokumenteres overfor kontrollutvalget,
men utvalget
bør være kjent med de formelle begrensningene for utførelse av revisjonen og
eventuelt forsikre seg om at revisor løpende foretar de nødvendige vurderingene.
Bestemmelsene om uavhengighet gjelder også revisjonsmedarbeidere.
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5. Grunnlaget

for gjennomføringen
av et forvaltningsrevisjonsprosjekt
Kontrollutvalget
bør få seg forelagt og drøfte et utkast til prosjektplan,
se punkt 6. Den
vedtatte prosjektplanen
danner grunnlaget for gjennom føringen av prosjektet.
Behovet for ytterligere formalisering
vil avhenge av hvilken avtalemessig
regulering
av revisjonstjenesten
kommunen har valgt. Dersom kontrollutvalget
ser behovet for en
skriftlig avtale om gjennomføringen,
kan en slik avtale omtale forhold som

6.

.

foreløpig

.

formål og foreløpige

tittel

'

tids-, ressursramme

o

rapportering

.

forholdet

'

mediekontakt

Prosjektplan
Prosjektplanen

til offentlighet

.

bakgrunn

o

problemstillinger

.

ressursbehov

.

leveringstidspunkt

.

og leveringstidspunkt

bør omtale

Prosjektplanen

problemstillinger

følgende

for prosjektet

punkter:

inkludert

kan også gi informasjon

formål (utfyllende

'

revisjonskriterier

metodisk tilnærming

.

organisering
detaljert

eller grunnlaget

om

for disse

og ansvar

Selv om det er et mål at prosjektplanen

skal være mest mulig dekkende

som skal utføres, er det viktig at kontrollutvalget

med forvaltningsrevisjon

ikke har et lineært forløp.

stadiene griper inn i hverandre på en dynamisk
må vurderes

og risiko

tidsplan

forvaltningsrevisjonen
med at arbeidet

av vesentlighet

informasjon)

.
.

klargjøring

på nytt i lys av ny kunnskap

er innforstått

Elementene

og

måte der de valgene som gjøres, stadig

som framkommer

i løpet av undersøkelsen.

Dette innebærer at det kan oppstå behov for å endre problemformuleringen
revisjonskriteriene
undervegs.
formålet med undersøkelsen.

for den

Men slike justeringer

og

må likevel ikke endre selve

IO

overordnet
grunnelementene

modell
i forvaltningsrevisjon

j PROBLEMSTILLINGER
,f/1

(”"/l

.MMj
j

REVISJONS

-

KRITERIER

L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[

äWWW,

é
W, W ,,..WWWWi

.4

,,-,,,

DATAINNSAMLING
ANALYSE
...,, Mj ;

j

l

3

mx.

FAKTA/DATA

i

4:

WWWW,...WW,,,,,.W]

xx

,

j
l

l

VURDERINGER]
KONKLUSJONER
-, ,, WWW,, WWW,
,. ,-,l

Modellen illustrerer hvordan elementene og stadiene i en forvaltningsrevisjon
griper
inn i hverandre, noe som kan innebære at de valgene som gjøres. stadig må vurderes
på nytt i lys av ny kunnskap som framkommer i løpet av undersøkelsen. Dette
innebærer at det kan oppstå behov for å endre problemlormuleringen
og
revisjonskriteriene
undervegs. Men slike justeringer må likevel ikke endre selve
formålet med undersøkelsen.
7.

Endringer
i prosjektplanen
Dersom det oppstår behov for å gjøre vesentlige endringer i forhold til prosjektplanen,
som er lagt fram for kontrollutvalgetjfr.
pkt 6, skal endringene legges fram for
kontrollutvalget
for godkjenning.

8. Orientering

til kontrollutvalget
undervegs
Ved omfattende prosjekter kan kontrollutvalget
ha behov for orientering fra revisor
undervegs om hvordan prosjektet utvikler seg for å forsikre seg om at det er i tråd med
bestillingen og tidsplanen. Slik informasjon kan gis på ulike måter og med ulik grad av
formalitet.

9. Kvalitetskontroll
Kontrollutvalget
bør forsikre seg om at forvaltningsrevisjonsprosjektet
gjennomføres i
samsvar med kravene i RSK 001 Strinda/”uførIforva/[ningsrevisjon.
Standarden
inneholder krav om at forvaltningsrevisjon
skal kvalitetssikres. Kontrollutvalget
bør få
en orientering fra revisor om det kvalitetskontrollsystemet
som er iverksatt.
10. Framlegging
av ferdig rapport
Revisor bør presentere det ferdige prosjektet for kontrollutvalget
i et møte.

og svare på spørsmål

Kontrollutvalget
må kontrollere at rapporten er i henhold til bestillingen, og at alle
problemstillingene
er besvart. Men rapportens utforming, herunder dens innhold,

vurderinger og konklusjoner faller inn under revisors selvstendige. faglige ansvar.
Kontrollutvalget
kan ikke selv endre en forvaltningsrevisjonsrapport.
Dersom
kontrollutvalget
mener at revisors rapport ikke er god nok eller ikke svarer på
bestillingen, bør dette avklares gjennom en dialog med revisor.
11. Misligheter —RF § 3, RF § 4, KF § 8
Kontrollutvalget
bør forsikre seg om at revisjonsenheten har rutiner som sikrer en
forsvarlig håndtering av misligheter og feil som blir avdekket i forbindelse med
forvaltningsrevisjon.
12. Revisors møteplikt og møterett — RF § 19, KF § 19
Revisor har plikt til å møte i kommunestyret når det behandler saker som har
tilknytning til revisors oppdrag. Forøvrig har oppdragsansvarlig revisor møterett i
kommunestyret. Dette gjelder også i de tilfeller dørene lukkes. Oppdragsansvarlig
revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
13. Revisors opplysningsplikt
—RF § 20
Revisor har opplysningsplikt
overfor medlemmer av kommunestyret og
kontrollutvalget
om forhold som revisor har fått kjennskap til gjennom revisjonen. når
dette kreves. Revisor har ikke plikt til å gi opplysningene til enkeltmedlemmer,
men
kan kreve å få gi disse til utvalget som kollegium.
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7.

Sluttkommentar

Anbefalingene/punktene

kontrollutvalget

over angir hvordan NKRF mener dialogen

mellom revisor

bør og kan være innrettet når det gjelder kontrollutvalgets

og

påse-ansvar For

forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalgene
må selv bidra til medlemmenes kompetanse og rolleforståelse slik at
utvalget blir best mulig skikket til å ivareta sine oppgaver på vegne av kommunestyret for
eksempel ved:
0

å sørge for skolering av utvalgets medlemmer og gi dem innsikt i de ulike rollene og
oppgavene til henholdsvis kommunestyre, kontrollutvalg,
sekretariat, revisor og
kommuneadministrasjon

.
0

å benytte seg av revisors kompetanse og kunnskap om den aktuelle kommunen
å sørge for at det gis anledning til å delta på kurs og konferanser

.

å abonnere på lagtidsskrift

l

Utdrag

fra forskrift

om revisjon

i kommuner

og fylkeskommuner

(RF)

§ 6 Revisjonsplikt
Kommunens
eller jjtlkeskomnuinens
virksomhet skal vaere gjenstancljor
.forvaltningsrevisjon
i samsvar med bestemmelsene
i dette kapittel.
Forvaltningsrevisjon
kan utføres av andre enn den som er ansvarligjor

komnmnens
fylkesko

ellerljfj/lke.s'k017zntunens årsregnskap,

eller et kommunalt

revisjon

av

eller

m nutnalt fo re taks årsregnskap.

Der en interkommunal
revisjonsenhet.
et revisjonsselskap
eller annetforetak/se[skap
er valgt, skal revisjonsenheten
eller selskapet utpeke en ansvarligforvaltningsrevisor
for hvert oppdrag (oppdragsansvarligforvaltningsrevisor).
§ 7 Forvaltningsrevisjonens
innhold
F orvaltningsre visjon innebærer å gjennomfare
systematiske
vurderinger
av okonomi,
produktivitet,
måloppnåelse
og virkninger utfra konununestyrets
eller. fylkestingets

vedtak ogjorutsetninger.
a)./orvaltningen
kommunestyrets

Herunder om
bruker ressurser til å lose oppgaver
vedtak og./?)rutsetninger,

b). forvaltningens
re.,sszftrsbruk og virkemidler
som er satt på området,
c) regelverket

som samsvarer

er efektive

iforhold

med

til målene

etterleves.

aQ.forvaltningens

styringsverktøy

e) beslutningsgrunnlaget.fra
samsvarer med ofentlige

og virk )midler er hensiktsmessige,

administrasjonen
utredningskrav

fl resultatene
i tjenesteprodzfiksjonen
(jjilkestingetsforutsetninger
og/eller

til de politiske

organer

er i tråd med komnmnestyrets
eller
om resultatene. for virksomheten
er nådd.

Gjennomføring
og rcwportering
av farvaltningsrevisjon
skal skje i henhold til god
kommunal revisjonsskikk
og etablerte og anerkjente standarder på området, og det
skal etableres revisjonskriterierfor
det enkelte prosjekt.
§ 8 Rapportering
om forvaltningsrevisjon
Revisor skal !)?)rtløpende rapportere til kontrollutvalget
om resultatene av
gjennomfarteKb)/staliningsrevisjoner.
Administrasjonssjefen
eller kommune—/jj/lkesrådet
skal gis anledning til å gi uttrykk/Or
sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. A dministrasjonssje
ens eller
kommune- [jä/lkesrådets kommentarer
skal !fremgå av rapporten.

Der cl komm1,1na/I/fflkeskonm:Imm/l/Oreiuk
er gje,nS/andfarfol'ifa/lningsr'evisjon,
skal
styre! 0g dag/ig leder gis anledning I il a gi irr/)'")ff'kklforSill sin pa defOr/mld som
.fi'cn 1går av rap/Jarlen.

Øvrige

bestemmelser

§ 9 Dolwmentasjon
9" 10 Oppbevaring
§ 1 1 Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig
§ 12 Krav til vandel for oppdragsansvarlig

revisor

revisor

§ 13 Spesielle krav til uavhengighet
§ 14 Rådgivningstjencsler
§ 15 Dokumentasjon

av uavhen L,Highel

§ 19 Revisors molcplikt,
9"20 Opplysningsplikt

møterett. opplysningsplikl

og begrensninger

i taushetsplikt

til kommunen / lylkeskommunen
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Denne standarden angir hva som er god kommunal revisjonsskikk
i forvaltningsrevisjon.
og
består av grunnleggende
prinsipper og revisjonshandlinger
i forvaltningsrevisjon.
Tekst
skrevet med uthevet skrift er obligatoriske
krav. For å forstå og anvende de grunnleggende
prinsipper og nødvendige
revisjonshandlinger,
må man ta hensyn til hele teksten i standarden.
Innledning
1) Rammene for denne standarden følger av lov om kommuner
_I_2,forskrift om kontrollutvalg
i kommuner
og fylkeskommuner
kommuner
og fylkeskommuner
mv.

og fylkeskommuner
kapittel
og forskrift om revisjon i

2) Hensikten med denne standarden er å fastsette normer for og gi veiledning om planlegging,
giennomføring
og rapportering av forvaltningsrevisjonsprosiekter
i kommuner
og
fylkeskommuner.

3) Standarden baserer seg på internasjonale
Organization ofSupreme Audit Institutions

prinsipper og standarder fastsatt av International
(INTOSAI) og Institute oflnternal
Auditors

(UA)4) Gjennomføring av forvaltningsr*evisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og
fylkeskommuner.
Kontrollutvalget
skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon,
og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon
basert på en overordnet analyse. Planen skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
5) Forvaltningsrevisjon
innebaerer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet., måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger. Forvaltningsrevisjon
skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er
foretatt av kommunens eller fylkeskommunens
folkevalgte organer.
Krav

til revisor

6) Oppdragsansvarlig
forskrift
om revisjon

forvaltningsrevisor
må oppfylle
i kommuner og fylkeskommuner.

kvalifikasjonskravene

i 5 11 i

7) Oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor
må sørge for at forvaltningsrevisjonen
gjennomføres
med tilstrekkelig
kunnskap om og ferdigheter
i relevant metodikk,
tilstrekkelig
kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.

og med

8) Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. For hvert
forvaltningsrevisjonsprosjekt
skal det gjennomføres
og dokumenteres
en vurdering
av
prosjektteamets
uavhengighet.
Uavhengigheten
skal også vurderes løpende gjennom
prosjektet.
9) Dersom

revisor

benytter

arbeid

utført

av andre, skal revisor

sikre at kravene

i punkt

8 er oppfylt også for disse.
Bestilling
IO) Revisor
bestilling.

må gjennomføre

forvaltningsrevisjonen

] l) Revisor må vurdere om kontrollutvalgets
revisor er faglig uavhengig. Dersom revisor
bestillingen med kontrollutvalget,
eventuelt
forvaltningsrevisjonsprosjektet.

i samsvar med kontrollutvalgets

bestilling lar seg gjennomføre,
og om
finner det påkrevd, må revisor avklare
vurdere å si fra seg

Revisjonsdialogen
I det etterfølgende

menes med administrasjonssjef

og styre i kommunalt/fylkeskommunalt

også kommune-/fylkesråd

og daglig leder

foretak.
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12) God kommunikasjon
med bestiller., revidert enhet og andre relevante aktører er nødvendig
for en effektiv forvaltningsrevisjon.
God kommunikasjon bidrar til forankring av
revisjonsarbeidet, revisjonskriteriene
og kvalitetssikring
av forvaltningsrevisjonsprosjektet.
13) Revisor skal sende oppstartsbrev
til administrasjonssjefen
prosjektet og senest før datainnsamlingen
starter.

så tidlig

som mulig i

14) Det bør avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen/revidert(e)
enhet(er). På
oppstartsmøte bør det redegjøres for bakgrunn for prosjektet) problemstillinger,
revisjonskriterier
eller grunnlaget for disse, informasjonsbehov,
tidsplan,
undersøkelsesopplegg og rammer for dialogen med revidert(e) enhet(er) og andre
interessenter.
15) Dersom revisor ser behov for å endre prosjektets problemstilling(er)
eller annet
underveis i en slik grad at det har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette
avklares med kontrollutvalget.
16) Administrasjonssjefen
skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold
som framgår av rapporten.
Høringssvaret
skal vedlegges rapporten som går til
behandling i kontrollutvalget.
Det kan også være hensiktsmessig å presentere utkast til
rapport i et møte med administrasjonssjefen.
17) Endelig

rapport

skal oversendes

kontrollutvalget

med kopi til administrasjonssjefen.

Prosjektplan
18) For hvert prosjekt skal det utarbeides en skriftlig
for prosjektets problemstilling(er),
revisjonskriterier
metodebruk.

prosjektplan
hvor det redegjøres
eller grunnlaget for disse, og

19) Prosjektplanen bør også redegjøre for planlagt tids— og ressursbruk inklusive bruk av
ekstern bistand og milepæler i prosjektet. I tillegg kan det i prosjektplanen redegjøres for
bakgrunn for prosjektet, avgrensinger, formål og annen relevant informasjon.
Problemstilling(er)
20) Det skal utarbeides

problemstilling(er)

for den enkelte forvaltningsrevisjonen.

21) Med utgangspunkt
i bestillingen fra kontrollutvalget
må revisor operasjonalisere
problemstillingen(e)
slik at de blir tilstrekkelig
konkretisert
og avgrenset til å kunne
besvares.
Revisjonskriterier
22) Med utgangspunkt
i problemstillingen(e)
skal det etableres revisjonskriterier
hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt.
Revisjonskriterier
er de krav, normer og/eller
standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet
skal revideres/vurderes i forhold til.

for
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23) Revisjonskriteriene

innenfor

skal være begrunnet

det reviderte

fra, autoritative

kilder

området.

24) Kilder til revisjonskriterier
.
.

i, og utledet

kan vaere:

lover
forskrifter

.

forarbeider

.

rettspraksis

.

politiske vedtak, mål og føringer

.

administrative

.

statlige føringer, veiledere og lignende

.
.
-

andre myndigheters
praksis
anerkjent teori
reelle hensyn (vurderinger
av hva som er rimelig,
lignende)

retningslinjer,

mål, føringer og lignende

formålstjenlig.,

effektivt

eller

25) Revisjonskriteriene
skal være relevante,
konkrete
og i samsvar
med de kravene
gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet
innenfor den aktuelle tidsperioden.
Metode

som

og data

26) Problemstillingen(e)
i prosjektet er bestemmende
for valg av metode for innsamling av
data. Eksempler på metoder som kan benyttes er: intervju, spørreskjema,
observasjon,
dokumentanalyse,
statistiske analyser, regnskapsanalyse
og systemanalyse.
[ den grad det er
tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av data.
27) ] valg av metode
problemstillingen(e).
dataenes
pålitelighet

må revisor sikre
Datainnsamlingen
(reliabilitet).

28) Revisor må innhente
data
svare på problemstillingen(e).
29) Data

innsamlet

ved hjelp

30) Data som inneholder
ersono ) lvsnin Isloven.
Vurderinger

dataenes
relevans (gyldighet,
validitet)
i forhold
må gjennomføres
på en måte som sikrer

i tilstrekkelig

av intervjuer

personopplysninger,

omfang

til å kunne

skal som hovedregel
må behandles

vurderinger

og

verifiseres.
i tråd

med kravene

i

og konklusjoner

31) Revisor må analysere
de innsamlede
dataene i forhold
vurdere
om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene.
32) Revisors

gjøre

til

vurderinger

må være

objektive

til revisjonskriteriene

og

og logiske.
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33) På bakgrunn
av vurderinger
av dataene opp mot kriteriene skal revisor konkludere
i forhold til problemstillingen(e).
Dersom revisor finner vesentlige avvik, skal dette
komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Anbefalinger
34) Der det er hensiktsmessig
bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger
må aldri formuleres
som pålegg til administrasjonen.
Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte
løsninger.
Prosjektrapport
35) Det skal skrives

rapport

fra hvert gjennomførte

36) Rapporten bør utformes så lesevennlig

forvaltningsrevisjonsprosjekt.

som mulig.

37) Rapporten skal vise sammenheng
mellom problemstillinger,
revisjonskriterier,
innsamlede
data, vurderinger,
konklusjoner
og eventuelle anbefalinger.
38) Praksis
tilstrekkelig

eller tilstand innen det reviderte området må beskrives i et omfang
grad underbygger
revisors vurderinger
og konklusjoner.

39) Det må gå klart fram hva som er presenterte
vurderinger.
40) Rapporten
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

som i

data, og hva som er revisors

skal inneholde:

sammendrag
bakgrunn for prosjektet/bestilling
problemstilling(er)
metode
revisjonskriterier
data
vurderinger
konklusjoner
og eventuelle anbefalinger
oversikt over sentrale dokumenter
og litteratur
administrasjonssjefens
kommentarer

4 [) Revisor kan selv vurdere omfanget og rekkefølgen
Revisor kan utdype elementene i rapporten i vedlegg.

av de enkelte delene i rapporten.

Dokumentasjon
42) Forvaltningsrevisjon
skal dokumenteres
på en måte som er tilstrekkelig
til å gi en
totalforståelse
av utførelsen av prosjektet, og til å underbygge
revisors vurderinger
og
konklusjoner.
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43) Forhold som tilsier
særskilt
med angivelse

at det kan foreligge misligheter
av hva revisor har foretatt seg.

eller feil, skal dokumenteres

44) Dokumentasjon
skal oppbevares
i 10 år. Det må vurderes om dokumentasjon
også må
oppbevares utover 10 år etter bestemmelsene
i arkivlov/—tbrskrifl.
For øvrig anbefales det å
følge kravene i ISA 230 Revisjonsdokumenlasjon
så langt de passer.
Kvalitetssikring
45) Utføring

og kvalitetskontroll
av forvaltningsrevisjon

46) Kvalitetssikring
metodisk
kvalitet.
problemstillinger,

skal kvalitetssikres.

skal sikre at undersøkelsen
og rapporten
har nødvendig
faglig og
Videre må det sikres at det er konsistens
mellom bestilling,
revisjonskriterier,
data, vurderinger
og konklusjoner.

47) Revisjonsenheten
må dokumentere
et system for kvalitetskontroll.
Det anbefales å
følge kravene USQC ] Kva/ifelskonlrol/lfor
revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og
begrenset revisjon av regnskaper
som] andre alleslas/onsoppdrag
og beslektede (/enesler så
langt det passer.
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1.

Arbeidsgruppens

Veilederen
.

.
.
.

Roald

er laget av en arbeidsgruppe
Breistein,

og mandat

bestående

leder og styremedlem

av:

i FKT, Sekretariat

for kontrollutvalet,

Hordaland

fylkeskommune
Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styreti 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 har vært å utarbeide en veileder som beskriver:

Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen
for kontrollutvalg
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat

.

Nødvendig

.

Størrelse

1.1.

kompetansekrav

for sekretariatfunksjonen

inkludert hva

for kontrollutvalg

på sekretariatene

Avgrensning

av mandatet

Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget sin rolle når det gjelder tilsyn med
revisjonen. Det vil være dekket av veileder om «Påse-ansvaret overfor revisor» som er under
utarbeiding.
Vi har videre valgt å avgrense veilederen
FKT har utarbeidet:

til ikke å omfatte tema fra tidligere veiledere som

'

FKTs Veileder for høringer
htt I//WWW.fk'£.l'lO/fa tema/
kontrollutval et—fkts—veileder-for-hoerin er

.

Veileder - arkivordning

ublikas'oner/hoerin

—i-

for kontrollutvalgssekretariat

htt ://www.fkt.no/fa
tema/kontrollutval
kontrollutval
ssekretariat

ssekretariat/veileder-arkivordnin

—for—

Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen
i sekretariatene, kan det være nyttig å se på
noen viktige rammefaktorer for sekretariatet: lovgrunnlag, kontrollutvalget som
oppdragsgiver. forholdet til revisjonen og kompetanse og kapasitet.

1.2.

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.

lhttpszllwwwre

'erin

en.no/no/aktuelt/evaluering-av—kontrollutval
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Deloittes undersøkelse
sekretariatene

av hva kontrollutvalgssekretariatene

i hovedsak

har tre roller:

faktisk gjør, viser at

«saksbehandler»,

«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

«revisjonsoppdraget»?
sine saksfremlegg

overordnet

analyse,

eller om den faller

Og videre om sekretariatet

når revisor

2. Rammefaktorer

selv er ansvarlig

innunder

kan gi vurderinger

av revisors arbeid i

for sitt arbeid?

for sekretariatet

2.l . Lovkrav

Denne veilederen bygger på dagens kommunelov §§ 76—80. og Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.
Veilederen vil oppdateres itråd med evt. endringer i ny kommunelov og tilhørende forskrift.
l kommunelovens § 77 pkt. 9 står det at «Kommunestyret
sekretærbistand
til kontrollutvalget.»
Sekretariatets

funksjon er beskrevet i forskriftens

«Kommunestyret
enhver

eller

tid tilfredsstiller

Sekretariatet
utvalgets

fylkestinget
utvalgets

ska/påse
vedtak

Sekretariatet

skal sørge

og fylkestinget

skal sørge for

§ 20:

for at kontrollutvalget

har sekretariatsbistand

som

til

behov.

at de saker

som

behandles

av kontrollutvalget

er forsvarlig

utredet

og at

blir iverksatt.

skal være

uavhengig

av kommunens

eller

fylkeskommunens

administrasjon

og av den

eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen
kan ikke
legges til kommunens eller fylkeskommunens
administrasjon
Den som utfører rev/sjonsoppgaver
for
den aktuelle

kommunen

eller

fylkeskommunen,

kan ikke

utøve

sekretariatsfunksjoner

kontrol/utvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget
fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.
Den som

utfører

sekretariatsfunksjon

skal følge de retningslinjer
kontrol/utvalgets

for kontrollutvalget

er direkte

underordnet

og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen

myndighetsområde

ikke instruksjons—

eller

for

eller kommunestyret

avgjør/ngsmyndighet

eller

kontrol/utvalget

og

har innenfor
overfor

sekretariatet.»

Lenke

til lovdata

finnes

2.2. Kontrollutvalget

bakerst

i veilederen.

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
4

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 innenfor vedtatte økonomiske rammer.
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,
i tillegg 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. Sekretariatet bistår
kontrollutvalget med dette arbeidet. Kontrollutvalgene
må kunne forvente at sekretariatet gir
nødvendig og tilstrekkelig informasjon, slik at kontrollutvalget kan fatte beslutninger.

2.3. Forholdet
Revisjonen
deres

til revisjonen

skal ikke utføre sekretariatsoppgaver.

kontroll

av at revisjonen

utfører

oppgavene

Sekretariatet

skal bistå kontrollutvalget

sine slik den skal. Hvis revisjonen

i

kunne

utføre sekretariatsoppgaver,
ville det bli kontroll av eget arbeid. i forslag til ny kommunelov,
Prop. 46 L (2017-2018), videreføres dette forbudet.
Tilsvarende skal sekretariatet ikke utføre revisjonsoppgaver.
I lovforslaget, kap. 24.5.4
foreslår departementet i denne sammenhengen en tydelig grensegang for sekretærens
oppgaveutførelse:
«Departementet tar ikke mål av seg å gi en heldekkende og fullstendig
beskrivelse av de rammene lovforslaget gir for kontro/lutva/gssekretariatets
oppgaver. Det
synes likevel hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den internasjonale definisjonen på revisjon i
NS—EN ISO 9000:2000, slik noen høringsinstanser fores/år.»
Den nye kommuneloven utvider ikke revisjonsbegrepet,
men snarere presisere det.
Oppgaver som ikke er revisjonsoppgaver
vil da fortsatt tilhøre kontrollutvalgssekretariatets
arbeidsfelt slik tilstanden har vært under kommuneloven av 1992.

2.4. Kompetanse

og kapasitet

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 kommune-lfylkesadministrasjonen
og til valgt
revisjonsordning.
FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har
relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole. 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 mange sekretariater 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.
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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 formal— og realkompetanse 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 om hvordan man skal løse vanskelige
enkeltsaker. Et bredere fagmiljø i sekretariatet vil også bidra til at slike enkeltsaker, som ofte
gir spesiell innsikt om forvaltningens saksbehandling i praksis, idet hele tatt kommer opp til
behandling i stedet for kanskje å bli oversett.

2.5. Kontrollutvalgsboken
Kontrollutvalgsboken2
veilederen

redegjør

er Kommunal— og moderniseringsdepartementets
departementet

aktuelle forskriftene. Veilederen
også kontrollutvalgssekretariatets

for sin generelle

forståelse

veileder. l denne

av kommuneloven

og de

beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver
rolle bl.a. på denne måten på side 22:

I til/egg til å påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet
ivareta 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
.
følge opp vedtakene i kontrollutvalget
Sekretariatets oppgaver omfatter også arkivering og journalføring av kontrol/utvalgets saker,
møteprotokoller og korrespondanse. Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen
arkivdel for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkiv/oven med forskrifter. Ansvaret
for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen,
fordi sekretariatsfunksjonen
ikke ligger
under administrasjonssjefens
m yndighetsområde.
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon.»
Kontrollutvalgsboken
er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede
sekretariatene i sitt daglige virke.

3. Bestiller—lutførermodellen
Arbeidsfordelingen
mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller—l
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter
bestilling. Sekretariatet skal bistå i dette arbeidet både før og etter behandlingen og vedtak er
gjort. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen,
må kontrollutvalget kunne forvente at
sekretariatet har den samme avstanden til revisor som det forventes av utvalget.
Grunnlaget for en slik bestiller—l utfører-tenkning kan vi finne i forarbeidene til dagens
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en
2 Kontrollutvalgsboken:

http:llwww.fkt.no/faqtema/kontrollutvalqssekretariatlkontrollutvalqboka—Z—

919.5919.
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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 fon/a/tningsrevisjon».
I merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften
står det videre: «I til/egg erdet sekretariatet
som utøver bestilleifunksjonen
iforhold til forvaltningsrevisjon
og regnskapsrevisjon
dersom
kommunestyret/fylkestinget
vedtar å benytte annen enn egen ansatt revisor til å utføre slik
feVlSjon.»

lkapittel 5 beskrives hvordan vi mener bestiller-lutførermodellen
må forstås og praktiseres
når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll.
4. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens
regnskaper blir revidert på
en betryggende måte, jf. kommuneloven § 77.4. Videre skal kontrollutvalget påse at
kommunen eller fylkeskommunen
har en forsvarlig revisjonsordning. jf. forskrift om
kontrollutvalg §4. Som det går frem av punkt 1.1 er det under utarbeiding en veileder om
«påse—ansvaret overfor revisor».
Regnskapsrevisjonen
er i stor grad regulert av forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner.
internasjonale og nasjonale standarder mv. og skal gjennomføres i tråd
med god kommunal revisjonsskikk. I løpet av et regnskapsår vil kontrollutvalget bl.a.
behandle følgende saker som angår regnskapsrevisjonen:
Revisor presenterer revisjonsplan for regnskapsåret
Orientering fra revisor i løpet av året om status i regnskapsrevisjonen
Revisors presentasjon av gjennomført interimsrevisjon
Eventuelle nummererte brev
Eventuelle varsler om misligheter
Revisjonsmelding
i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen
Årsrapport eller lignende fra revisor

5. Analyse

og plan for forvaltningsrevisjon

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 kommuneloven § 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
(forvaltningsre visjon). »
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
fylkeskommunens
interesser i selskaper m.m. jf. kommuneloven § 77, nr. 5
7

eller

Eierskapskontrolldelen
i selskapskontrollen
innebærer for eksempel kontroll 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. lProp. 46 L (2017—2018), forslagtil ny
kommunelov, foreslår departementet derfor at all eierskapskontroll
skal utføres av revisjonen
i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
Departementet mener dette bidrar til å styrke
kvaliteten på eierskapskontrollen
samtidig som den gir en klarere rollefordeling mellom
bestiller og utfører. FKT er enig i en slik vurdering.

lden nye kommuneloven er eierskapskontroll definert som en revisjonsoppgave.
har da både fått ansvar for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen
og
eierskapskontrollen.

Kontrollutvalget

og kontrollutvalgssekretariatet

oppgave å planlegge og bestille forvaltningsrevisjon
dem opp i ettertid.

5.1.

Overordnet

Revisjonen

vil på sin side ha som

og eierskapskontroller,

samt å følge

analyse

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.

jf.

Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.
Det kan være kontrollutvalgets 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. Dersom sekretariatet har nødvendig ressurser og kompetanse, bør den
overordnede analysen som hovedregel ligge fast som en del av sekretariatets oppgaver.
Dette

i nært samarbeid

med kontrollutvalget

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

og revisjonen.

dialog med utvalget for å foreslå/presentere

en

Mange 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
sin mening.
Kartlegging av risiko kan gjøres 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
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risikofaktorer i kommende planperiode, både fra kommunestyrets og rådmannens
side.
Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre
tilsynsmyndigheter
og KOFA kan være relevant å ta med.
Løpende dialog med forvaltningen i forbindelse med prosjektarbeidet 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.
i tillegg 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.
l 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.

5.2.

Planer

Kontrollutvalget skal minst én 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

oversender

Det skal i perioden
kontrollutvalgets
plan/dokument

1

til forvaltningsrevisjonsplan:
saken til kommunestyret

20xx-20xx
forslag

som

Tema/Navn

gjennomføres

forvaltningsrevisjon

til Forvaltningsrevisjonsplan

beskriver

med følgende

og evt. også

i henhold

20xx-20xx

problematiserer

innstilling til vedtak:

(vedlagt

til
kan det ligge

en

tema)

på prosjekt

2
3

2

Kontrollutvalget
gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av hver forvaltningsrevisjon,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner
og inngå avtaler om
gjennomføring

3

med

revisjonen.

Kontrollutvalget
skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter
til kommunestyret
med innstilling til vedtak. Kontrollutvalget
skal også rapportere resultatene av
forvaltningsrevisjonene

og oppfølgingen

av disse

i årsmeldingen

som

sendes

til

kommunestyret.
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Kommunestyret
planen

delegerer

til kontrollutvalget

i planperioden.

9

å vurdere eventuelle

behov for endringer

i

Tilsvarende

5.3.

vedtak/innstilling

Bestilling

kan fattes ifm selskapskontrollplanen.

av revisjonsrapporter

lforbindelse 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 gjeldende 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 prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det.
Når kontrollutvalget
prosjektet
nærmere

har bestemt hva som skal revideres,
bør man definere og avgrense
ved å utforme et formål med revisjonen.
Videre bør man formulere

problemstillinger/moment
som en vil at revisor skal finne svar på. I dette arbeidet kan
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram igjeldende 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 mer i 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.
i dette 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
h—vasom 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.

6. lVløtene i kontrollutvalget
6.1.

Forberedelse

av møte i kontrollutvalget

Forberedelser

til kontrollutvalgets

for folkevalgte

organer

møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt

i kommunen.

saksliste til møtene, jf. kommuneloven
se rundskriv H-15/043.
«Dette

antas

imidlertid

Det er organets

ikke å være til hinder

s://www.re

'erin

som har ansvaret

for at sekretariatet

forslag om hvilke saker som bør tas opp imøte»
05/3440, 266 2015)

3htt

leder

for å sette

opp

§ 32 nr. 2 og merknader til forskrift om kontrollutvalg,

en.no/no/dokumenter/rundskriv—h—1504/id272452/
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overfor

(ref. departementets

lederen

lovtolkning

fremmer

sak

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

som

Det er viktig å koordinere møtedatoer med kommunestyremøter
og andre utvalgsmøter,
særlig i forbindelse med behandling av kommunens årsregnskap og årsmelding.
l god tid før utsending av sakspapirer
til saksliste

som sendes

til utvalgsleder

(10-14 dager før) bør sekretariatet
i en e—post. Sakene

sette opp et forslag

som sekretæren

foreslår,

kan ha

sin bakgrunn i faste saker gjennom året, bestillinger fra kontrollutvalget i tidligere møter,
eventuelle henvendelser fra innbyggere i kommunen eller andre, 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.
Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske saker» og forslag til «referatsaker»
kan være aktuelle for kontrollutvalget.

som

Referatsaker 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. I 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.
Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen,
avklare om det
er saker som bør behandles for lukkede dører. I så fall 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. Sekretariatet kan bistå kontrollutvalget ved å
forberede en begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet.
Det er utvalget som gjør vedtak
om habilitet / inhabilitet og dette må gå tydelig fram av protokollen, med kort henvisning til
bakgrunnen for spørsmålet og hjemmel for vedtaket.
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møtet 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).
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
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Det er en

oppgave å bestille møterom og

6.2.

Saksbehandling

Saksfremlegg

Saker legges frem for kontrollutvalget ved at sekretariatet lager et saksfremlegg for hver
enkelt av de politiske sakene. Forvaltningsrevisjonsrapporter
og annen dokumentasjon er
vedlegg til saksfremleggene.
De fleste kontrollutvalgssekretariatene

benytter elektronisk

saksbehandlingssystem.

Hensikten med saksfremleggene
er å gi kontrollutvalget informasjon, vurderinger og forslag
til vedtak. De skal hjelpe utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon overfor
revisjonen og å føre kontroll med administrasjonen. Saksfremleggene
må belyse
saksforholdet godt nok, slik at kontrollutvalget kan fatte sine beslutninger på et mest mulig
opplyst grunnlag. 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, 26.6 2015)
Saksopplysninger

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.
Vurdering

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

Kontrollutvalgene kan be sekretariatene om å innhente informasjon for å få belyst 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
en
selskapskontrollrapport
eller andre undersøkelser, har sekretariatet et ansvar for å vurdere
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Deloitte rapporten 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

er sammenheng mellom vedtatte problemstillinger,
datainnsamling og vurderinger (jf. standardkravene
RSK 001).

Hvis sekretariatet

er i tvil om revisor

oppgave

å påse at det

rapportens revisjonskriterier, metodevalg,
til forvaltningsrevisjonsrapporter

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,
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bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at
leveringen ikke er i tråd med bestillingen.
Forslag til vedtak bør bygge på sekretariatets vurderinger av hva som er relevant for
kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, understreke etc., for eksempel
revisors anbefalinger og hvordan anbefalinger bør følges opp.
lnnstillingsrett

og uttalelser

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget rapportere
direkte til kommunestyret når det gjelder bl.a. følgende saker:
Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonsrapporter
Selskapskontrollrapporter
Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde
tidligere gjennomførte revisjonsrapporter
Valg av revisjonsordning
Eventuelt valg av revisor
Valg av sekretariatsordning
Eventuelt valg av sekretær

og har innstillingsrett

resultatet av oppfølging

av

Videre skal kontrollutvalget gi uttalelse bl.a. i følgende saker:
.
Årsregnskapet for kommunen

.

Årsregnskap for kommunale foretak (KF)

'

Prosjektregnskap

Kontrollutvalget kan også gi uttalelse til kontrollrapporten fra skatteetaten. Rådmannen har
ansvar for at man har en tilfredsstillende skatteoppkreverfunksjon
i kommunen. Behandling
av kontrollrapporten vil være en fin måte for kontrollutvalget å se til at dette er tilfelle.
Rapporten er på mange måter er en «gratis» forvaltningsrevisjonsrapport
som
kontrollutvalget bare trenger å følge opp i forhold til eventuelle svakheter som er avdekket.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll— og revisjonsarbeidet skal følge
formannskapets/kommunerådets
eller fylkesutvalgets/fylkesrådets
innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.
Rådmannens

rett til å bli hørt

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:
Valg av revisjonsordning og revisor
Valg av sekretariatsordning
og sekretær
Budsjettforslag for kontroll og tilsyn
Årsmelding for kontrollutvalget
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6.3.

Utsending

Kommunene

av møteinnkalling

har nedfelt

i reglement

hvor mange

dager

før et møte

en møteinnkalling

sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget
samme normen.

skal

følger den

l 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 eller på annen måte gjøres lett tilgjengelig elektronisk. 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.
lVlottakerne 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 med ordinær postgang.
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. blir 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.

6.4.

Avvikling

av møte

Både kontrollutvalgets medlemmer, revisjonens og rådmannens representanter, møter i
kontrollutvalget med fokus på det som ofte er faglig komplisert og vanskelig og noen ganger
også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet. Det kan hende at både
presse

og publikum

er til stede.

Sekretariatet

må sikre at dørene

er åpne slik at både

presse

og publikum får lett tilgang til møtelokalet. Sekretariatet møter opp i god tid og sørger for at
alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark-presentasjoner
må gjerne
ligge klare på pc som bør være koblet opp til tv—skjerm eller prosjektør før møtestart.
Det er 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

hjelpe til med å finne gode formuleringer
det i møtet

skal informeres

om saker

i møtet.

Det kan for eksempel

innebære

å

på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet.

som er unntatt

offentlighet,

er det naturlig

Hvis

at

sekretariatet finner hjemmel i loven til å lukke møtet. Det er utvalget som gjør vedtak om at
møtet skal lukkes og dette må gå tydelig fram av protokollen, med kort henvisning til
bakgrunnen for spørsmålet og hjemmel for vedtaket.
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet

6.5.

møterommet.

Etterarbeid

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.
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Protokollen

Kontrollutvalgets
behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet
til. Saksbehandlingssystemene
produserer gjerne egne dokumenter til dette formålet.
ForvaItningsrevisjonsrapporter
sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder
spørsmål

til rådmannen,

henvendt

seg til KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets

sendes

til rådmannen

osv. Innbyggere

eller andre

som har

vedtak.

Et tips:

På bakgrunn av vedtakene imøteprotoko/len,
kan det være praktisk å ajourføre
årsplanen, eller annen oversikt over saker som skal behandles i neste møte i
kontrollutvalget 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
eller sekretariatet. Det siker også at det er lett for
en annen isekretariatet
å overta et kontrollutvalg ved sykdom aller annet fravær.

7. Henvendelser

til kontrollutvalget

De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de
har en sak for kontrollutvalget. i utgangspunktet 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.

av om henvendelsen

faller inn under utvalgets

Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet
i
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel 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 og
det fortsatt finnes andre klagemuligheter som ikke er prøvd. i slike tilfeller er det naturlig å
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vise til rett Klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen, sivilombudsmannen
etc.). Det er
også viktig at kontrollutvalget ikke behandler saker som kan bære preg av politisk omkamp.
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 og at KU ikke selv tillegges en rolle i kommunens rutiner for
behandling av varsling.
Arbeidsmiljøloven
kapittel 2 A inneholder et eget kapittel om varsling. Bestemmelsene
gjelder arbeidstakers rett til å si fra om kritikkverdige forhold, vernet mot gjengjeldelse,
arbeidsgivers rutiner (intern varsling) og taushetsplikt for offentlig myndighet, f.eks.
kontrollutvalgssekretariatet,
som mottar varsel fra ansatt (ekstern varsling).
Dersom varselet kommer fra andre enn en arbeidstaker, dvs. det ikke foreligger et
ansettelsesforhold,
gjelder ikke arbeidsmiljøloven.
Sekretariatet bør likevel behandle slik
informasjon

med varsomhet.

8. Valg av revisjonsordning,
8.1.

revisor

og sekretær

Valg av revisjonsordning

Forskrift for kontrollutvalg

i kommuner

og fylkeskommuner

§ 20 Valg av revisjonsordning

lyder bl.a. slik:

«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen
skal
ansette egne revisorer, delta iinterkommuna/t
samarbeid om revisjon eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treffes 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
dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret eller kontrollutvalget kan på eget
initiativ ta opp spørsmålet.

på

lforbindelse med kommune— og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. l 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

2.
3.

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (lKS, § 27 e.l.)
inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting)

egne

revisorer

(ansatt

i kommunen)

Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning skal
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg.
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
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frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (IKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt
selskap

opprettes.

kommuneloven

8.2.

l slike tilfeller

er det kontrollutvalget

som har innstillingsretten,

jf.

§ 78.3.

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 kommunestyret eller/fylkestinget
selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrol/utvalget. »
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 sekretariatet 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 &
til rådmann/fylkesrådmann
i denne saken.
Sekretariatet må kunne bidra med dette i en slik prosess:
o 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
Evaluering av tilbud
Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll
Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget
Legge frem forslag til kontrollutvalget på innstilling til valg revisor
Sørge for at kommunestyret gjør endelig vedtak om valg av revisor
Skrive tildelingsbrev
Behandle eventuelle klager

8.3.

Valg av sekretariatsordning

i 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

l forbindelse med lovendringen 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.
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l forbindelse med kommune- og regionreformen har det imidlertid igjen
man må vurdere fremtidig sekretariatsordning
for kontrollutvalgene
i de
l dette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget
om hjelp til å utrede saken fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer.
enten

utrede

saken

selv eller kjøpe

tjenesten

eksternt.

aktualisert seg at
berørte kommunene.
ber sekretariatet sitt
Kontrollutvalget bør

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 det blir valgt å
konkurranseutsette
sekretariatet. Det vil også være uheldig om settesekretariatet får innsyn i
konkurrenters tilbud og enhetspriser.
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 personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef
og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrol/utvalet. Nemnda kan Og få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrol/utvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå
kontrol/utva/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. lnngå 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
uavhengighet, kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke
bør velges som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i
konkurrenters forretningshemmeligheter
og enkeltpriser i forbindelse med
konkurranseutsetting
av revisjon og evaluering av innkomne tilbud.
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
disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene
legger frem
sak til kommunestyret/fellesnemda
med innstilling om å fortsette ordningen.
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/fellesnemnda

8.4.

på valg av ordning.

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 8.2. ldette arbeidet kan ikke kontrollutvalget be nåværende
sekretariat

om hjelp til å utrede

saken,

eller vurdere

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

de innkomne

Kontrollutvalget
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tilbudene,

da sekretariatet

må da enten gjøre dette arbeidet

9. Kontrollutvalget
Kommunesammenslåinger

ansvar for å gjennomføre

.
.

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 8.1
Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 8.2
Valg av sekretariatsordning
for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 8.3
Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 8.4
Følge opp internkontroll i nåværende kommune
Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen
0 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

10.

sin rolle i fm. kommunesammenslåing

som kontrollutvalget

Folkevalgtopplæring

må kunne forvente at sekretariatet

bistår med.

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 endringeri
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 planleggingen og leder selve gjennomføringen.
Flere sekretariat kan
med fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen
sekretariater 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:
.
Kommunen og egenkontrollen, gjennomgang av lov og forskrift
. Kontrollutvalgets rolle sett fra både kontrollutvalgets, ordførers og
rådmannsperspektiv

.

Kort innføring i regnskapsrevisjon,

forvaltningsrevisjon

og selskapskontroll

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.
Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres
viderekomne kontrollutvalgsmedlemmer.

oppfølgingssamling

Aktuelle tema kan være:
.
Rolleavklaring og rolleforståing, erfaringer så langt
.
Misligheter og korrupsjon i kommunesektoren
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som er lagt til rette for

. Habilitet
.

.

Hvordan få til gode bestillinger
Siste nytt fra kontroll og tilsyn

på forvaltningsrevisjon

wwsmweww

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 oppdaterte, knytte
kontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer
fra andre kontrollutvalg i
landet.

i

11 Åænæwmg
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
1.

Formål

kan for eksempel
og oppgaver

inneholde disse punktene:

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
Gjennomført regnskapsrevisjon
. Gjennomført forvaltningsrevisjon
10. Gjennomført selskapskontroll
11. Andre

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.

H.Mämm
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 målformer og skal vere jamstelte skriftspråk [ 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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13.

Aktuelle

lenker

Deloitte rapport om «Evaluering
htt

://WWW.fkt.no/fa

Forslag til ny kommunelov
htt

s://WWW.re

av kontrollutvalg

tema/kontrollutval

'erin

Kontrollutvalgsboken:

og kontrollutvalgssekretariat>>

/evaluerin

—av—kontrollutval

fra 2014:

—o -kontrollsekretariat

Prop.46 L (2017—2018):

enno/noldokumenter/

ro

htt ://www.fkt.no/fa

.—46—l—20172018/id2593519/se0261iKAP26-3

tema/kontrollutval

ssekretariat/kontrollutval

boka—

2—utgave
Kommuneloven:
Forskrift

htt

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

om kontrollutvalg

i kommuner

og fylkeskommuner:

=kommuneloven
htt

s://lovdata,no/forskrift/2004—

06-15—905
Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
htt s://www.re 'erin enno/lobalassetS/u
load/kllde/krd/rus/2004/0007/ddd/
vedlegg

city/214477—

igdf

Forskrift om revisjon i kommuner

og fylkeskommuner:

90-31.
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htt s://lovdata.no/forskrift/2004—05—15—
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Forord
Styret i NKRF vedtok følgende
Veilederen
årsmøte

mandat for arbeid med veileder

skal bygge på den strategien

for kontrollutvalgssekretariat:

som ble vedtatt

på Norges Kommunerevisorforbunds

11. jun/2017

1.

Veilederen

skal gi anbefalinger

om god skikk og praksis for

kontro/lutva/gssekretariatene.
2.

Videre må komiteen

vurdere krav til reell og formell

kontrollutva/gssekretariatene
arbeidet
3.

må være en profesjonalisering

Veilederen

må inneholde

Punkt

for samarbeid

og revisjon, og hvordan

styrke den kommunale

for

Siktemålet

for dette

av sekretariatsfunksjonen.

retningslinjer

kontrollutvalgssekretariat

kompetanse

og behov for etterutdanning.

mellom

et slikt samarbeid

kan bidra til å

egenkontrollen.

1 og 2 ovenfor gjøres av kontrollutvalgskomiteen,

mens punkt

3 gjøres av et eget

utvalg.
Kontrollutvalgskomiteen
Etsylensen

ved Kari Louise Hovland (Kontrollutvalgssekretariatet

(Temark) og Mona Moengen

har utarbeidet

Det egne utvalget

som fikk i oppdrag

å utarbeide

og revisjon

Revisjon lKS), Lars Normann

(KUBlS). Rune Tokle (administrasjonen

veilederens

bestående

sluttbehandlet
Stortinget

av anbefalinger

veilederen

vedtok

kommuneloven

for samarbeid

mellom

Mikkelsen

(Kommunerevisjonen

var sekretær

i Oslo) og Pål Ringnes

i utvalget).
med god bistand fra NKRFs administrasjon.

og retningslinjer,

ble sendt på høring i mars 2018. Styret

på sitt møte 7.9.2018.

22.6.2018

steder henvisninger

retningslinjer

har bestått av Mona lVIoengen, leder (ROKUS), Bjørg Hagen

Det er lagt ned et godt stykke arbeid i begge gruppene
Veilederen,

Alexander

et forslag til veileder.

kontrollutvalgssekretariat
(Innlandet

Innlandet),

(ROKUS) med bistand fra Bjørn Bråthen (administrasjonen)

ny kommunelov.

både til gjeldende

trer i kraft og forskriftene

I tillegg til denne veilederen,

Siden den ikke er trådt i kraft ennå, er det enkelte

og ny kommunelov.

Kontrollutvalgsboken1 KMD 2015

.

Tilsyn og revisjon

i kommunal

vil bli justert

når den nye

til den nye loven foreligger.

kan du også ha utbytte

'

Veilederen

sektor,

av å se på:

Bråthen,

Frydenberg

og Rogndokken

2015

1) innledning
Endringen

i kommuneloven

i 2004, som medførte

at kontrollutvalgene

sekretariat,

førte til et større fokus på en bestiller-utførermodell

revisjonen.

Bestiller—utførermodellen

kontroll— og tilsynsordningen.
kommunestyret
et kompetent
innført,

og dermed
bestillerledd.

leverandør

som hovedsakelig

1 Kontrollutvalgsboken.

Kontrollutvalget

skal være en kompetent
styring og kontroll.

Det har vært en stor utvikling
og uavhengige

Revisjonen

gjennom

rolle og oppgaver

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse—pdf—er/Kontrollutvalgsboka;

3

og

i den kommunale

bestiller

på vegne av

Gode revisjonstjenester

siden ordningen

sekretariater.

leverer sine tjenester

Om kontrollutvalgets

kontrollutvalget

har siden den tid vært en bærebjelke

stå for folkevalgt

med mer profesjonelle

fikk et eget uavhengig

mellom

forutsetter

med eget sekretariatet

er etter lovendringen

kontrollutvalget.

(KMD, 2. utg. desember
Zw—utgavenpdf]

2015)

ble

Det er mange forhold
av kontrollutvalget
beslutninger

som påvirker

rammevilkårene

og revisor. Det er nasjonale

for den kommunale

rammevilkår

som finner sted i det løpende politiske

kontrollutvalgets

og revisjonens

steder. Ressurstilgangen

arbeidet.

Det er lokale variasjoner

og revisjon varierer,

og fylkeskommunenes

størrelse

som ivaretas

lov og forskrift,

arbeid fordi man noen steder har vektlagt

til kontrollutvalg

årsaker. Kommunenes

egenkontrollen

gitt gjennom

men også

i rammene

for

dette mer enn andre

noe som også kan ha historiske

og kompleksitet

må også antas å påvirke

dette.
Kommunene

og fylkeskommunene

revisjonsordning.
sekretariat,
selvstyret
fungerer

har ulik organisering

Denne organiseringen

samt kommunens

når det gjelder sekretariatsordning

vil kunne påvirke arbeidsdelingen

oppfølging

av oppgavene.

står sterkt i Norge, og at måter å organisere

mellom

Dette er naturlig

arbeidet

og

revisjon og

da det kommunale

på som passer bra et sted ikke

så bra et annet sted.

Kommunal-

og moderniseringsdepartementet

og kontrollutvalgssekretariat

i kommunenez.

kontrollutvalgssekretariatet
sekretariatet

Evalueringen

har god kompetanse
er altså gjennomgående

Det er stor variasjon
per kontrollutvalg.

mellom

sekretariatene

kontrollutvalgets

innbyggerengasjement

(innspill)

har også sekretariatet

innvirkning

engasjement

mener at

samarbeidet

med

på en god måte.

hvor mye tid som i gjennomsnitt

på tidsbruken

engasjement,

av kontrollutvalg

med eget sekretariat.

når det gjelder

og forhold

at de vurderer

bistår utvalget

fornøyd

Faktorer som har innvirkning

kommunestørrelse,

en evaluering

viser at kontrollutvalgslederne

og kapasitet,

som godt og at de mener at sekretariat

Kontrollutvalgslederne

er kontrollutvalgets

kontrollutvalgets

ved kommunens

på, som for eksempel

brukes

budsjett,

kompetanse,

administrasjon.

Flere av disse faktorene

når det gjelder kontrollutvalgets

og kompetanse.

God kommunikasjon
viktig forutsetning
kommunens

og forutsigbar

egenkontroll

Veilederens

formål

mellom

effektivt

kontrollutvalg,

kan utøve kontroll

bør være å spille hverandre

sekretariat

og revisjon er en

og tilsyn. Fokuset fra aktørene

gode, og at revisjonen

i

og sekretariatet

best i stand til å løse sitt oppdrag.

er bl.a. å klargjøre ansvarsdelingen

anbefalinger

om arbeidsdeling

kan forvente

av sekretariatet.

ikke oppfattes

samhandling

for at kontrollutvalget

sammen gjør kontrollutvalget

og samarbeid.
Veilederen

mellom

sekretariat

og revisjon,

Den sier også noe om hva kontrollutvalget

går ikke i dybden

på alle arbeidsoppgaver

og å gi råd og
og andre

og tema, og må

som uttømmende.

For å forenkle
henholdsvis

(KMD) har gjennomført

brukes systematisk
kommunestyret

kommunestyret

og fylkestinget

og kommuner

samt kommuner

som fellesbetegnelser

på

og fylkeskommuner.

2) God skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene
Revisor skal utføre sitt arbeid itråd
§ 24—2,2. ledd). Det vil si at innholdet

med god kommunal

i kravet til revisjonen

som til enhver tid anses som faglig god yrkesutøvelse.
også nasjonale
kommunal

og internasjonale

revisjonsskikk

revisjonsstandarder

utvikles

(jf. koml. § 78 nr. 1 og ny koml.

kontinuerlig

i samsvar med det

ltillegg til lov- og forskriftskrav
definere

om revisjon, vil

hva som til enhver tid er god

revisjonsskikk.

På lik linje med at revisjonens
og i samsvar med etablerte

oppgaver

og anerkjente

skal gjennomføres
standarder
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itråd

på området,

med god kommunal

revisjonsskikk

er det et behov for å utdype

i kontrollutvalgssekretariatenes

innholdet
og forskrift.

rolle, ansvar og oppgaver,

For kontrollutvalgssekretariatene

vil denne veilederen

utover det som går fram av lov
sammen med lov og forskrift

utgjøre god skikk og praksis.
Sekretariatenes

og revisjonenes

kontrollutvalget.

leveranser

er underlagt

Som et bidrag til å klargjøre

denne rollen, må det klargjøres

hvilke forventninger

som fremgår

og gjeldende

foreløpig).

av kommuneloven

Et velfungerende

sekretariat

tilsyns— og kontrollfunksjon

løpende folkevalgt

hvordan

kontrollutvalgene

kontroll

de kan ha til sekretariatet

kontrollutvalgsforskrift

gjennom

skal kunne fylle
mer konkret

(ny forskrift

enn det

foreligger

er et viktig bidrag til at kontrollutvalget

ikke

skal kunne utføre sin

på en god måte.

3) Kort om kontrollutvalgssekretariat

og deres

mandat

3.1 Lov og forskrift
KontrollutvaIgssekretariatet
kontrollarbeid

er støttespiller

i utvalgene.

Sekretariatet

2. ledd) påse at de saker som behandles
vedtak blir iverksatt.
veilederen

av kontrollutvalget

Kontrollutvalgssekretariatet

angitt som «kontrollutvalgets

kontrollutvalget

for kontrollutvalget

og andre sentrale

og er viktig for et godt og effektivt

skal etter kontrollutvaIgsforskriften
er forsvarlig

er kontrollutvalgets

administrasjon»),

aktører

§ 20 (jf. ny koml. § 23—7,
utredet

og er bindeleddet

som revisjonen,

og at utvalgets

utøvende

kommunestyret

organ (også i denne

mellom
og kommunens

administrasjon.
Kommunestyret

har ansvar for å sørge for sekretariatsbistand

til kommunens

§ 77 nr. 9 og ny koml. § 23—7, 1. ledd). Kontrollutvalgssekretariatet
kommunens

revisor og administrasjon

3. ledd). Kommunens

(jf. kontrollutvalgsforskriften

administrasjon

har innenfor

instruksjons— eller avgjøringsmyndighet
uavhengig

av kommunens

myndighetsområde

over kontrolIutvalgssekretariatet.
innebærer

ikke

At sekretariatet

skal være

at de som utfører

sekretariatstjenester

ikke kan være ansatt i administrasjonen

aktuelle

Videre er det slik at verken leder av kontrollutvalget

kommunen.

(jf. koml.

av

§ 20, 3. ledd og ny koml. § 23—7,

kontrollutvalgets

revisjon og administrasjon,

kontrollutvalg

skal være uavhengig

i eller utføre revisjonsoppgaver

for den

eller dets medlemmer

kan

utøve sekretariatsoppgaver.
Bortsett
.

fra dette kan sekretariatvirksomhetene
Ansatt sekretær

som er direkte

.

Interkommunalt

selskap (IKS)

o

Interkommunalt

samarbeid

være organisert

underlagt

på ulike måter.

For eksempel:

kontrollutvalget

etter kommuneloven

§ 27 (Kommunalt

oppgavefellesskap

etter

ny koml. kap. 19)
0

Kjøp fra andre som ikke utfører

.

Samvirkeforetak

'

Aksjeselskap

Interkommunalt
sekretariatene

samarbeid
(55 prosent)

revisjonstjenester

er mest utbredt.

for kommunen

Foran nevnte evaluering

har en slik samarbeidsform,

viser at en overvekt

og disse leverer tjenester

av

til hele 81 prosent

av kontrollutvalgene.
Kontrollutvalget
gjennomfører
kommunelovens
selskapsavtale
utføre.

er pålagt oppgaver
oppgaver

gjennom

kommunelovens

på vegne av kontrollutvalget.

bestemmelser
eller vedtekter

knyttet

bestemmelser.

ltillegg skal sekretariatet

til møter og saksbehandling

som spesifiserer

Utover dette er det kontrollutvalget

hvilke oppgaver

selv som definerer
5

Sekretariatet
sørge for at

følges. Det kan også foreligge

kontrollutvalgssekretariatet
hva sekretariatet

skal gjøre.

skal

3.2 Kompetanse
Av Kontrollutvalgsboken
seg oppdatert

går det frem at det er viktig at utvalgets

om saker som er relevante

sekretariatet

besitter

kompetanse

22). Kontrollutvalgsboken
saksforberedelser,

og sekretariatet

revisjon og offentlig

også frem at sekretariatet

og oppfølging

medlemmer

holder

Det står videre at det viktig «at

om blant annet regnskap,

trekker

utredning

for kontrollutvalget.

bør ha tilstrekkelig

av sakene, og være tilgjengelig

forvaltning»
kapasitet

(side

til

for å drøfte saker mellom

møter (side 22).
Kommuneloven

stiller ikke direkte

krav til sekretariatets

koml. § 23-7, 1. ledd: «Det følger av bestemmelsen
som oppfyller

kontrollutvalgets

NKRF anbefaler

behov for utrednings-

at det ved nye ansettelser

masternivå,

men kravet til utdanning

Videre er det viktig at sekretariatet

til ny

og kompetanse

og sakforberedelseskapasitet».

bør sees i sammenheng

med relevant

har kjennskap

fortrinnsvis
erfaring

til og forståelse

på

fra offentlig

for politiske

og

prosesser.

4) Kontrollutvalgssekretariatets
Arbeidsoppgavene
og koordinering.

deles inn i fem kategorier:
Vi vil i det følgende

Det er viktig at sekretariatene

men at de har mulighet

kriterier

som kompetanse,

Administrasjon,

gå nærmere

til å innhente

kapasitet

sin egen habilitet,

arbeidsoppgaver
saksbehandling,

utredning,

rådgivning

inn på de fem kategoriene.

er bevisste på at det er de som har ansvaret for at sakene er forsvarlig

utredet,

tid vurdere

men sier i merknaden
skal ha kapasitet

settes krav om høyere utdanning,

virksomhet.
administrative

kompetanse,

at sekretariatet

bistand og bruke dokumenter

og uavhengighet

jf. merknadene

viktige å vurdere.

fra revisjonen.

Sekretariatet

til kontrollutvaIgsforskriften

Her er

må til enhver

§ 20.

4.1 Bestiller—utførermodellen
Kontrollutvalgene
revisjonen

etter en bestiller—utførermodell

der kontrollutvalget

har bestillerrollen

og

har utførerrollen.

Sekretariatet
bestiller

jobber

er kontrollutvalgets

forvaltningsrevisjon,

regnskapsrevisjon
kontrollutvalget,

er et løpende oppdrag.
som igjen rapporterer

Enkelte arbeidsoppgaver
utførerleddet.

administrasjon

selskapskontroll

hører naturlig

For noen oppgaver

og bistår utvalget
og eventuelt

Revisjonen

i å utføre bestillerrollen.

andre undersøkelser,

rapporterer

resultatet

Utvalget

mens

av sitt arbeid til

til kommunestyret.
hjemme

i bestiller-leddet,

er det behov for en avklaring
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mens andre hører hjemme
av hvem som skal gjøre dem.

i

/

Kontrollerer

Leverer

tjenester

tjenester

x

——————————————————

Bestiller revisjon

Utfører

I

kontroll

I

utfører
Beam"
modellen beskreveti

stiplet ramme.

,,

,W,,

Kontroll

Revisors oppgaver
ligger innenfor
heltrukket

Revisjon

Revisor

kontroll

«W.—W

")

1; TW
:

i

——————————————————

W..—---?

L , eranser i..

Kommunens
innbyggere

i stiplet ramme og revisors oppgaver i heltrukket

Figuren illustrerer bestiller—utførermodelien

ramme.

4.2 Administrasjon
Arkivering og journalføring
Kontrollutvalgsboken

saker, møteprotokoller

av kontrol/utvalgets

(side 22—23) går det frem at sekretariatet

egen arkivdel for kontrollutvalget

som tilfredsstiller kravene i arkivloven

dette arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen
administrasjonssjefens

med forskrifter. Ansvaret for

siden sekretariatsfunksjonen

Sekretariatet

myndighetsområde.

og korrespondanse. Av

skal opprette et eget arkiv eller en
ikke ligger under

skal skrive protokoll fra møtene og sende

ut melding om vedtak.
Utarbeide budsjett og følge opp utvalgets regnskap — Kontrollutvalget
I praksis er det sekretariatet

budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen.
budsjettforslaget,

som blir lagt frem til behandling for kontrollutvalget

skal utarbeide forslag til
som utarbeider

dette

med sekretariatets

forslag til

egne kostnader og kostnader knyttet til revisjonsaktiviteter

vedtak. l budsjettet må kontrollutvalgets

og sekretariat synliggjøres. Videre er det viktig at det i budsjettet tas høyde for at det kan oppstå
uforutsette situasjoner, slik som for eksempel henvendelser fra innbyggere, mediesaker og mistanke
om misligheter, som må følges opp. Sekretariatet
kontrollutvalgets

aktivitet/bestillinger

Utarbeide kontrol/utvalgets
sekretariatet

har også en rolle og et ansvarfor

årsplan og årsrapport - For å målrette kontrollutvalgets

bistå utvalget med å utarbeide en virksomhetsplan

hovedmål for kontrollutvalgets

å kontrollere at

er innenfor vedtatt budsjett.
arbeid bør

eller årsplan. Planen bør angi

arbeid, og inneholde en strategi for hvordan utvalget vil arbeide for å

nå målene sine. Den kan også inneholde en oversikt over de områder og kontroll- og tilsynsoppgaver
som skal prioriteres. Virksomhetsplanen
møtekalender

for kontrollutvalget

vil, sammen med eventuelt

reglement,

og budsjett, utgjøre viktige styringsdoku menter for utvalget. På bakgrunn av årsplan

lages det en årsrapport til kommunestyret.

ltillegg til ovennevnte saker, ivaretar sekretariatet oppgaver som praktisk tilrettelegging av møter.
Dette består for eksempel i å bestille møterom,
protokoll og sørge for bestillinger i etterkant.
kontrollutvalget
sekretariatets

kommer til kommunestyret
arbeidsoppgaver,

produsere og sende ut innkallinger til møter, skrive

Sekretariatet

skal også påse at saker fra

for behandling. Oppfølging av vedtak er en sentral del av

herunder vedtak i tilknytning til gjennomførte

m.m.
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forvaltningsrevisjoner

blå ramme.

'KaHeinn
'Bestille

møterom

'Skrive

protokoll

'Arkivansvar,
herunder
vurdere forholdet til
offentleglova
°Oppdatere
*-

å

nettsider

°Økonomioppfølging

.o

oFølge opp kontrollutvalgets
vedtak
'Påse at kontrollutvalgets
saker
kommer til behandling i
kommunestyret

4.3 Saksbehandling
Kontrollutvalgssekretariatet
utredet,

og at utvalgets

saksbehandlingen
sekretariatet

i møtet. Enkelte saker innebærer

revisjonens

rapporter,
opplyst.

Sekretariatet
kontrollutvalget

å utrede konkrete

Forvaltningsrevisjon,
av bestillingen

forsvarlig

grunnlag

sekretariatet

oppmerksomme
gitt.

på. Et eksempel

lenkelte tilfeller

vil det være naturlig

ansvar å gjennomgå

som vurderes

på en slik vurdering

møte. Etter at kontrollutvalget

kommunestyret.

Det er sekretariatets

regnskapets
beretning,

og eventuelt

hensiktsmessig,

har behandlet

regnskapsrevisjon

skal avgi en uttalelse

er avlagt. Uttalelsen

revisors beretning

det som det finner

er om produktet

utarbeides

bør

er

svarer på bestillingen
til rapporten.

som ble

I slike tilfeller

saken, skal den ofte videre til
og oppfølging.

er faste årlige saker som følger
om kommunens

årsregnskap

av kommunens

andre kilder. Kontrollutvalget
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skal gi et

før saken legges frem i

på grunnlag

men kan ikke overprøve

og påse at

med rapporten

i denne saksforberedelsen

oppgave å sørge for videre fremdrift

Saker som omhandler

årshjul. Kontrollutvalget

revisjonsberetningen

sammen

m.m.) fra

produktet

som viktig at kontrollutvalget

har dialog med revisjonen

kontrollutvalgets

Regnskapsrevisjon.

Saksfremlegget

på grunnlag

om

utredning

kan det stilles spørsmål til eller være innvendinger
at sekretariatet

utarbeides

det leverte

skal kunne fatte sitt vedtak.

på forhold

etter gjennomførte

til revisjonen

forvaItningsrevisjonsrapport,

saksutredning.

for at kontrollutvalget

gjøre oppmerksom

settes opp til behandling.

Når det er bestilt og levert dokumenter

prosjektplan,

for en forsvarlig

kan pålegge

Saksfremlegg

og andre bestillinger

er det kontrollutvalgssekretariatets

det blir gjenstand

og at saken er

fra andre enn revisjonen

selv). Kommunestyret

og andre bestillinger.

fra revisjonen.

(foranalyse,

kommer

og

overprøve

fra revisjonen.

selskapskontroller

og rapporten

er forsvarlig

fra revisjonen,

til bestillingen

saker, og slike saker skal dermed

selskapskontroll

forvaltningsrevisjon

av leveranser

er i henhold

sekretariatet

beskrives saker som kommer

forvaltningsrevisjoner,

behandling

også en rekke saker der underlaget
Fylkesmannen,

av kontrollutvalget

har ansvaret for selve

I slike saker kan ikke sekretariatet

men skal se til at leveransen

forbereder

(administrasjonssjefen,

revisjonen,

Kontrollutvalget

vil bygge på dette i saksfremlegget.

tilstrekkelig

Nedenfor

skal påse at de saker som behandles
vedtak blir iverksatt.

presiseringer,

etter at

årsregnskap

og —

står fritt til å uttale seg om
forbehold

og konklusjoner

i revisors beretning.

Det er vanlig at sekretariatet

kan gjerne inneholde

kontrollutvalgets

blant annet betryggende
NKRF har utarbeidet

kontroll

Dette kan være forhold

og om kommunen

med regnskapsrevisjonen.

En slik uttalelse

til adrninistrasjonssjefens

har nådd egne vedtatte

redegjørelse

om

mål og handlingsregler.

uttalelse.

med regnskapsrevisjon

rundt kommunens

et forslag til uttalelse.

knyttet

en mal3 for kontrollutvalgets

Det er ikke uvanlig at arbeidet
forbindelse

utarbeider

vurderinger

leder til andre saker enn revisjonsberetninger.

internkontroll

og andre forhold

Her kan kontrollutvalget

som avdekkes i

ha en aktiv rolle, og velge å ta opp

slike saker til behandling.
Henvende/ser— Kontrollutvalget
kommunen,

organisasjoner

kan motta

henvendelser

skal behandles.

kontrollutvalg

ha rutiner

Når det gjelder

for hvordan

frem saker på alle henvendelser,
av kontrollutvalget
henvendelsene

er klagesaker

avgjør i fellesskap

henvendelser
eventuelt

Kontrollutvalgets

mens i andre foretar

eller varslingssaker.

påseansvar

påseansvaret
påseansvaret

Sekretariatet

slike

bør det enkelte
legger sekretariatet

en vurdering
tilfeller

sammen

presentert

ønsker å gå videre med. NKRF anbefaler

— Kontrollutvalget

overfor rev/sor

rapporteres

er forsvarlig

som treffer

avgjørelsen

har et påseansvar

NKRF har utarbeidet

overfor

oppdragsansvarlig
revisjonsskikk

og vurderinger

ved produktene

revisjonen.

revisors

følges. Dette
i

årsrapport.

nevnt, ansvaret for å påse at saker som legges frem for
utredet.

ikke at sekretariatet
for gjennom

at

om og

ldette

veiledereä for dette.

skal bli forelagt

i kontrollutvalgets

For saker som kommer

i hovedsak være å sikre at produktet

lovanvendelse

om riktig

som en eventuelt—sak, og

skal behandles.

av sekretariatet.

har, som tidligere

med leder

ser man at

Disse bør besvares med en anbefaling

samt at man skal påse at god kommunal

eventuelt

kontrollutvalget,

ansvaret

i

hvordan

utføres noe ulikt, men det bør legges frem som en årlig sak for behandling

kontrollutvalget,

innebærer

sekretariatet

og at det er utvalget

ligger blant annet at kontrollutvalget

uavhengighetserklæring

fra andre aktører,
I noen kontrollutvalg

som får alle henvendelser

henvendelsen

innbyggere

selv å beslutte

eller ikke. I enkelte

om dette er en sak utvalget

Dette ivaretas i all hovedsak

oppgave

henvendelser

legges frem for kontrollutvalget

hvordan

og innspill fra politikere,

disse skal håndteres.

om dette er en sak for utvalget

instans. Det er også kontrollutvalg
dermed

henvendelser

og andre. Det er opp til kontrollutvalget

skal vurdere

som revisor leverer,

vil sekretariatets

er i samsvar med kontrollutvalgets
metodevalg,

som fremkommer

de kvalitetssystemer

fra revisjonen,

prosjektdesign,

i revisors rapporter.

som skal ivareta dette.

må likevel sekretariatet

bestilling.

Dette

datainnhenting,

Dette må revisor selv bære

Dersom det er åpenbare

mangler

si fra om dette, før saken legges fram

for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget

bør be om en orientering

kvalitetskontroll

etter ISQC1

naturlig

at kontrollutvalget

3 informasjon

2018/1

fra

fra revisjonen

(internasjonale

om hvordan

standarder

ber om å bli informert

de har etablert

for kvalitetskontroll).

om den eksterne

intern

I tillegg vil det være

kvalitetskontrollen

av revisjonen.

kontrollutvalgskomiteen

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/lnfogfra—NKRFs—organer/KU»kom/2018/KU/info1—
2018—KUsguttalelse—omiarsregnskapet.pdfj
A Veileder

vedrørende

kontrollutvalgets

påse—ansvar overfor

regnskapsrevisor

(NKRF, oktober

2010)

(NKRF, september

2011)

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veilederif—KUs—paseansvar—regnrev.pdf]
Veileder

vedrørende

kontrollutvalgets

påse—ansvar for forvaltningsrevisjon

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veilederg—dKUs—paseansvar—forvmrevpdf]
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-Saksutredninger
til alle saker
som legges fram for
kontrollutvalget
'Plan for forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

.

.

l '

o

.

og

'Kontrollutvalgets
påseansvar
overfor revisjonen

4.4 Utredning
Kontrollutvalget

kan bestille utredninger

utredningsoppgaver
den enkelte
«gråsone»,

kommune.

Man kan ikke utelukke
sekretariat

i forbindelse

med særli

om kontrollutvalg

Bestemmelser

kapittel

interkommunalt
treffes

samarbeid

etter innstilling

Når kommunen
omganger.
eventuelt

e0

aver for kontrollutval

7 definerer

i

seg i en
er det viktig

er å betrakte

som

nedenfor.

et

«særlige oppgaver

for kontrollutvalget».

og «Valg av revisor» går frem av forskriften

§ 16 (ny

skal ansette egen revisor, delta i

om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtak om dette

fra kontrollutvalget.

skal vurdere

revisjonsordningen,

er det som regel nødvendig

en prinsippavgjørelse

om revisjonsordning

foretas valg av revisor. i begge behandlingene
og saken blir utredet

en prinsippavgjørelse

og forberedt

som kontrollutvalgets

administrasjon.

på økonomi,

innkjøp ogjuridiske

Kontrollutvalget

skal vedta prinsippene

å behandle
og deretter

er det kontrollutvalget

av kontrollutvalgets

om konkurranseutsetting

inn kompetanse
innstilling

om undersøkelsen

jf. også det som er sagt under Andre utredninger

oppgave å sørge for å legge revisjonstjenesten
oppgaven

som befinner

som revisjon eller ikke. I slike tilfeller

avgjør selv om kommunen

Først skal det treffes

kommunestyret,
truffet

at det finnes undersøkelser

å definere

om «Valg av revisjonsordning»

koml. § 24-1). Kommunestyret

eller andre. Noen

mens andre må bestilles av kontrollutvalget

og revisjon, og at vurderingen

revisjon eller ikke, blir dokumentert,

Utrednin

sekretariatet

pålagt å utføre,

og som det ikke er åpenbart

med en dialog mellom

Forskrift

fra revisjonen,

er kontrollutvalget

av revisjonen,

ut på anbud.

som innstiller

sekretariat.

vil det være kontrollutvalgets

lpraksis forestår sekretariatet

spørsmål foruten
vurdere

til

Hvis det er

ldette arbeidet kan sekretariatet

for konkurransen,

saken i to
skal det

denne

ved behov trekke

revisjonskompetanse.
anbudene,

og legge frem

for kommunestyret.

Ved kommunesammenslåing
prosedyre

avgi hver sin innstilling.
revisjonsordning
kommunene

kan fellesnemnda

få fullmakt

for valget og slår entydig fast at kontrollutvalgene
dersom

Kontrollutvalgene
kommunene

har anledning

til å velge revisor. Inndelingslova
i de sammenslående

til å innstille

som skal slå seg sammen,

som slår seg sammen har ulik ordning,
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angir

kommunene

på videreføring

av

har samme revisor. Dersom

må dette legges frem som nevnt over i to

skal

omganger.

Der fellesnemnda

innstillingene

og foreta

Fellesnemnda

til å velge løsning, må nemnda forholde

kan også ved kommunesammenslåing

for kontrollutvalget
sekretariat.

har fått fullmakt

i den nye kommunen

få fullmakt

hvis kommunene

Dersom det skal velges ny sekretariatsordning,

slike tilfeller

anbefales

seg til

det valget den mener er best.

det at det benyttes

til å videreføre

sekretariatsordning

som slår seg sammen

har samme

skal kontrollutvalgene

avgi innstilling.

et settesekretariat

til å forberede

i

saken for

kontrollutvalgene.
Hvis det skulle skje at saksbehandlingen
sekretariatsordning,

må det påpekes av sekretariatet,

Overordnet

anal se 0

Overordnet

ana/yse —Kontrollutvalget

forvaltningsrevisjon
overordnede

lan for forvaltnin

srevis'on

og selskapskontroll,

og kontrollutvalget
o

selska

og sekretariatet
relevant

Dersom spørsmålet

av kommunestyret

bør få saken til behandling.

skontroll
overordnet

Hensikten

om kommunens

eller lignende,

i dette.

Den
og

skal ha mulighet

plan for forvaltningsrevisjon

om hvem som skal utføre overordnet

eller i oppdragsavtaler

analyse for

virksomhetsområder

er at kontrollutvalget

for til slutt å ende opp med en vel begrunnet

for selskapskontroll.

om revisjons— og

må bistå kontrollutvalget

informasjon

basert på risiko og vesentlighet.

arbeidet

i spørsmålet

er tillagt ansvaret for å utarbeide

analysen skal fremskaffe

eierinteresser
prioritere

ikke følger lov og forskrift

til å

og plan

analyse ikke er fastlagt

står kontrollutvalget

fritt til å bestemme

hvem som skal utføre den.
Det er opp til det enkelte
løsninger

som utnytter

organiseres

kontrollutvalg

å organisere

kontrollutvalgets

arbeidet

med overordnet

lokalt, er det viktig med god dialog mellom

revisjonen

og sekretariatet

av overordnet

analyse. Begge parter har behov for å bygge kunnskap

risikoområder.

Dersom kontrollutvalget

utformes

bestiller

analysene

om utarbeidelse

om kommunen

av revisjonen,

arbeidet

og dens

er det viktig at det

en god bestilling.

P/anerforforva/tningsrevisjon
det utarbeides

og se/skapskontro/l-

plan for forvaltningsrevisjon

planarbeidet

er oppgaver

kontrollutvalgets

sekretariat

kommunestyret

til vedtak.

ikke medfører

at revisjonen

det. Videre framgår
fylkeskommunen

blir inhabil.

innenfor

og revisors

Både sekretariat
forvaltningsrevisjon

Dette må vurderes

sier at det vil være naturlig

at det enkelte
roller

gjeldende
og revisjon

at revisjonen
konkret

til kontrollutvalgsforskriften
kan det gis fullmakt

den budsjettramme

krav til vurdering

arbeidet

kan ha en rolle hvis det
kommune,
eller

til å utforme

heter

prosjekter

for dette.

selv finner gode løsninger vedrørende
med å utarbeide

forslagene,

og som

av habilitet.

har viktig kompetanse

og selskapskontroll

forelegger

at der kommunen
til revisjonen

Dette

at

i den enkelte

som er stilt til rådighet

kontrollutvalg

i det operative

for at

og bør utføres av sekretariatet.

utkast til den plan som kontrollutvalget

har egen ansatt revisor,

analysen skal
ansvaret for at

Det er gode argumenter

Likevel avviser ikke departementet

Ilys av dette er det naturlig
ivaretar

utarbeider

av den overordnede
Her har sekretariatet

i bestiller—leddet,

fra KiVIDS, hvor departementet

det av merknad

om forvaltningsrevisjon

sekretariatet

i kontrollutvalget.

som hører hjemme

er også i tråd med en uttalelse

På bakgrunn

og selskapskontroll.

denne planen legges fram for behandling

samtidig

analyse og finne gode

ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan

av betydning

for planene for gjennomføring

og vil begge ha nytte av vedlikehold

og oppbygging

5UttalelseKMD18.6.2007
[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/lLOZFO9/06—41463.pdf]
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av

av

kompetanse

som planarbeidet

planene for gjennomføring
tilstrekkelig

kan medføre.

Hvis kontrollutvalgets

av forvaltningsrevisjon

dialog med revisjonen

om innholdet

i planene.

utkast til sakene, er det på samme måte nødvendig
ansvaret for at sakene blir forsvarlig
- Sekretariatet

Andre utredninger
forundersøkelser
avgrensning
Idette

dokumentet

defineres

på bestilling

ikke til hinder for at sekretariatet
eller fylkeskommunen

kartlegging

anses ikke som revisjon.

sekretariatet
orientering

om temaet,

som

Det er ikke alltid åpenbart

hvilket kontrolltiltak

før kontrollutvalget

forundersøkelse

kan for eksempel

både sekretariat

informasjon

til kontrollutvalget

som er mest hensiktsmessig

innhenter
for å holde en

og revisjon.

°0verordnet
analyse for
forvaltningsrevisjon
og
selskapskontroll
' Plan for forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

og
og

'Valg av revisor og sekretariat
ved kommunesammenslåing
som ikke

12

å bruke om et tema
å gjennomføre

kontrolltiltak.

av faktaopplysninger,

av disse metodene.

'Andre undersøkelser
er revisjon

være tilrådelig

å sette i verk ett konkret

'Valg av revisjonsordning
valg av revisor

i

Denne type

til saken.

bestå av innhenting

eller en kombinasjon

om ulike områder/forhold

innkalles også administrasjonssjefen

på. Det vil i slike tilfeller
beslutter

av denne

og RSK 001. Dette er

dette for kontrollutvalget.

en del av forberedelsen

forundersøkelse

gjøre

og en vurdering

revisjonsstandarder

av et saksforhold

lnoen tilfeller

ønsker å se nærmere

dokumenter

tilgjengelig

og systematiserer

kontrollutvalget

utvalgte

som har

Det går for øvrig en klar

av informasjon

iht. internasjonale

del av saksforberedelsene

faktaopplysninger.

som utarbeider

ikke kan utføre.

innhenter

kommunen

faktaopplysninger,

fra kontrollutvalget.

revisjon som innhenting

mot et sett av kriterier

Som en naturlig

Hvis det er revisjonen

utkast til
sikre

utredet.

mot revisjon, som sekretariatet

informasjonen

utarbeider

bør sekretariatet

med god dialog med sekretariatet

kan utover dette innhente

og undersøkelser

sekretariat

og selskapskontroll,

gjennomgang

Forundersøkelser

en

En slik
av

kan utarbeides

av

4.5 Rådgivning
Sekretariatet

skal være rådgiver for kontrollutvalget.

diskusjonspartner
er den fremste

for leder når dagsorden
til å veilede utvalget

i kontrollutvalget

kontrollarbeidet.

Sekretariatene

kommuner,

og besitter

Rådgivningsfunksjonen
viktig at revisjonen
MØi'eojjfentligheä
omfattet
tjenstl

forkant

behandler

taushetsplikt,

hvis hensynet

av møtet vurdere

kan da forberedes

til tungtveiende

til taushetsplikt,

i sammenlignbare

Det kan for eksempel

fra et lukket

møte.

Habilitet

—Ettersom

kontrollutvalget

ouentlige

interesser

alene, det er også

råd.
opplysninger

som er

selv som vedtar

være behov for rådgivning

om hva man har anledning

å føre kontroll

selv oppfattes

til å forberede

kjent med

ivaretas både i møtet og når det refereres

har som hovedoppgave

får anledning

i

Leder

lukking av møtet.

blir gjort tilstrekkelig

kan tenkes å være inhabil ved behandlingen

slik at sekretariatet

med kontrollutvalgsleder,

hvor det er behov for å lukke møtet.

medlemmer

krever

tilsier at møtet int—(kes.

og skal, sammen

Det er utvalget

er det spesielt viktig at kontrollutvalget

kontrollutvalgsmedlem

i

kommuner.

sekretariat

en sak som iniieliolttler

slik at dette hensynet

referere

forhånd,

en del av kontinuiteten
med ansvar for flere

og gir revisjonsfaglige

om det er saker på sakslisten

fra møtet i etterkant.

forvaltningen,

utføres

i den forbindelse

og ta dette opp med utvalget.

knyttet

nedslagsfelt

til kontrollutvalgets

har et ansvar for at kontrollutvalgets

regelverket

sekretariatene

skal møtet lukkes. Dette gjelder også hvis en arbeirlstagers

har en viktig rådgiverrolle

Sekretariatet

Sekretariatet

re kan man vedta å lukke, møtet hvis hfignsynet til personver

rl'

lukking tig/eller

ikke avgrenset

-- Når kontrollutvalget

i møter.

som nevnt over.

utgjør sekretariatet

kontrollarbeidet

bidrar med sin spisskompetanse,

et forhold

Sekretariatet

etter kommunevalg

er naturligvis

utvalget

og prosess, en spisskompetanse

i valg av kontrolltiltak

har også typisk et regionalt

innsikt i hvordan

av lovbestemt

og ved å veilede

i saksbehandling

skal ha. Det er også viktig å gi råd og veilede
Ved utskiftninger

Denne rollen utøves både som

fastlegges

til å

og tilsyn med

som et uavhengig

utvalg. Hvis et

av en sak, skal dette meldes på

habilitetsvurderingen

og eventuelt

kalle inn

vararepresentant.
Med/ehåndtering
til kontakt

—Sekretariatet

har også en viktig rådgiverrolle

med media. Kontrollutvalgets

viktig at utvalget

er forberedt

ønskelig at utvalget
kommunisere
også nedfelles

uttaler

eksternt

på at det kan komme forespørsler

seg. Kontrollutvalget

og hvordan

i kontrollutvalgets

utvalget
reglement.

legge til rette for dialog med kontrollutvalget
Opplæring
sekretariatet

—Alle kontrollutvalg

for kontrollutvalget

saker kan ofte føre til oppslag og interesse

bør få tilbud

fra media og at det kan være

bør ha en dialog om hvordan

skal forholde

seg til forespørsler

Sekretariatet

skal behandle

om opplæring

i starten

som skal sørge for dette, en oppgave det er naturlig
å undersøke

opplæring

som er relevant

for kontrollutvalgsmedlemmene

revisjonen

eller andre aktører.

øke kompetansen

kan bidra positivt

utvalget

ønsker å

fra media. Dette kan

forespørsler

om innsyn og

ved behov.

Det kan også være aktuelt

Opplæringsaktiviteter

når det kommer
i media. Det er

om sekretariatet
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å samarbeide

kan gjennomføre

til kontrollutvalgenes

i utvalgene.

av valgperioden.

Det er

med revisjonen

enten i egen regi eller i samarbeid

engasjement

om.

kurs, seminar eller
med

og vil være et bidrag til å

-Kompetent
diskusjonspartner
for kontrollutvalget
'Veilede

kontrollutvalget

-Opplæring

av kontrollutvalget

'Habilitet
'Lukking

av møter

'Gi råd om mediahåndtering

4.6 Koordinering
Sekretariatet

har en sentral rolle når det gjelder planlegging

tilsynsarbeidet.

Dette handler dels om å koordinere

dialog med utvalgsleder.
andre

Det er ofte flere aktører

fra administrasjonen,

tidskjema

ordfører,

revisjonen

og samordning

all aktivitet

i kontrollutvalget,

med på møtene som administrasjonssjef
eller

andre.

Sekretariatet

bidrar

igod

eller

til å koordinere

med saksliste og legger til rette for en god dialog med aktørene.

Det er viktig å koordinere
å unngå dobbeltarbeid,
enhetene.

kontrollutvalgets

og fylkeskommuner.

statlige tilsynsmyndigheter
med kommunene
embetsoppdrag

og koordinering

av statlig tilsynsvirksomhet
kan kontrollutvalget

koordinering

av forvaltningsrevisjoner

og rapporter

til fylkesmannen

som forventer

kontrollutvalget

'Planlegging av kontroll— og
tilsynsarbeidet
i forhold til
revisjon og rådmann
-

'Samordnin

g av statli

8etils Yn

og at tilsyn på
har også et

styrking av

egenkontroll.

til en dialog med fylkesmannen

om

kan blant annet sende vedtatte

planer

(fylkesmannens

og fylkesmannen
lokalt.

.

Dobbelttilsyn

og delta i ulike samarbeidsfora

mellom

statlige tilsyn

skal bidra til at statens tilsyn

og kommunenes

ta initiativ

for

eller

en plikt for øvrige

skal unngås. Fylkesmannen

og tilsyn. Sekretariatet

til orientering

Hvilken form dialogen

samtidig

og forutsigbare.

på andre sektorer,

etatene

kan være dårlig ressursbruk.

Samordningen

enhetlige

kommunale

rett og plikt til å samordne

innebærer

fra Kommunal— og moderniseringsdepartementet

Med dette som utgangspunkt,

tilsynsforum).

§ 60e en lovfestet

til å delta i samordningen.
konsekvenser

med statlige etaters tilsynsarbeid

på de enkelte

på samme område

Lovbestemmelsen

samlet sett er oversiktlige,

én sektor gir utilsiktede
samordning

rett etter hverandre

har etter kommuneloven

med kommuner

eget kontrollarbeid

og for å unngå for stor belastning

To undersøkelser

Fylkesmannen

..

av kontroll— og

rundt møtene

skal ha, må avtales

5) Overordnede
Det er særlig tre områder
sekretariat

og revisjon.

forvaltningsrevisjon
overordnet

dette.
utforme

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

Det gjelder saksutredning,

og selskapskontroll.

overordnet

Saksutredning

analyse, må man finne gode løsninger

dette dokumentet.
gjelder

anbefalinger

plan for forvaltningsrevisjon

er sekretariatets

og selskapskontroll

lokalt er her av vesentlig

Vi vil imidlertid

innenfor

understreke

forutsetning

for vellykket

forbindelse

med utførelsen

som framkommer
betydning.

mener NKRF at sekretariatet

Der det er egen ansatt revisor kan det ifølge gjeldende
prosjektene

ansvar. Når det gjelder

lokalt basert på de prinsipper

Ressurs—og kompetansesituasjonen

mellom

analyse og planer for

forskrift

gis fullmakt

bør utføre
til revisjonen

gitt budsjettramme.
at uansett

resultat

oppgave— og rollefordellng,

—at sekretariat

av de enkelte

er det meget viktig —og en

og revisjon samarbeider

oppgavene.
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AUKRA

KOMMUNE

Saksmappe:

2018-1547/05

Saksbehandlar:

Jane Anita Aspen

Dato:

219.2018

Arkiv:

Kontrollutvalet

216

Saksframlegg

Utvalssaksnr

Utval

Møtedato

PS 26/18

Kontrollutvalet

2.10.2018

NR. 1 - 2018

REVISJONSBREV
Sekretariatet

si tilråding:

Kontrollutvalet
viser til Revisjonsbrev
nr. 1 —2018 og ber om svar frå rådmannen, med
gjenpart til revisjonen, på kva rutinar som er sett i verk for å sikre at bokførte estimat er
tilstrekkeleg
dokumentert
og kvalitetssikra,
jf. rekneskapsforskritta
§ 7 5. ledd og KRS. Nr. 5.
Bakrunn

for

saka

Lov om kommuner

og fylkeskommuner

« Kommunens el/erfixlkeskommlinens
kontrollzfitvalget».

(kommunelova)
revisor

§ 78 nr. 5 seier følgjande

skal rapportere

resultatene

av sin revisjon

til

Med heimel i lova har Kommunaldepartementet
gitt Forskrift om kontrollutval
i kommunar
og fylkeskommunar
(kontrollutvalsforskrifta),
kor kontrollutvalet
sine oppgåver ved
rekneskapsrevisjon
går fram av kapittel 4.
§ 8 omhandlar oppfølging av revisjonsmerknader:
«Når revisor påpeker forhold i årsregnkapet,
.jf .forskrift
4, skal kontrollutvalget
påse at dette blirfulgt opp.

I forskrift
plikter:

om revisjon

i kommuner

og fylkeskommuner

om revisjon

i kommuner

står det følgjande

og./fvlkeskommliner

i § i, Revisors

Revisjonen skal planlegges,
gjennomføres
og rapporteres
slik lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk
krever, herunder vurdere risikoen. for at det kan foreliggefeilinformasjon
i årsregnskapet
somfølge av misligheter ogfeil.
Revisor skal skriftlig påpekefolgende-forhold
over/lar kontrollutvalget
med kopi til
administi'asjoitssjefen
eller kommune-(jjilkesrädet:
] . mangler ved plikten til (? sørge/ar
ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon
av
regnskapsopplysninger
2. feil og mangler ved organiseringen
av den økonomiske internkontrollen.
3. misligheter
4.
om det ikke er redegjort/(u
vesent/ige avvik mellom beløpene i den ret'isjons/J/iktiges
arsregns/mp
og regulert budsjett slik det./i'eiiistar etter gif/dige vedta/(«"etulriiiger/attel
pa riktig 17eslutnii'igsnit'a.
5.
begrumte/sefar
mangle/ide iiiulei'ski'i/i ved bek/'e/ie/ser over/Or ofjenllige lil—l'lltllglidldi' som gis i
henhold til lov eller/orski'i/t,
og
6.
hLfiQ/‘I/HHU/ScIf?”a sifi'a seg oppdrag etter § [().
Brev med papekninger

Vedlagt
.

som nevnt I denne paragraf

skal nummereresfortløpende.

saka følgjer:
Revisjonsbrev
kontrollutvalet

Vurdering

nr. 1.2018, datert 5.7.2018
i Aukra Kommune

frå Møre og Romsdal

Revisjon

IKS til

§

Årsrekneskapen for 2017, så gjekk det fram av
Når kontrollutvalet i Aukra handsama
revisjonsmeldinga at revisjonen hadde tatt eit atterhald. Dette atterhaldet var knytt til
forholdet som er omtalt i vedlagt revisjonsbrev nr. 1—2018.
Etter revisjonen si meining er avsetting av påløpte tilskot frå lMDl vesentleg lågare enn den
rekneskapsførte verdien i den framlagte årsrekneskapen. Etter revisjonen si meinig burde det
vore føretatt ein reduksjon med kr 3 448 013,— på grunn av endeleg avslag på tilskot og
kr 2 234 562,— på grunn av manglande dokumentasjon av innvilga tilskot.
skreiv i sin uttale til årsrekneskapen; « Utvalet vil følgje opp at rådmannen se!
Kontrollutvalet
i verk tiltak—för å sikre naudsynt kvalitetssikring av in)?)rmasjonfrå einingane, slik at ein
unngår. forhold som licilegar beskrive.»
Sekretariatet vil rå til at kontrollutvalet ber om informasjon om kva tiltak som er sette i verk
for at ein skal unngå slike forhold i framtidige årsrekneskap.

Jane Anita Aspen
daglig leder

MRI?
Møre og Romsdal

Til

Konlrolluivalgei

i Aukra

Revisjon IKS

Kommune

Kopi:

Radmann

REVISJONSBREV NRJ -20'18
Møre og Romsdal Revisjon lKS har avsluiiei revisjonen av årsregnskapel
for 20l 7.l
forbindelse
med revisjon har vi hail naer koniaki med dere under hele prosessen, og
uklarneler er avklarr løpende.
Vi vil i Tillegg kommenlere
Forbehold

vedrørende

forbeholder

som er lall

om i revisjonsberelningen.

esiimaler

Eller vår mening er avselningen
for paløple Tilskudd fra llli
lniegrering
og
mangfolds
direkloralel
vesenlllg lavere enn den regnskapsførle
verdien i del
fremlagle
örsregnskapel.
Eller vår mening burde del vaerl forelali
en reduksjon

med

kr 3 448 OlS på grunn av endelig avslag på lilskudd og kr 2 234 562 på grunn av
manglende
Vi ber

dokumeniasjon

om ai kommunen

iilsirekkelig

av innvilgelse
innarbeider

dokumenierl

av lilskudd.

ruiiner

og kvalileissikrei.

som

sikrer ai pokførie

Ji regnskapsforskrill'en

esiimaler

5.

Vi vil også minne om dl delle brevei ma oppbevares
oppbevaringsreglene

Molde,

/

,f'"

i samsvar med

513.

5. juli 20l 8

Møre og Romsdal

:'

i bokføringsloven

Revisjon IKS

fff")

/
,

,

{:H//

a»
I

,. .

Ronny Rishaug
oppdragsansvarlig

revisor

Posladresse:
Avd.

Molde:

Julsundveien

Møre

og Romsdal

47A, 64l2

Molde

Revisjon
, Ave.

lKS, Kaibakken
Surnadal:

eA—posl: poslGDmrrevisjonno
Organisasjonsnummer

], 6509 Krisliansund

Bördslnaugvegen

917 802’, 149

er

§7 5. ledd og KRS nr.

i, 6650 Surnadal

AUKRA

KOMMUNE

Saksmappe:

Kontrollutvalet

2018-1547/05

Arkiv:
Saksbehandlar:

216
Jane Anita Aspen

Dato:

21.9.2018

Saksframlegg

Utvalssaksnr
PS 27/18

KOMM

*

Utval
Kontrollutvalet

UNIKASJONS-/REVISJONSPLAN

Sekretariatet

2018

si tilråding

Kontrollutvalet
tar revisjonen sin presentasjon
revisjonsåre 2018 til orientering.
Bakgrunn

Møtedato
14.6.2018

av kommunikasjons-/revisjonsplan

for

for saka

Etter Forskrift om revisjon kap. 2, § 4, er revisor pålagt å arbeide etter plan og effektivt.
Kontrollutvalet
skal føre løpande tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltninga under
detter gjeld også å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.
jf. Forskrift om
kontrollutvalg,
kap. 3, § 4 og kommunelova
§ 78 nr. 1.
Vedlagt

følgjer:

.

Kommunikasjons—

og revisjonsplan

Aukra kommune

.

Vurdering av oppdragsansvarlig
revisors uavhengighet
datert 12.9.2018 frå Møre og Romsdal Revisjon lKS.

24.09.18
i forhold til Aukra kommune,

VURDERING
Revisjon av kommunen si verksemd skal skje etter god kommunal
revisjonen skal planleggast,
gjennomførast
og rapporterast.
Revisjonen

sin plan for rekneskapsrevisj

.

Oppfølgingspunkt

.
.

Risikopunkt i plan for 2018
Gjennomføring

.

Gjennomføring

'
.

Førebuing årsoppgjer (nov—des)
Gjennomføring
årsoppgj er

.

Rapportering

on for rekneskapsåret

revisjonsskikk,

2018 inneheld

dvs. at

følgjande

punkt:

frå 2017

interim

(sept—des)

til administrasjonen

.
Revisjonsteam
rekneskapsrevisjon
Revisjonen vil i møte gje kontrollutvalet
2018.

ein presentasjon

av revisjonsstrategi

for revisjonsåret

Vedlagt vurdering av oppdragsansvarlig
revisors uavhengighet
i forhold til Aukra kommune
viser ikkje nokon bindingar til Aukra kommune, som skal påverke revisor sitt sjølvstende og
objektivitet.
Jane Anita Aspen
daglig leder
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lvlØre og Romsdal
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Honordr

Aukrd

läfevisjorr %K;

( regnskdps—

kommune

og forvollningsrevisjon):

» 2018: Kr 303 000
> 2019 esiimdl:

Kr 750 000 (foklurerl

» Eiermøle i MRR vedlok
jdnuor

medgöll

lid)

år går over lil foklurering

ihl. medgöll

lid fro l.

2019.

> Vil medføre

slørre usikkerhel

»

i regnskopsovslulningsprosess,

Økt

eller

kvolilel

inlemkonlroll

vil gi lovere

knvllel

lil honororer

revisjonshonoror

fremover

ropporleringsprosess

og

god

over lid
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Effektiv kontroll i
forretningsprosessene/
tjeneste—
produksjon
gir
kvalitet i finansiell
rapportering.

lnnlekter

Arsregnskap

Tildelinger og tllskUdd

Budsjett

RISlKO

l

A

FINAN-;
SlELL

Innkjøp [drift og investering)

Lønn

og

SOStOle Kostnader

Perladeavslutning

Delarsregnskap

Revisjonens
forretningsorienterte
og
kontrollorlenterte
angrepsvinkel

Drlttsrapoorter

MRR
Møre og Romsdal Revtsjon IKS

RHF-;o:

‘

égaufiufljgma
hemdelse

i

for m” m

inntreffer

Kozjggkvemgu(164’v
heradeåsen

og
,,w

mrmeffe

MRR
",?

m

MRR

Modenhelsnivö

for inlemkonlroll

5- innafor!

Kontroll

Konlrolleyslem er integrert i helhelllg
virksomheleslyring Minne grenseflate: mer
for eksempel målstyring og kvalitelsulviklrng

4. Intelligent
Ansvar og rutrnerfor oppfllging og vedlikehold
ev kommllsyslem er på plass, slik et
inlemkonlrollen kan løpende lorbedres

3. Syetemntlserl:
Kontrollsystemer etablert på bakgrunn av
rislkovurderinger.Herleg! ansver for
gjennomføring, Rutiner for dokumemering ev
kontrollbevie.Nødvendig
lnlernkonlrollkempelenee i hele org.

..

"»Aksepmbelt nivå

2. Formelleert
F ormnlreerlekommllaklivileler er pl plass.

Dokumenrene
knnlrollrullner.

1.11lfeldlg
Avhengig av uformell kontroll, Komrolleklivrleler ..
utformes og gjennomføres ad hoc og
us slamatlek

- >Behov for endring

MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Pion tor Kommunikasjon
- Fellesmøte for
oppsummering
ov
örsoppgjørsrevisjon
- Presentasjon
ov
oppsummering
fro
örsoppgjørsrevisjon
i
kontrollutvoig

' Revisjonsberetning
° Møte med kontrollutvolg

for å ovstemme
risikovurderinger
og
vesentlighet
- Presentere og diskutere
revisjonspldn
med ddm.

XX
i

. Fellesmøte for
gjennomgang
dv funn og
, torsldg til forbedringer
° Presentere oppsummering
tro interimsrevisjon
i
kontrollutvolg

' Presentere revisjonspldn
kontrollutvolg

i

MRR
M/l

Mote

og

Ronisdoi

Rex/sion

IKS

VVVVVV

fra 120"l7

Oppfølgingspunkfer
Avlagf arsregnskap
15 februar.

inkl.alle

Årsavslufningsprosessen

avsfemminger

: formelle

og dokumenfasjon

ll
innen

sjekklister

Pensjon— budsjeffering
Lov om offenflige
Kompefanse
Rufiner

anskaffelser—

oppfølging

forvalfningsrevisjon

og rapporferingsprosess

konfanfkasser

Kvalifefssikring

bokførle

esfimafer

MRR
Møre og Romsdal Revisjon lKS

Rlslkopunkler
>

Generelle

i plan for ZOl 8

rislkopunkler

> Lov om offenlllge
» Transaksjoner
» Pensjon

anskaffelser

med

herunder

noerslöende
premleavvlk

> Skille drifl— og invesleringsulgifler

> Saerskille

rislkopunkler

» Ressurskrevende

ljenesler

MRR
Møre og Romsdal Revlsjon lKS

Gjennomføring
> Plonfose

ougusi

- sepiember

> Foreløpig

vurdering

ov risiko

> Foreløpig

vurdering

ov iniernkoniroll

> Veseniligheisgrenseberegning
> Ressursplonlegging

MRR
Møre og Romsdoi Revision iKS

**(onjegqjn

j *jejnkm—iaciää og: mam

Subsjorasj'kijndjjngez
lov

om offenjljge

inki. emajysej
onskeHolsm

Ironsoksjonm

med

»;si

jfjfjj—S
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iOH/h

inkj, rommouvjolor

og (>; mjølgij

jg ev (ijsse

nærsjqjonde

/—'.'ljesjosjoner
Mva

kompensasjon

Ajjesjosjon
cw prc-sjekfregmkczper
jervenjer
noen sr"m.

Gjennomgqng

,, jngen

ov skiHe driftNmesferimg

jnnj'nekjj

enda

joa inneværende

men

du og for”

nes'je budsjejjor

Gjennomføres
konjorrewsjon.

ved

revisjonsbesøk

nos komnwnen,

besøk

enl'jojer

og

Forberedelse

årsoppgjør

(nov—des)

» Ulsending
ClV PBC—lisle for forvenlningsgvkldring
dokumenldsjon
og dvslemminger

» Tilbakemelding

fra inlerim

> Gjennomgang

ClV årsregnskapel

for

lil ddminislrdsjonen

20l 7 med ldnke på

forbedringspunkler

MRR
Mme cg Rév'iæddl Pension lKS

Gäjænnomførimg årsoppgjør
» Kon’rroll av avstemminger

og sjekklis’rer

> KonTroll ov örsoppgjørsposferinger
> AvseTninger
>Fond

>Lönec1vdrog
>Top50vseTninger
> Verdivurderinger

» Soldoforespørsler
> AdvokGTbrev/Bonkbrev
> FUIls’rendighe’rserkloeringer
MRR
Mø'e og Rowsdo? Revisjon \KS

Gjennomføring

arsoppgjør

> Gjennomgang

av årsregnskapei

» Gjennomgang

av noTer

» Gjennomgang

av årsmelding

> Koniroll av budsjeii
i årsregnskapei
og vesenilige
avvik)

forts»

17

(budsjeiivediak

MRR
Møre og Romsdai Revisjon IKS

F&Gppøriering
> Revisjonsplon

iii kr:;ir'ri'roiluivaigei
og risikovurdering

> lnierimsropporiering
> Rapporiering

eiier

—2. okiober

— Desember/Januar
örsoppgjørei

—Mai 2019

MRR
Møre og Romsdci Revision IKS

Revisjonsieorn
» Oppdrogonsvorlig
» Team

: Ronny

monoger/koniokiperson

> Regnskopsrevisorer:
Bjermelond

Øvrige

regnskopsrevisjon

revisorer

Iviorio-

Risnoug
: June
Elis Henøen

i MRR er Tilgjengelige

ved

B Fosiervold
Husiod

og Line

behov.

MRR
Møre og Romsdoi Revisjon IKS

—Møre

og Romsdal

Revisjon

IKS

MRR

MRR
Møre og Romsdal

Revisjon

[KS

iforhold

til Aukra kommune

Ti/ Kontrollutvalget

Vurdering

av oppdragsansvar/ig

revisors uavhengighet

Innledning
i henhold

til forskrift

om revisjon

kommuner

ha ført en hederlig

merknader

til nevnte

Ifølge

(revisjonsforskriften)

vandel. Oppfølging

§ 15 skal oppdragsansvarlig

skriftlig

egenvurdering

også for revisors medarbeidere,

av sin uavhengighet
vurdering

til kontrollutvalget.

Krav til uavhengighet

men det er kun oppdragsansvarlige

og objektivitet

revisorer

som plikter å

for kontrollutvalget.

av kommuneloven

Den som foretar

revisjon

kontrolloppdrag

for kommunen

§ 79:

for en kommune

eller fylkeskommune

eller fylkeskommunen

til revidert

eller kontrollert

svekke revisors uavhengighet

og objektivitet.

a)

revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en

krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår

en slik tilknytning

jamfør

'

gjelder

legge fram en skriftlig

revisor for

kontrollutvalget,

bestemmelse.

revisjonsforskriften

Lovgivningsmessige

§ 12 skal oppdragsansvarlig

av dette kravet tilligger

ektefelle

virksomhet,

dens ansatte

Som nærstående

og en person som vedkommende

kan ikke ivareta revisjons-

og

dersom revisor eller dennes nærstående
eller tillitsmenn,

har

at dette kan

regnes

har sammen med i ekteskapsliknende

forhold
b)

slektninger

i rett oppstigende

eller personer
c)

slektninger
under

i rett oppstigende

bokstav

Det samme gjelder
uavhengighet

mangler

dersom det foreligger

.

og

linje og søsken til en person som nevnt

særegne forhold

som er egnet til å svekke tilliten

ved gjennomføring
uavhengighet

er nærmere

spesifisert

Revisor kan etter denne forskrift
fylkeskommunen

forhold

eller nedstigende

eller i en interkommunal

nødvendig

Krav til uavhengighet

linje og søsken, og deres ektefeller

a.

og objektivitet

eller fylkeskommunen,
revisoren

eller nedstigende

som de bor sammen med i ekteskapsliknende

av oppgavene.

Ansettelse

samarbeidsordning,

medfører

ikke i seg selv at

og objektivitet.
i revisjonsforskriften

§ 13.

ikke inneha andre stillinger

eller i virksomhet

til revisors

som revisor i kommunen

som den kommunen

hos kommunen

eller

eller fylkeskommunen

deltar i ved

siden av revisoroppdraget.
.

Revisor kan ikke være medlem
fylkeskommunen

.

av styrende

Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner
vedkommendes

interesser

kommer

i virksomhet

i annen virksomhet

i konflikt

annen måte er egnet til å svekke tilliten

Avd.

organer

som kommunen

eller

deltar i.

med interessene

til den som foretar

Postadresse:
Møre og Romsdal
Revisjon
Molde:
Julsundveien
47A, 6412 Molde » Avd.

når dette kan føre til at
til oppdragsgiverne

revisjon.

IKS, Kaibakken
], 6509 Krisliansund
Surnadal:
Bördshaugvegen
], 6650 Surnadal

e-posi: p051@mrrevisjon.no
Organisasjonsnummer
917 802 149

eller på

M fl”.få?
Møre og Romsdal

i tillegg er det følgende
«=

revisor

begrensninger
u tføre

kan ikke

ved gjennomføring

rådgivnings

revisor kan ikke yte tjenester
egne ledelses

«-

jf. revisjonsforskriften

§ 14:

der dette er egnet til å påvirke eller

og objektivitet

som hører inn under den revisjonspliktiges

(dvs kommunens)

og kontrolloppgaver

revisor kan ikke 0 pptre som fullmektig
skattesaker

IKS

av oppgaver,

eller andre tjenester

reise tvil om revisors uavhengighet
r

Revisjon

for den revisjonspliktige,

unntatt

ved bistand i

etter domstolloven.

Oppdragsansvar/ig

revisors vurdering

av uavhengig/ret

Unääié'gäé'dEFWQEt-iäéé's'äiiiätii EntireséiskåjSEF
En'n'iiviéié'äg'riäiiiä;

bP—kt1:

Ansettelsesforhold

Revisjon IKS.

kz'fit/ieaiém ? ' ”

Undertegnedeer

styrende

kommune

organer

ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Aukra

deltar i.

bfia: DeitäEFTnHéiTå'Ufide‘rFégFéBEjEEFTkké
F61I'éifingéfiafifih’ksi'e‘rTa'fifiir‘k’sB mam soi'iTikåiiiäF—e”
funksjoner

i annen

virksomhet,

til interessekonflikt

eller

svekket

tillit

til rollen

som

revisor.

som kan

føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

" Uhdéfiéghede
har'flé 'nær's'tåeride
somhartrim/ThinäiiÅukFåErh
rfii‘n/ésom
nar

Pkt 4: Naerstående

betydning

for uavhengighet

Pkt 5: Rådgivnings— eller

Før slike tjenester

andre tjenester

forhold

som er

og objektivitet.

utføres foretas en vurdering

til revisors uavhengighet

og objektivitet.

egnet til å påvirke

med at utøvelse av slik tjeneste

revisors habilitet

14, skal revisor ikke utføre tjenesten.

kommer

i konflikt

varsomhet

Paragrafen

eller tjenestens

Dersom vurderingen
med bestemmelsen

Hvert enkelt tilfelle

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser
og bistand og ikke revisjon.

av rådgivningens

må vurderes

som er å betrakte

sier at også slike veiledninger

konkluderer
i forskriften
særskilt.
som veiledning
må skje med

og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons— og

ikontrollvurderinger.
Undertegnede
kommune

Postadresse:
Avd.

Molde".

Juisundveien

Møre

har ikke ytet rådgivnings— eller andre tjenester

som kommer

og Romsdal

47A, 6412 Molde

i konflikt

Revisjon

lKS, Koibokken

- Avd. Surnodol:

], 6509 Kristiansund

Bördshougvcgen

e—posi: posttämrrevisjonho

Orgnriisosjonsnummer

overfor

med denne bestemmelsen.

91/ 802 1/19

i, 6650 Surnodol

arti

Aukra

§

Niki?
Møre og Romsdal

Pkt 6: Tjenester
kommunens
ledelses

under

Undertegnede

egne

kommunens

Revisjon lKS.

har ikke ytet tjenester

overfor

Aukra kommune

som lrører lnn under

egne ledelses— og kontrolloppgever,

og

kontrolloppgaver

,WWW WWW. W lWW—WWWWWWW»
Pkt 7: Opptre som

Undertegnede

opptrer

Pkt 8: Andre særegne

Undertegnede

kjenner ikke til andre særegne fornold

forhold

tilliten

fullmektig

ikke som fullmektig

for Aukra kommune.

for den

revisjonspliktige

WWW—WW...WWW.,WW,,WJ...

Molde,

12. september

Møre og Romsdal

til uavhengighet

,

,.

,

...,

W

som er egnet tila svekke

og objektivitet.

W.-.—W..... WWW

,.,

.WW.,.,,,,.W,W..,

...,,

W,.WWWWWWWWW.WW...”WWW.-

2018

Revisjon

”(S

N'Ronnv Rishaug
oppdragsansvar/ig

rev/sor

Postodresse:
Avd.

Molde:

Julsundveien

Møre

og Romsdol

Revisjon

lKS, Koibokken

47A, 6412 Molde —Avd. Surnadal:
epost:
posierevisjorrno
Orgonisosjonsnummer

i, 6509 Krislionsund

Bördshougvegen

917 602 M9

1.6650

Sumodol

AUKRA

KOMMUNE

Saksmappe:

2018-1547/05

Saksbehandlar:
Dato:

Jane Anita Aspen
26.9.2018

Arkiv:

Kontrollutvalet

210
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Saksframlegg
Utvalssaksnr
PS 28/18

Utval
Kontrollutvalet

ØKONOMIRAPPORT
Sekretariatet

PR. 31.08.2018

si tilråding:

Kontrollutvalet
administrasjonen
Bakrunn

Møtedato
2.10.2018

for

tek Aukra kommune sin økonomirapport
pr. 31.08.18
si munnlege framstilling,
til orientering.
saka

Etter lov om kommuner
”påse

at kommunens

og fylkeskommuner
eller fylkeskommunens

Med heimel i lova har Kommunaldepartementet
og fylkeskommunar
(kontrollutvalstbrskrilta).
rekneskapsrevisjon
går fram av kapittel 4.
Med heimel
15.desember

saman med

(kommunelova)
regnskaper

§ 77 nr. 4 skal kontrollutvalet
blir revidert

på en betryggende

måte.”

gitt Forskrift om kontrollutval
i kommunar
kor kontrollutvalet
sine oppgåver ved

i kommunelova
§ 46 nr. 8, har Kommunaldepartementet
2000 om årsbudsjett for kommuner.

gitt Forskrift

1 § 10 i Forskrifta går det fram at administrasjonssj
efen gjennom budsjettåret skal legge fram
rapportar for kommunestyret
som viser utviklinga i inntekter og utgifter i tråd med vedtatt
årsbudsjett.
Dersom administrasjonssjefen
tinn rimeleg grunn til å tru at det kan oppstå store
avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportane til kommunestyret
leggast fram forslag til naudsynte tiltak. Rapporteringa
skal minimum skje to gonger pr. år jf.
merknad til paragraf 10.
l § 1 1 går det fram at det skal gjerast endringar i årsbudsjettet
når dette vert vurdert
Det er kommunestyret
sjølv som skal vedta dei naudsynte endringar i årsbudsjettet.
l § 12 går det fram at oversiktene skal innehalde inntekter, utgifter,
avsetningar og bygge på same grunnlag som vedtatt årsbudsjett.

avsetningar

påkravd.

og bruk av

I Aukra kommune sitt økonomireglement
stå det at «Tertialrapporten
skal vere ein
avviksrapport
som skal rapportere status for kvar eining. Kommunestyret
kan vedta
budsjettendring
ved handsaming av tertialrapporten.»
Forskrift
om kommunersog fylkeskommuners
finansforvaltning
regulerer også
rådmannen si rapportering til kommunestyret.
l § 6 i denne forskrifta går det fram at administrasjonssjefen
minst to gonger i året skal legge
fram rapportar for kommunestyret
som viser status for kommunen si finans— og
gjeldsforvaltning.
I tillegg skal det ved året slutt leggjast fram ein rapport som viser utviklinga
gjennom året og status ved utgangen av året.

å 7 i forskrifta beskriv kva rapportane skal innehalde.
Vedlagt

saka følgjer:

.

Økonomirapportering
pr. 31.08.20]
1.102018, sak 73/18.

8, rådmannen sitt saksframlegg

.

Budsjettkorrigeringar
pr. 31.08.20]
1.10.2018, sak 74/18.

8, rådmannen sitt saksframlegg til formannskapet

til formannskapet

Vu rd ering
Grunnlag for saka er rådmannen si sak «Økonomirapportering
«Budsjettkorrigeringar
pr. 30.08.2018».
lnntektsutjamning

pr. 30.08.2018»

og sak

er venta å bli kr 4,4 mill. høgare enn det som er lagt til grunn i budsjettet.

Det er venta ein reduksjon i inntekter på skatt og formue berekna til om lag kr 10 mill.
Når det gjeld eigedomsskatteinntekter
så er det berekna at desse vil auke med om lag kr 19
mill. rådmannen gjer samstundes merksam på at tala er svært usikre enno då nemnda ikkje har
fatta alle sine takstvedtak. Rådmannen rår likevel til at berekna endring blir innarbeidd i sak
om budsjettkorrigering.
Pensjonskostnader

ser ut til å bli om lag kr 7 mill. lågare enn det som er budsjettet.

Av budsjettkorrigeringssaka
2018 utgjer kr 6,9 mill.

går det også fram at Aukra kommune sin del får havbruksfondet

Frå kommunen sine einingar/avdelingar er det meldt ei endra prognose med 1 1,5 mill. kroner.
5,9 mill. kroner av dette gjeld Innvandring og integrering, som har meldt at dei i si drift vil få
utgifter som er høgare enn motteke statleg tilskot (inklusiv korrigering av for høg
inntektsføring i 2017) og bruk av fond. Rådmannen skriv at berekningar som eininga har
gjort viser at meirforbruket vil bli dekt inn igjen ved seinare års drift.
I tillegg er det frå einingane Institusjon meldt om eit forventa meirforbruk på kr. 4,5 mill.,
Helse kr 0,97 mill.,

og tekniske

Dei meldte meirforbruka

tenester kr 2,1 mill.

er teke inn i sak om budsjettkorrigeringar.

Når det gjeld investeringsrekneskapen, så er det ikkje venta avvik i forhold til framdrift
og,/økonomisk ramme, utover det som eventuelt er opplyst i kommentarar til dei enkelte
prosjekta i tertialrapporten. Det vert i budsjettkorrigeringssaka
rådd til å gjere nokre endringar
i investeringsbudsjettet.
Aukra kommune sin tertialrapport

er ein rein økonomirapport

knytt til avvik.

l budsjettkorrigeringsaka
går det fram at auke i driftsrammer blir finansiert gjennom årets
auke i frie disponible inntekter. Rester-ande auke med kr. 17,3 mill. blir saman med
lønnsbuffer avsett til disposisjonsfond.
Sekretariatet er ikkje kjent med at det er feil ved framlagte tertialrapport. Når det gjeld
budsjettkorrigeringssaka,
så er det brukt ulike beløp når det gjeld auke i driftsramme.
Tabellen med rådmannens tilråding viser kr 13,8 mill. i budsjettkorrigeringar
til drift, medan
det i teksten avslutningsvis er vist til kr 10,7 mill. Sekretær reknar med at det siste beløpet er
ein skrivefeil.
Jane Anita Aspen
daglig leder

i
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kommune
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Kommunestyret

Økonomirapportering

pr. 31.08.2018

Rådmannen si tilråding:
Rapporten

vert teken til vitande.

Særutskrift:

Fylkesmannen

i Møre og Romsdal

Kommunerevisjonsdistrikt

2 Møre og Romsdal

Bakgrunn:

Kommunelova § 47 og forskrift om årsbudsjett § 10 har reglarfor budsjettstyring.
l § 47 nr. 2 går det fram at dersom det skjer endringar
for dei inntekter

og utgifter som årsbudsjettet

i løpet av budsjettåret

som kan få betyding

bygger på, skal administrasjonssjefen

gje melding

til kommunestyret.

lforskrifta sin § 10 går følgjande fram " Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram
rapporter

for kommunestyret

som viser utviklingen

i inntekter

og innbetalinger

og utgifter og

utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig
grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige

avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett,

skal det i rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak".
Aukra kommune

sitt Økonomireglement

er utarbeidd

med grunnlag

i desse reglane, og der står

følgjande " Tertialrapporten skal vere ein avviksrapportsom skal rapportere statusfor kvar eining.
Kommunestyret kan vedta budsjettendringar
forslagtil

ved handsaming av tertialrapporten.

budsjettendringar frå administrasjonen.

fram til politisk handsaming."
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Rapporten b/ir utarbeidd av administrasjonen
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og /agt

Utgreiing:

Denne saka rapporterer
vesentlege

awik

økonomistatus

som blir meldt.

pr. 30. april 2018, og i tråd med lov og forskrift er det berre

Budsjettet

er periodisert,

det vil seie at det er fordelt

ut over året i

samsvar med venta tidspunkt for når utgifter og inntekter blir bokført. Avvik i høve til periodisert
budsjett treng difor ikkje å bety avvik ved årsslutt.

Frie disponible

inntekter

Rammetilskot
Kommunen

sitt rammetilskot

inntektsutjamning
Rammetilskotet

pr. 31.08. er på kr. 75,2 mill. som er 0,8 mill. høgare

vart i budsjettet

for 2018 fastsett

på kr. 1.635.000,—.inntektsutjamninga
skatteinngang

ville ligge noko under

finansieringa

enn budsjett.

til og med mai er då teke omsyn til med eit tillegg på kr. 1,5 mill.

landsgjennomsnittet.

av tilleggskompensasjon

landsgjennomsnittet)

til kr. 106,8 mill., etter at tillagt

inntektsutjamning

var fastsett ut frå ei forventing om at kommunen sin
til kommunar

og kompensasjon

Trekket

er fastsett

lik venta del av

med særleg låg skatteinngang

for skattenivå

(under

lågare enn landsgjennomsnittet,

90% av

med 60% av

denne differansen.
l rammetilskot

i august

er det teke omsyn til inntektsutjamning

ut frå skatteinngangen

til og med

mai månad. Utjamninga endrar seg då frå eit trekk på 0,8 mill. i februar (med i skatteinngang
30.04.) til eit tillegg
Opplysningar
har auka

på 1,5 mill. pr. 31.08. basert

om skatteinngang

ytterlegare

resten

ved utgangen

i året viser at inntektsutjamninga

pr.

av mai.

ved utgangen

av august

til kr. 2,1 mill.

Ut frå dei opplysningar
utvikling

vidare

på skatteinngang

ein har tilgjengeleg

i dag har vi berekna

at inntektsutjamning,

av året, vil auke til om lag 6 mill. inntektsutjamning

med same

vil ut frå desse føresetnadane

bli

4,4 mill. høgare enn det som er lagt til grunn i budsjettet.
Rådmannen vil rå til at dette blir korrigert i sak om budsjettkorrigeringar.
Skatt på inntekt

og formue

Skatteinngangen

pr. 31.08. utgjer 92,4 % av budsjettert

inntekt,

og er då kr. 5,1 mill. lågare enn

budsjett.
Kommunen

sin skatteinngang

har frå førre

92,8% av landsgjennomsnittet,

mindreinntekt
KS opplyser

Utviklinga

rapportering

gjennom

på skatt på inntekt og formue

at etter korrigering

pr. 30.04. til 31.08 endra

seg frå 97,7 % til

året viser at ein truleg vil få ei vesentleg

i2018.

for lågare lønnsveksten

i 2018 enn tidlegare

lagt til grunn,

er det

berekna at kommunane vil få ein vekst frå 2017 til 2018 på 1,0 pst. Samla vekst for landet er pr.
august

på 3,3 %. Ved utgangen

av august

har Aukra kommune

ein reduksjon

i sin skatteinngangen

frå 2017 på 3,4%.
Detaljar

frå vår skatteinnkrevjing

viser at vi i år har fått overført

vesentleg

lågare forskotstrekk

frå

arbeidsgivarar i andre kommunar, og at avrekning for inntektsåret 2017 samla sett so langt har ført
til ei netto tilbakebetaling til skattytarane i kommunen som kr. 8,4 mill. høgare enn i 2017.
Skatteinngangi

september

kr. 9 mill. Utviklinga
vesentleg
at awik

høgare
i forhold

føresetnadane

viser at denne

utviklinga

i 2017 viser at kommunen
skatteinngang

til budsjett
bereknar

siste oppgjersmånad

enn oppgjersperioda

i november

held fram, og vi har no ei redusert
før. Vi føreset

blir lågare enn aWiket

vi då at samla awik

(november)

på skatteinntektene
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på

lik utvikling

i år og venter

Ut frå desse

i 2018 vil bli på om lag kr. 10 mill.

Rådmannen rår til at dette blir korrigert i sak om budsjettkorrigering.
Eigedomsskatteinntekter

derfor

i september.

inntekt

hadde ein

Budsjettert inntekt frå eigedomsskatt
utskriving

av eigedomsskatt

sitt arbeid

so langt og grunnlag

er fastsett til kr. 240 mill. Fastsetting av takstgrunnlag

pr. 1.1 .2018 er enno ikkje ferdig
dei no har tilgjengelege

for alle skattytarane.

for

Ut frå nemnda

gjer ein anslag på at kommunen

si inntekt

frå eigedomsskatt vil auke til kr. 259 mill.
Rådmannen
samtidig

rår til at berekna

merksam

endring

blir innarbeidd

i sak om budsjettkorrigering,

på at tala enno er svært usikre då nemnda

men gjer

enno ikkje har fatta alle sine

takstvedtak.

Finans—inntekter
Rente-

og utgifter

og avdragsutgifter

Venter ikkje vesentlege avvik på årsslutt.

Pensjon
Aukra
Statens

og premieawik

kommune

har no motteke

pensjonskasse

samanlikna

årsprognosar

(SPK). Ei vurdering

med motteken

prognose

for 2018 frå Kommunal
sin budsjetterte

pensjonskostnad

viser at kommunen

sine kostnader

inklusiv

vil bli om lag kr. 7 mill. lågare enn det som er lagt til grunn
ved budsjettering
og premieawik

korrigerer

landspensjonskasse

av kommunen

ein og for bruk av premiefond,

i budsjettet.
tilbakeføring

for 2018.

Rådmannen rår til at dette blir korrigert i sak om budsjettkorrigering.
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(KLP) og

arbeidsgjevaravgift

I tillegg til for høgt anslag
av premieavvik

for 2017

Drift
Drifts-

Rekneskap pr. Periode-

ramme

31.08-18

Rådmannen,

10.3

Økonomiavdeling

10.4

Organisasjonsavdeling

2 770

2 375

10.7

Barnevern

4 128

4 538

10.8

Pedagogisk rådgjevar

10.9

Næring,

revisjon,

kyrkja

Gossen barne— og ungdoms

21

Julsundet

22

Barnebo

23

Bergetippen

24

Eining for innvandring

25

Kultur

30

institusjon

32

Tenester

40

Helse

13 657

12 889

3 945

3 934

Budsjett

Endra

inkl.

endring

Ny prognose

prognose

19 446

0

19 446

5 684

0

5 684

-394

3 412

0

3 412

410

7 780

0

7 780

—768
-11

5 456

5 137

-319

8 573

4 945

4 943

-2

29 660

0

29 660

21 418

21 492

73

33 244

0

33 244

m

20

pr.

31.08-18

10.1

politisk

leiing

Awik

budsjett

skole

8 319

-254

9 614

10 202

588

14 760

10 415

10 766

351

16 904

0

16 904

5 733

6 990

1 257

11 108

-1 496

9 612

14 298

12 102

-2 196

0

5 900

5 900

6 544

7 148

604

10 330

0

10 330

og buteneste

40 270

36 489

-3 782

49 741

4 500

54 241

til heimebuande

20 218

19 878

-339

31 318

0

31 318

9 000

8 116

-884

13 108

-1 154

barnehage

barnehage

50

NAV

62

Tekniske tenester

og in

Totalt

3 535

2 382

16 120

15 581

192 067

184 962

—539

-7 106

14 610

-150

970

14 078

3 453

0

3 453

26 557

2 100

28 657

285 078

11 570

296 648

Forklaring til tabellen
Avvik bereknas som regnskap minus periodebudsjett.

Frå kommunen

Det betyr at mindreforbruk

sine einingar/avdelingar

av dette gjeld innvandring
høgare enn motteke

og integrering

vert rapporter

med negativt fortegn

er det meldt ei endra prognose med kr.11,5 mill. 5,9 mill.
som har meldt at dei i si drift i 2018 vil få utgifter som er

statleg tilskot (inklusiv korrigering

av for høg inntektsføring

i 2017) og bruk av

fond. Berekningar som eininga har gjort viser at dette meirforbruket vil blir dekt inn igjen ved
seinare års drift.
I tillegg er det frå desse einingane

meldt at dei ventar eit meirforbruk

Helse kr. 0,970 mill. og Tekniske tenester

i 2018; institusjon

kr. 2,1 mill. Dei meldte meirforbruka

kr. 4,5 mill.,

er teke inn i sak om

budsjettkorrigering der Rådmannen har rådd til at rammene blir auka lik meldt meirforbruk. Årsaka
til nye prognosar er gjort greie for på den enkelte eining/avdeling nedanfor.
Ut frå sette prognoser vil samla auke i midlar fordelt til drift i 2017 være kr. 2,9 mill.
Ny prognose på netto driftsresultat vil ut frå føresetnader lagt inn i sak om budsjettkorrigering være
ei auke på kr. 17,3 mill.
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Rapportering
Einingane

frå einingane/avdelingane;

er pr. 31. august

bedt om å rapportere

meir-/mindreforbruk

1.

Forklar

2.

Forklar venta meir—lmindreforbruk

3.

Dersom meldt årsprognose viser meirforbruk:

4.

lVleldt mindreforbruk

beløp sett inn i kollonna

i forhold

tilbake

endra

at dette skal avvike minst

på desse punkta:

til periodisert

budsjett

på rapporteringstidspunktet

i forhold til årsbudsjett med endringar pr. 31.12. ( lik

prognose)

mogeleg

gjer greie for kva tiltak som er sett i verk for

frå vedteken

ramme.

i årsprognosen må gjerast greie for, varige aWik må meldast som

budsjettkorrigering.

10.1

Rådmannen,

Rådmannen,
politisk
..
.
leiing og serViceavd

politisk

leiing

og serviceavdelinga

Periode.
budett

Rekneskap

Budsjett
.
inkl.
_
endring

.
AWik

Endra

Ny

prognose

prognose

1 Tertial

7 266

8 346

1 079

19 446

O

19 446

2 Tertial

13 657

12 889

-768

19 446

0

19 446

1. Avdelinga
gjeld utgifter

har eit meirforbruk

som i all hovudsak skal dekkjast ved bruk av fond ved årets slutt. Dette

knytt til fastlandsløysing

2. Det er ikkje venta eit meirforbruk

10.3

og omstillingsfondet.
ved årets slutt.

Økonomiavdelinga
_

Økonomiavdeling

_

Rekneskap

Periode.

AWik

budsjett

d ' tt

_

Bu- sle
inkl.

endrin

,

Endra

Ny

prognose

prognose

l Tertial

1 999

2 080

81

5 684

O

5 684

2 Tertial

3 945

3 934

-11

5 684

0

5 684

1. Det er ingen vesentlege

aWik pr rapportering.

10.4

Organisasjonsavdeling

Organisasjons-

.
avdeling

Rekneskap

B cl ' tt

_

Periode-

.
budSJGtt

u. Sle

AWik

inkl.
_

endnn

1Tertial

1 421

1 396

2 Tertial

2 770

2 376

1. Ein del av meriforbruket

vert søkt dekka av omstillingsfond

innkjøp

avjubilantgåver

2. Det er eit meirforbruk

bedriftshelsetenester.

som blir utgiftsført

—25
-394

andre einingar

på kurs og opplæring,

spesielt

47

Ny

prognose

3412

0

3412

3 412

0

3 412

ved rekneskapsavslutning

og noko er

over 2 - 3 år.

innafor

Dette vil bli søkt dekt innanfor ramma.

Side

Endra

prognose

HMS, på avgifter

og gebyr og kjøp av

10.7

Barnevern
Periode.
budSJett

Rekneskap

Barnevern

B d ' tt

.
AWIk

u Sle
Inkl.
.
endring

Endra

Ny

prognose

prognose

1 Tertial

2 032

1 945

-87

7 780

0

7 780

2 Tertial

4 128

4 538

410

7 780

0

7 780

1. Barnevernstenester

har eit samla mindreforbruk

på kr 409.000

pr. 31.8. Dette gjev ikkje eit

korrekte bilete, då mindreforbruket skuldast sein fakturering frå vertskommunen (august er ikkje
fakturert). Reelt er status pr. 31.8 eit meirforbruk på om lag kr 200.000. Det er ikkje venta at
årsrekneskapen vil awike vesentleg frå årsbudsjettet.

Pedagogisk rådgjevar

10.8

Pedagogisk
.. ,
radgjevar

Periode.
budett

Rekneskap

Budsjett
.
Inkl.
.
endring

.
Avvnk

1 Tertial

2 727

2 125

—602

8 573

2 Tertial

5 455

5 137

-319

8 573

i. Årsaka til meirforbruket

er at Trollmyra

Barnehage

Endra

Ny

prognose

prognose
0

8 573

8 319

-254

Aukra AS har fått etterjustert

kommunalt

tilskott for 2017 det er ikkje budsjettert. Dette er avrekning år for år og varier ut frå tilskott gitt til
kommunale

barnehagar

i 2017.

2. Forutsatt at ein får kompensert

etterjusteringa

til Trollmyra

kan det sjå ut til at eininga går i

balanse ved årsslutt. Det er alltid ei viss usikkerhet rundt tai på barn frå Aukra kommune som går i
andre kommunar

10.9 Næring,

sine barnehagar.

revisjon,

revisjon,
.
kyrkja

kyrkja

m.m.
.

Næring,

Periode.
bUdett

Rekneskap

l Tertial

1 778

13 343

2 Tertial

4 945

4 943

B

.
Awrk

ll

d '

tt

u spe
inkl.
.
endrm

565
-2

Endra

Ny

prognose

prognose

27 430

O

27 430

29 660

0

29 660

1. Etter ynskje frå GassRORiks blir tilskot først utbetalt når endeleg takst er klar. Dersom det blir ei
endringa i eigedomsskatten
forholdsmessig

etter at alle takstar er fastsett, vil og tilskot til GassRORiks bli

endra.

20 Gossen barne- og ungdomsskole
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Gossen barne- og
ungdomsskole

Budsjett
_
Inkl.
_
endrm

_
AWIk

Periode.
budSJett

Rekneskap

Endra

Ny

prognose

prognose

1 Tertial

12 955

12 534

—421

33 244

O

33 244

2 Tertial

21 418

21 492

73

33 244

0

33 244

i. Gossen barne —ogungdomsskole(GBU)

har eit mindreforbruk

på 73 446

pr 30.8.2018.

til at vi vil kunne halde ramma for inneværende år. Vi har ei auka utfordring
omfattande

behov i 1.klasse både i skole og SFO, men jobber

21 Julsundet
Julsundet

Det ser ut

med elevar med

for å ta det innafor

eiga ramme.

skole

skole

_
Perlode.
budSJett

Rekneskap

1 Tertial

7 591

2 Tertial

9 614

i. Mindreforbruket
skolendrifta.

skuldast

løhsutgifter.

2018 har ein 5 klasser

E dra
n
prognose

inkl.
_
endrm
—92

14 760

10 202

588

14 760

i hovudsak

Med dei auka inntektene

Awik

7 499

høgare

SFO har eit lite meirforbruk

2: Frå hausten

Budsjett

inntekter

frå andre

som kjem av mindre

i Ungdomsskolen

O

kommunar

vi no har,

14 760

-150

14 510

enn venta i

brukarbetaling

mot tidlegare

frå nabokommunen

N
y
prognose

enn venta.

3. Dette fører til ei auke i
og ei forventning

om at

inntektene vil halde fram å stige på grunn av elevtal, ser ein for seg at ein vil klare å halde seg
innanfor

ramma.

22 Barnebo
Barnebo

barnehage

barnehage

Budsjett

Periode.
budSJett

Rekneskap

Awik

inkl.
,
endring

Endra

N
y
prognose

prognose

1Tertial

5959

6318

359

16904

0

16 904

Z Tertial

10 415

10 766

351

16 904

0

16 904

i. Mindreforbruket

skuldast

større

inntekter

enn budsjettert

i forhold

til periodisert

budsjett

på

rapporteringstidspunktet.
2. Ikkje venta meir/mindreforbruk
er teke inn i drifta

på Barnebo

i forhold til årsbudsjett. Barn frå Trollmyra barnehage Aukra AS

barnehage,

utan at dette endrar

ressursbruken

i drifta.

Auka

hjelpebehov til enkeltbarn vert oppdekt og løyst innanfor ramma.

23 Bergetippen
Bergetippen
barnehage

barnehage

B

Rekneskap

_
Avmk

Periode.
budSJett

.

u-dSJEtt
inkl.
_
endrm

1 Tertial

3 240

4 101

861

11 108

2 Tertial

5 731

6 990

1 259

11 108

Side 49

Endra

Ny

prognose

prognose
O

-1 496

11 108

9 512

og kan redusere

har eit mindreforbruk

1. Eininga

vart tilført

Desse midlene

kan no takast

etter at barnehagen

ut av ramma

på dette er

med kr 1.496.000,—. Forklaringa

ramma

i 2016 og 2017 i samband

desse midlene

at barnehagen

utvida

med midlertidig

drift.

drift

har gått over til ordinær

med

5

avdelingar. Eininga vil etter dette vere i balanse ved utgangen av året 2018. Vi vil fortsatt nå målet
for barn og foreldre

god barnehagetjeneste

om ein kvalitativ

og integrering

24 Eining for innvandring
Eining for
_
,
og
Innvandring
,
_
mte renn

på fastlandsaukra.

Budsjett
,
mkl.
_
endnn

,
Awnk

Periode,
budsjett

Rekneskap

1 Tertial

6 520

5 814

-706

0

2 Tertial

14 298

12 102

-2 196

0

er mellom

1. Årsaka til meirforbruket

hovudsak

Det skuldast

978.000,-.

på einsleg

prognose

mindreårige

0

O

anna er at vi har eit høgt meirforbruk

ei busetting

Ny

Endra
prognose

feltet

S 900

5 900

på overtid

på kr

med store utfordringar.

Desse utgiftene er det søkt tilskot frå IlVlDl. Den søknaden er under handsaming. I tillegg er det eit
på kr. 1.019.000,-. Dette skuldast at fleire deltakarar har fått
meirforbruk på introduksjonsstønad
for å vere i stand til å kvalifisere seg vidare. Dette har vore ei
forlenga introduksjonsprogrammet
god investering,
til arbeid

har kome seg vidare

introduksjonsprogrammet

eller utdanning.

2. Det er gjennomført
I tillegg

av dei som har avlutta

då fleirtalet

har eininga

naudsynte sparetiltak i eininga. Tilsette som har slutta har ikkje vorte erstatta.

gjennomført

Administrasjonen

ut september.

med 7 personar.

ei nedbemanning

av staben

har samlokalisert

seg med vaksenopplæringa,

Dei det gjeld arbeider
og ein reknar

med

at ein her kan spare inn noko på drift. Bufellesskap har blitt slått saman, og dei eldste einslege
mindreårige har flytta til eigen bustad med tilsyn. i samband med dette har tre tilsette gått over til
eit "Einsleg

mindreårig

Etter kvart som dei einslege

oppfølgingsteam".

mindreårige

vert eldre, vil dei

gå over til dette teamet, noko som på sikt vil redusere kostnadene på feltet for einslege mindreårige
flyktningar.
av introduksjonsstønad

3. lVIeirforbruk

vert redusert

resten

av året, då mange er avslutta

i 2. tertial.

Kostnadar til drift av bufellesskap vil verte redusert dei siste tre månadane av 2018 som ei følgje av
nedbemanninga.

Ein gjennomgang av inntekter og utgifter i 2018 viser at dei statlege overføringane som gjeld
integreringstilskot er på kr 28.230.600. l tillegg ventar vi statlege tilskot til norskopplæring på om lag
3 millionar. På inntektssida kjem og inntekter frå sal av mat og klede, samt andre overføringar frå
NAV (sal av tiltaksplassar

i vaksenopplæringa)

og Bufetat

(støtte til foreldrerettleiing).

Ut frå dagens prognose vil ein i 2018 få eit samla meirforbruk
Innvandring
meriforbruket

og integrering

teke inn i drifta.

på kr 5.682.000,-

frå 2017.

Det skuldast
Prognosene

på kr 5,9 millionar. Då er fondet for

at vi ikkje har klart å arbeide
for åra framover,

inn

gitt at situasjonen

er som

no, viser eit overskot for åra 2019 til 2021 . Årsaka er at flesteparten av flyktningane då er ferdig
kvalifiserte. Underskotet frå tidlegare år vert dekt inn i denne femårsperioda (2017 - 2021).

25 Kultur

Side 50

Kultur

Periode.
budslett

Rekneskap

Budsjett
_
inkl.
,
endring

.
AWik

Endra

Ny

prognose

prognose

1Tertial

2841

3 372

S31

10 330

0

10330

2 Tertial

6 544

7 148

615

10 330

O

10 330

1. Mindreforbruket

er på kr. 614.783,—. Om lag kr. 330.000,-

tilskot til sikra friluftsområde,

samt tilskot

frivillige

vore mindre

lag og organisasjonar

Eininga er ikkje tilført
SLT—koordinator

budsjettmidlar

stillinga.

er knytt til stilling

til utviklingstiltak

i biblioteket.

enn budsjettert

har tilskot

til

hittil i år.

for den kommunale

Vi har fått utbetalt

som SLT—koordinator,

I tillegg

andelen

kr. 200.000,— i tilskot

av tilskotet
for første

for inneverande

år for

året.

2. Det ligg an til at vi ikkje klarer å nå måla for brukarbetaling og sal av tenester ved kulturskolen.
pr. dato 45.000,- under budsjett. Elevopptaket viser om lag same elevtal for hausten, så det er
grunn

til å tru at inntektene

dette er knytt til bortfall
3. Det vert

heile

både internt

tida

vil vere redusert

av sal av tenester

arbeidd

og eksternt.

for

for året totalt

internt

å marknadsføre

Det er ei målsetting

sett med omlag

Er

kr. 60.000,—. Ein del av

i kommunen.
tilboda

ved

kulturskolen,

å dekke inn bortfall

reduserte utgifter på eininga. Det er ikkje venta meirforbruk

samt

av inntekter

auke

sal av tenester

også gjennom

i forhold til vedteke budsjett.

30 Institusjonstenester
B
Institusjon

og

Periode—
.
budslett

Rekneskap

buteneste

_
AWik

1 Tertial

21 057

20 640

2 Tertial

40 270

36 489

1. Eininga har eit meirforbruk
lVleirforbruket
mellom

skuldas

—417

Endra

49 741

-3 782

Ny

prognose

prognose
0

49 741

49 741

4 500

54 241

på kr 3.781.523.

i all hovudsak

anna høgt sjukefråvær

.

udslett
inkl.
.
endrm

for høge løn—og overtidskostnader

i første

kvartal(Aukraheimen)

på fleire ansvar. Årsaka er

og auke i lovpålagt

avlastningsteneste.

Deler av eininga sitt meirforbruk skuldast utgifter knytt til liggedøgn på sjukehus med kr 580.000,—.
Årsaka er ein kombinasjon av at sjukehusa skriv ut pasientar tidlegare enn før i mangel på ledig
kapasitet på Omsorgssenteret, manglande beredskap til å rigge ein plass på kort varsel og
manglande

kompetanse

og ressursar

i forhold

til pleietyngde

på utskrivne

pasientar.

institusjon

er i

dag å samanlikne med eit «minisjukehus» der mykje behandling iverksatt av helseforetaket skal
vidareførast.
liggedøgn

Det krev kompetanse
på sjukehus.

medisinbudsjett

endringari

og opplæring

av personell,

og vil i nokre tilfelle

slik den er i dag og slik den vil være framover

fører til ekstra

vil føre til eit aukande

iht ulike behandlingsforløp.

2. Nytt Omsorgssenter
eksempelvis

Drifta

lisensar

med ny teknologi,
på ny velferdsteknologi.

gir og eit høgare forbruk
l tillegg

har eininga

innan andre områder,
gjennomført

ei organisatoriske

leiinga, som har medført ein ekstra kostnad på kr 615.000. Denne kostnaden er ein del

av ei omstilling

for å sikre god leiing og godt arbeidsmiljø

i eininga.

Kostnaden

2018, og vil verte utlikna i 2019 ved nedtrekk i andre administrative

stillingar.

Side

51

er midlertidig

for

Fråværet

er betydeleg

naudsynt

ekstra

redusert

bemanningi

i 2. kvartal,
periodar

men pleietyngde

i andre tertial.

og avvik

på ny teknologi

Difor har ikkje eininga

makta

har medført
å hente

ut

gevinstar.
Endringar

i drifta

rekneskap

er kostnadsdrivande

innanfor

vedteke

Med noko usikkerheit

rundt

at eit samla meirforbruk

og eininga

si vurdering

er at det vert vanskelig

å levere eit

budsjett.
refusjonar

frå lønsoppgjer

og ressurskrevjande

brukarar,

anslår eininga

i 2018 vert kr 4.500.000,—.

3. For å redusere aWika mest mogeleg har eininga sett i verk desse tiltaka:
Sende helsepersonell
utskrivingsklare

frå kommunen

pasientar

(unngå

til sjukehuset

fører til at ein ikkje nyttar

vikarbyrå,

Dette er ressurssparande

og må nyttast

(57%)

gjennom

Det er fokus

tett oppfølging

på god opplæring

auke tenestekvaliteten

sjukeheim).

av tenestebehov
Samarbeid

hos

mellom

INT og HET

og at det er meir flyt i bruk av sjukepleiekompetanse
i større grad. Eininga arbeider

på tvers.

for å halde sjukefråveret

lågt

av leiing.
og full nytting

og delvis hindre

av alle dei teknologiar

innleie

dette er at pasientvarslinga

fungerer

nytilsetting

ved naturleg

i administrasjon

for kartlegging

at alle skal innom

nybygget

er rigga for. Dette vil

for å våke over enkeltpasientar.

fullt ut. For å finansiere

Ein føresetnad

ny leiarstruktur

for

vert det inga

avgang.

Auka i avlastning:

Eininga har i medhald av Lov om pasient—og brukarrettigheter,
helse— og omsorgstenester
timar

mm

5 3-2 nr 6 bokstav

for 2018. Eininga har ikkje budsjettert

som dette.
faktor

Difor blir kostnadane

er at tilfeldig

brukarane.

bemanning

Det er brukarar

høgare

b. vedteke

52-1 a, samt lov om kommunale
ekstra avlastning

med eller bemanna

då vi må yte mykje av tenesta

(timelønte

og vikarar)

som har eit særskilt

tilsvarande

3.320,25

opp for så mykje ekstra avlastning

ikkje kan nyttas

ved bruk av overtid.
åleine saman

behov for pleie, stabilitet

og rutine.

Ein anna

med desse
Bemanning

og

opplæring i å yte tenester mot enkelte av våre ressurskrevjande brukarar, er noko eininga arbeider
med å få på plass. Inntil det er på plass, må diverre overtid delvis nyttas.
Idag utgjer overtidskostnadane
legg dette til grunn

ei meirutgift

for utrekninga

om lag 37% av samla lønskostnadar eks pensjon og arb.g.avg. Ein
av den totale

kostnaden

for ekstra

avlastning,

og kjem då fram til

på kr 1.732.866.

Berre ein av brukarane

er over terskelverdi

for å få refusjon

frå staten,

og ut frå dette er det

berekna ein statleg refusjon på kr 488.000,—.
Total berekna
Ref staten

utgift

berekna

kr 1.732.000
til

Total netto auka utgift
Samla prognose

32 Tenester

til

kr
i 2018

på meirforbruk

488.000

kr 1.244.000
I 2018 er ut frå det som er utgredd

ovanfor

kr 4.500.000,-

heimebuande
B

Tenester til
.
heimebuande

Rekneskap

Pe riode.
budSJett

.
”,dslett
inkl.
.
endrm

,
Awnk

1Tertial

10 526

11257

2 Tertial

20 218

19 878

Side 52

730

-339

Endra

Ny

prognose

prognose

31318

0

31318

31 318

0

31 318

1. Eininga har eit meirforbruk
forbruk

av overtid

ferieperioden

på kr 339.000

og ferievikarar

enn venta.

i andre tertial.

enn budsjettert

i tillegg

har eininga

Avviket

i Heimetenesta.

sett det naudsynt

skuldas

i all hovudsak

Årsaken

er høgare

høgare

sjukefråvær

å ta inn ekstra bemanning

av pleiebehovet på heildøgns omsorg, som er ein konsekvens av færre sjukeheimsplassar
omsorgssenteret.
Dagsentera

Samla meirforbruk

har fortsatt

vakante

fram til at det er ikkje naudsynt

på Heimetenester

stillingar.

dag. Dette gir eit mindreforbruk

Med noko usikkerheit

behovet

med det tilbodet

for bemanning

og kome

og etterspurnaden

som er i

på dagsentra på kr 1.019.000,—.

2. Eininga har til gode prosjektmidlar
tertial.

i det nye

er på kr 1.563.000,-.

Eininga har vurdert

med fleire stillingar

i

på grunn

frå Fylkesmannen på kr 246.000,—som blir refundert i tredje

rundt

lønsoppgjøret

for 2018, ventas eininga

å kunne gå i budsjett

i

2018.
3. Tiltaka

framover

heimetenesta.

vil verte fokusert

Dagsentra

på bemanning

vil vurderas

i forhold

i forhold

til naudsynte

til behov og redusert
ressursar

i forhold

bruk av overtid

til budsjett

i

i 2019.

40 Helse
Helse

Periode,
budslett

Rekneskap

_
AWik

Bu-ds;ett
inkl.
.
endrm

1 Tertial

5 473

4 854

-618

13 108

2 Tertial

9 000

8 115

-884

13 108

1. Årsaka til meirforbruket
Helseforetaket
budsjettert.

Overgangen

kommunelege

med

ambulansebåtane

til ny kommunelege

motorhavari

i august,

Gjesteinnbygjaroppgjer

påfølgende
regnskapen
regnskapet

Ny
prognose
O

13 108

970

14 078

at kostnaden for transporttjenesta

Øyvon og Dr. Riiber vert høgare

2 vart høgare

enn budsjettert.

til

enn

Overgang

til ny

2 vart kr 190.000,— høgare.

2. Dr. Riiber hadde
forsikring.

er som forklart i 1, tertialrapport

for legevakt

Endra
prognose

år, revisjonen
belasta

det er ikkje klart kor mykje av kostnaden

for bruk av fastlegar

har gjort oss marksame

med to godgjeringar

i andre

kommunar

på at dette ikkje er rett praksis.

til Helseforetaket.

for 2018. Dette vert ein eingongskostnad

Det utgjer

som dekkast

vart belasta

For 2018 vert

kr 480.000,— i meirkostnad

ut i frå driftsbudsjett

for båtane

i

i 2018.

Helsetenesta må betale kr 2.736.972 for 2018 til Helseforetaket for ambulansebåtkøyring.
vert berekna

av

regnskapet

og køyring.

i budsjettet

er det berekna

Refusjon

til kr 1.800.000.

Det gjer eit avvik på omlag kr 1.000.000,—.Vi har også ei auka inntekt på Dr. Rieber med kr 680.000,. Netto vert dette ei kostnadsauke på omlag kr 300.000,- . Dette er ei varig auke av
driftskostnadane.
Som nevnt i punkt
eingongskostnad
3. Kostnadane
nabokommunar

1 vart overgang

til ny kommunelege

2 kr 190.000,— høgare,

dette er ein

då det er driftsavtalar

mellom

for 2018.
i punkt

2 kan ikkje eininga

og Helseforetaket,

og om ei budsjettkorrigering

sjølv påvirke

einingsleiar

på totalt

ser ikkje at det er mogleg

kr 970.000,—.

50 NAV
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dekke inn dette i ramma

.
budSJEtt
1 276

2 Tertial

3 535

2 382

1. Krav om refusjon

for flyktningar,

Krav om refusjon
er omlag

for flyktningar

2 personar

kommunen

-1 154

010118-310818,
utgjer

gruppa

i denne

fram

O

3 453

3 453

0

3 453

stønad

(010118—310818):

som vi ikkje skal kreve refusjon

er noko av det vi har fokus

som mottar

3 453

supplerande

perioden

med tiltak for å få redusert

Ny

prognose

ved siden av

er på: 737 139 kroner.

over 5 år). Det vil seie at avvik vert redusert

Vi held fortsatt
aktivitet

i denne

—299

som har motteke

for perioden

inkl.
_

endring

1 575

Endra

prognose

,

AWik

1 Tertial

introduksjonsstønad

Budsjett

_

Periode-

Rekneskap

NAV

til omlag

utbetalingar

på. Og generelt

ca. 200 000 kroner

for da dei har opphald

(det

i

100.000,—.

til økonomisk

ein meir arbeidsretta

sosialhjelp.

Krav om

fokus for denne

gruppa

sosialhjelp.

62 Tekniske

tenester

Helse

_
Avvnk

Periode.
budSJett

Rekneskap

Budslett
mkl.
_
endrm

Endra

1 Tertial

10 966

10 316

—650

26 557

2 Tertial

16 120

15 581

-539

26 557

1. lVleirforbruket

Ny

prognose

prognose
O

26 557

2 100

28 657

skuldast:

Eigedomsforvaltning:
Kostnader

på kr 400.000

i samband

gjer at vedlikehaldsbudsjettet

vedlikehald på kommunale
periodisert

budsjett.

Aukraheimen,
ikkje eininga
l tillegg

l budsjettet

tal viser at straumforbruket

men ein antek likevel

av ein omsorgsbustad,

står det att berre 80.000 til

eit meirforbruk

på omsorgssenteret

på om lag 1,1 million

totalt

til

er lågare enn på
for året. Dette har

for å dekke inn i ramma.

er det eit meirforbruk

Det er meirinntekter

behov for totalrenovering

bygg. IVleirforbruk på straum på kr 733.000 (33%) iforhold

Foreløpige

mulighet

med akutt

viser eit meirforbruk.

på innleige

på husleige,

av reinhaldsvikarar

men dette kompenserer

på grunn

av høgt sjukefråvær.

ikkje for meirforbruket

innan

eigedomsforvaltning..
Næringsareal:
Det var budsjettert
har alle leigetakarar

med leigeinntekter

på kr 600.000

sagt opp i løpet av 2017/2018.

på næringsareal.

På Nyland

Det betyr ingen leigeinntekter

industriområde
i 2018.

Brannberedskap:
Avtalen

med Molde

Brann og Redning

for beredskap

2017. Dette er det ikkje tatt høgde for i budsjettet,
innan

ramma.

Utgiftene

til brannberedskap

er bunde

beredskapsavtaler.

Side

ijulsundet

steig frå kr 325.000

og ein har ikkje mulighet

54

opp i vaktgodgjersle,

til kr 810.000

for å dekke dette inn
lovpålagte

øvingar

og

i

Sjølvkostområdet:
Grunna

behov for rådgjeving

kringjusteringar

i reinseanlegget

i Tverriia,

viser rekneskapen

meirforbruk her. Uforutsette hendingar har medført meirforbruk på vaktgodtgjersle.
lVleirinntel<t på kommunale gebyr kompenserer for meirforbruket.
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eit stort

lnvesteringsbudsjett
Oversikta

nedanfor

viser kommunen

sitt opprinnelege

som er vedteke i løpet av året. Investeringsbudsjett
rapportere

derfor

her på rekneskap

budsjett

til investeringar

pr. rapporteringstidspunkt

mot samla løyver for heile året.

Reknes kap Opprinnele
pr
Tiltak nr. Store

tiltak

i 1000

kr

Julsundet

skole og fleirbrukshus

210201

Julsundet

skole —midlertidig

257000

Kulturhus

og basseng

303201

Tilrettelagt

309200

Aukra omsorgssenter

313000

Julsundet

616101

Torha ugmyra aust bustadfelt

bustad

Bergtun

omsorgsbase,

planlegging

Energisentral,

trinn 2

645204

Opparbeiding

- Falkhytten

645207

Utbygging

648115

Hovudvassleidning

Løvikkrysset

648117

Hovudvassleidning

Flatvoll

651001

Vassleidning

669001

Utleigebustader

669002

Nybygg Aukratun

Bergtun Aust
- Rindarøy.

- Hukkelberg
- Julsundet

Hollingsholm

sentrum

(til Hollingen—krysset)

i Julsundet
Solem — avkj.Røabul<ta

679103

Gang- og sykkelveg

679106

Sykkelveg

683020

Vegutbetring

683021

Veglys Hogsnesvegen,

Eidskrem —lVIolde Grense
og veglys Hollingsætervegen
Skarshaugvegen—Løvikvegen

og Hellegota

TOTALT

O

i 1000 kr

investering

ROR—IKT

4 000

2 644

5 500

8 434

365

6 400

52 635

63 110

63 110

153 665

210 000

210026

Smartboard

Julsundet

255000

Kommunal eigendel

257001

Midlertidige

1 887

2 670
10 187

26 700
15 200

9

0

100

14 700

337

2 500

2 500

133
1 361

2 545

0

3 400

246

5 000

5 000

O

271

3 900

6 900

242

5

0

3 688

6 000

7 835

120

500

500

O

O

300013

Velferdsteknologi

300014

Innkjøp velferdsteknologi

og basseng

302001

Utskifting

302002

Utstyr til treningsrom

av utslitt

0
200

200

1

3 900

3 900

0

0

4 000

6 970

0

152 410

169 436

308000

inventar

320000

Bilar heimetenesta

320001

lKT velferdsteknologi

320004

Tryggleiksalarmar

320006

Velferdsteknologi

og utstyr PLO (Aukra Dagsenter,

Bergtun og Aukra heimen)

heimetenesta

602001

Reguleringplan

625001

Tiltak kommunehuset

625003

Hurtigladestasjon

625004

Koble kommunehus

heimetenester

Kyststi

625011

Tursti Matberget

315 372

1 228

1 228

510

315

315

0

300

180

1 400

578 300

3 360

O
2 100

221

250

393

500

24
0

300

123

250
0

996

1 400

866

1 000

Kjerrings undet

625010

0

B udsjett ml
endring
Rekneskap
2018
tidle are år

2018

O
nytt omsorgssenter,

10 083

1 003

1 048

utstyr

3 159

0

138

- institusjonstenesta

0090

O

6 977

134

for spelemiddelsøknader

bygg kulturhus

192 000

20 900

O
20 000

31.08.2018
O

128 000

4 724

4 000

Reknes kap Opprinnele
pr
g budsjett
104002

ramme

304

93 851

Tiltak nr Små tiltak

are år
104 460

Vedteken
kostnads-

1 498

2 486

sentrum

tidle

33 800

O

4 108

620100

Falkhytten

33 800

160

R eknes kap

2018

2018

25 304

løysing

Budsjettm/
endring

g budsjett

31.08.2018

210200

i 201 8 og endringar

er ikkje periodisert på same måte som drift, ein

O
200

til den nye energisentralen

1 550
1 000
352

til Lauvåsen

627109

Reinhaldsmaskinar

207

150

645206

Tiltak Falkh tten vest

198

900

607

648000

Vatn generelle

107

500

3 563

223

420

investeringer

648001

Forsystem

648500

Avløp

669000

Administrasjon

683015

Veglys gml. kommunehus

683016

Veglys Buktavegen

683017

Veglys Hjertvikvegen

683018

Vegutbetring

683019

Fiberutbygging

683022

Fiberstrekk

684000

Busskur

grunnlag

generelle

eiendomsskatt

350

investeringer

61

til sentrum

til Hjertvikberget

3 498

142

utbyggingsavdeling

bustadfelt

394

1 876

378

783

og veglys Hollingsætervegen
Sporsheimsbrauta

13

478
200

- Juvika

17

TOTALT

7 602
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200

0

14 313

1 209

18 042

20 296

Ein ventar ikkje avvik i forhold til framdrift
opplyst

i kommentarar

210200 Julsundet

og/eller Økonomisk ramme, utover det som eventuelt er

prosjekta

av utbyggingsavdelinga

og einingsleiarane

slik:

skole og fleirbrukshus

Bygget er overtatt,
iløpet

til dei enkelte

og sluttoppgjer

av september.

er mottatt

Det er tidlegare

frå entreprenør.

informert

om forventa

Uteområdet
meirforbruk

er venta ferdigstilt
på om lag 4 mill. over

ramme.
skole - midlertidig

210201 Julsundet
Demontering

løysing

av brakker. 2 av 3 er solgt, og vil finansiere

257000 Kulturhus

utgiftene

til demontering.

og basseng

Konkurransegrunnlaget

er noko forseinka

i forhold

til planlagt framdrift,

men vil ikkje endre

planlagt ferdigdato.
303201 Tilrettelagt

bustad Bergtun

Bygget er under oppføring.
309200

Aukra

Sluttoppgjer

omsorgssenter

frå entreprenør

er klart. Det gjenstår noko endringsarbeid

og komplettering

av

inventar.

313000 Julsundet
Dette prosjektet

omsorgsbase,

planlegging

vert bygd som ei totalentreprise

saman med utleigebustadane

(prosjekt 669001), og løyva må sjåast i samanheng.
616101 Torhaugmyra
Bustadfeltet

Overtaking

på iVlevold

1.0ktober.

aust bustadfelt

er ferdigstilt.

Frådeling av tomter

vert gjennomført

i haust. Sluttoppgjer

er ikkje

klart.
620100 Energisentral,

trinn 2

Det skal gjerast tiltak mot støy. Sluttrapport
645204 Opparbeiding
Reguleringsplan

- Falkhytten

sentrum

er under sluttføring

645207 Utbygging

Falkhytten

neste.

og det er signert kontrakt

på riving av Soltun.

Bergtun Aust

Prosjektet gjeld kostnader til veg, vatn, avløp og omlegging av høgspent i samband med
bygging av to nye omsorgsbustader.

Det vart samtidig lagt fram forsyning

vatn/avløp

ved bufellesskapet.

for framtidige

648115 Hovudvassleidning
Under prosjektering.

Løvikkrysset

- Rindarøy.

Anbod vert lyst ut i haust.

648117 Hovudvassleidning
Prosjektet

byggetrinn

Flatvoll —Hukkelberg

er avgrensa til strekninga

Hukkelberg-Falkhytten

er signert og klart for bygging. Siste strekning
heile strekninga

av straum og

grunna kostnadsramme.

er lagt inn som ein opsjon i anbodet.

krev ei tilleggsløyving.

Side 57

Kontrakt
Fullføring av

669001 Utleigebustader

i Julsundet

Ingen avvik i framdrift,
samanheng

kvalitet eller Økonomi. Overtaking

i starten av oktober.

lVlå sjåast i

med prosjekt 313000 Omsorgsbase i Julsundet.

669002 Nybygg Aukratun
Det vert skrive kontrakt

med arkitekt

og tekniske rådgjevarar

i slutten av september.

679103 Gang- og sykkelveg Solem - avkj.Røabukta
Utgifter

til oppmåling

og utbetaling

683020

Vegutbetring

og veglys

Forhandlinger

om grunnkjøp

Hogsnes

grunneigarar.

Hollingsætervegen

gjennomført,

683021 Veglys Hogsnesvegen,
Anbod

av rest sluttoppgjer
og prosjektet

er klart for prosjektering.

Skarshaugvegen-L¢vikvegen

og Hellegota

er lyst ut. Arkeologiske

og Hellegota

undersøkingar

er gjennomført.

Strekninga

Skarshaug - Løvik er under prosjektering.
Små tiltak
210026 Smartboard

Julsundet

Etter at vi undersøkte
klasseromma

prisar og bad om løyve for å få kjøpt inn nye Smart-Board

i Ungdomsskolen,

kom det nye produkt som har langt betre kvalitet, LED. Desse

tavlene har 3-4 gonger lenger levetid og betre lysstyrke enn tradisjonelle
Vedlikehalsutgiftene
Moldeskolane

smart-board

tavler.

vert reduserte.

satsar LED teknologi

Ungdomsskolen

tavler for

i Julsundet

der dei byggjer nytt.

har store klasser, og lysstyrken gjer at elevane ser langt betre det

som skjer på tavla.
255000 Kommunal

eigendel for spelemiddelsøknader

Ikkje påventa avvik i 2019.
257001 Midlertidige
Aukraheimen

bygg kulturhus

er klargjort

og basseng

for bibliotek.

Arbeid pågår på Riksfjord skole for kino.

625001 Tiltak kommunehuset
Kommunestyresalen

er oppgradert.

Tiltak i ekspedisjonen

står igjen.

625003 Hurtigladestasjon
Aukra kommune
Prosjektet

er i dialog med fylkeskommunen

625010

er foreløpig

til den nye energisentralen

utsatt grunna manglande

kapasitet.

Kyststi

Grunneigar

på den planlagde stitraseen

Komedantholmen

var negativ til at kyststien skulle gå vidare frå

og i retning Røyrvika. Vi arbeider fortsatt

med tanke på om prosjekt
627109

av hurtigladestasjon.

er avhengig av tilskot.

625004 Koble kommunehus
Prosjektet

om etablering

Kyststi kan gjennomførast

Reinhaldsmaskinar
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med å sjå på alternativ

som budsjettert.

plassering

Meirforbruk

skuldast havari av gamal maskin og at Julsundet skole mangla ei ny maskin i

nybygget.
645206 Tiltak Falkhytten
Løyve til opparbeiding

vest

av flater i sentrum vest mellom skolen og omsorgssenteret.

Tiltak er

under planlegging
648000 Vatn generelle
Løyvet er disponert

investeringer

til ulike tiltak, mellom anna tilrettelegging

for industritomter

på

Nautneset..

648001 Forsystem grunnlag
Noko programvare
648500

Avløp

eiendomsskatt

og opplæring

generelle

Løyvet er disponert

står att.

investeringer

på Naustneset for tilrettelegging

683015 Veglys gml. kommunehus

til næringsareal.

til sentrum

Vert bygd samtidig med vassleidning

Hukkelberg —Flatvoll

683016 Veglys Buktavegen
Meirforbruk

skuldast ein del fjellgrøft

683017 Veglys Hjertvikvegen

og krav til arkeologiske

til Hjertvikberget

utgravingar.

bustadfelt

Ferdigstilt.
683019

Fiberutbygging

Løyve på kr.70.000 til fullføring
683022 Fiberstrekk

av Hjertvikvegen,

Sporsheimsbrauta

og kr.350.000 til Flatvoll- Falkhytten.

—Juvika

Prosjekt fiber blir satt i gang nå i høst etter avtale med Sund Bredbånd.

Det blir satt ned

kummer og lagt trekkerør.
684000 Busskur
Asfaltering

av busslommer.

Ytterligere

tiltak blir vurdert
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etter at dette er gjennomført.

2018 - budsjettskjema

INVESTERINGSBUDSJETT

Tala

er i heile

lnvesterin

ari

10 Sentrale

s

smidlar

anle
n'n so

an

20 Gossen barne- o un domsskole
21 ulsundet skole
22 Barnebo bameha e
en bameha

eti

23 Ber

25 Kultur
30 lnstitus'onstenester
32 Heimetenester

1 868
O

34 115

120

500

2 031

6 700
84 284

1 118

3 118

50 NAV

0

62/65

Teknikk,

brann

Sum anleggsmidlar
andeler
avaks'ero
Utlån o forskotterin ar
å lån
Avdra
K'ø

Avsetnin

O

9 404

56 233

101 453

187 478

0

902

0

191 280

170 525

1 800

612

1 100

smidlar

Sum ekstern

—344

—1800

—154

—1000

0

-91 300

-17 947

ensas'on

Mottekne avdra
Andre inntekter

å utlån o

refus'.

-27 457
—755

—1061

0

O

finansiering

Overført frå drift
Bruk av avsetnin ar

-19 506

-122 312

760
1 000
535
O
262 650

2017
908
108
78 214
0
O
2 234
134 857
1 037
O
0
30 725
248 084
903
2 157
1 694
400
253 237

-171 557

-757

-164 945

0

0

0

-50 376

-91 093

~88 292

—170525 -262 650

-253 237

-191280

Udekket/udisponert

82 903

0

konsekvensar:

ingen
konsekvensar:

Sjå eiga sak om budsjettkorrigering.

Erna Varhaugvik
Økonomisjef
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-120149

14 632
—1
-583
—984
—46570
-1 419

O

-19 506

ingrid Husøy Rimstad
Rådmann

—1800 —113 475
—1000
—4987
-2 253
-91 300
-25 294 —50307
—755
-535
0
O

-68 969

0

O

Sum finansiering

Økonomiske

Rekneska

korr

2018
2017
2 228
1 150
0
107
34 115 74 049
100
500
O
0
6 700
2 416
77 460 136 150
1 950
2 065
0
O
0
0
43 770 44 318
166 723 260 355

slik:

Bruk av lånemidlar
lnntekterfrå sal av anle
Tilskot til investerin a

Administrative

Budsjett

r

902
1 800
1 100
0

344

102 409

Årets finansieringsbehov

Mva-kom

O

O

ar

Finansiert

0

60 937

0
o

2 528
0

25 974

40 Helse
ei edom

0

2018

31.08.2018

O

e

Budsjett

Budsjett
korr

Rekneska

1000 kr

ZA 0g B

0

0

0

Aukra

kommune

Arkivsak:

2017/481—28

Arkiv:

150

Saksbeh:

Erna Varhaugvik

Dato:

11.09.2018

Saksframlegg

Utv.saksnr.:

Utval:

Møtedato:

74/18

Formannskapet

01.10.2018

Kommunestyret

Budsjettkorrigeringar

Rådmannen
1 Endring

pr. 31.08.2018

si tilråding:

i driftsrammer

og finansiering

slik:

Rammeauke

knytt til
Vedteke
budsjett

Drifts einin

lavd

tala er i heile

1000 kroner

-ram

Budsjett—

2018

med endrin

korrigering

ar

2 tertial

sentrale

og

Ramme etter

lokale

tilrådd

forhandlingar

endrin

19 446

74

10.3 Økonomiavdeling

5684

71

5 755

104

3412

37

3449

10.1 Rådmannen,

politisk

leiingog

serviceavdeling

Or anisasjonsavdeling

10.7 Barnevern

7 780

10.8 Pedagogisk rådgjevar

8573

10.9 Næring,
20 Gossen

revisjon,

kyrkja

mm.

27 430

barne-ogungdomsskole

14 760

22 Barnebo

16 904

barnehage
barnehage

11 108

24 Einingforinnvandringogintegrering

O

25 Kultur
30Institusjon

og buteneste

49 741

heimebuande

13 108

50 NAV

3453

62 Tekniske

tenester

26 557

fordelttildrift

282 848

Brukavlønsbuffertildekningavrammeauke
overføringtil

disposisjonsfond

Finansiering

av budsjettkorrigeringar

Aukeifrieinntekterog
Korrigering

ved bruk avfond

etter

tilrådde

endringar

Ramme

89frleinntektenfinans,buffermm.

i frie disponible

Rådmannen

14 858

186

17 091

-1 496

130

9 742

5900

212

4500

10440

472

54 712

273

31 590
14214

970
19
2100
13 800

6 112

110

3472

272

28 928

2 624

299 272

-2 624

-13 800
-27 313

sine

inntekter

og mva—kompensasjon

29 660
33 615

A3 828

korrigeringavpensjonskostnad

disposisjonsfond

Avskrivingar

og

O

7780
8 333

248

»150

31 318

40 Helse

14

371

10330

32 Tenestertil

Totalt

2 230

33 244

211ulsundetskole

23 Be rgetippen

O

—254

19 520

17 341
282 848

korrigerast

-27 600

0

255 248

til kr. 34.591 .000,— og kr. 8.300.000,—.
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2. investeringsbudsjettet

Tiltak nr.
Nittiøwe
NLH ve

vert—Vendra slik:
Budsjett ml
endringar
2018

Reknes kap
pr
31.08.2018
0
O

Små tiltak i1000 kr
Klas
tt -ar l undetskol
Utsle
Ieidn”
° in arø a
K'ø avaks'ero
andeler
SUM

O

Opprinnele
g budsjett
2018

Tilrådde
endra
lø ver
i

O

0

0

O

Budsjettetter
korr. av
tilrådde
endrin ar
i 8
60
60
96

644

Mva—kom en as'on

548

-3El

,,,_ OV if rtfv'å dn

—'i 0

Bruk avavsetni

år

-456

TOTALT

O

Særutskrift:

Fylkesmannen

i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal

revisjon

IKS

Bakgrunn:
Kommunelova

§ 47 og forskrift

Ikommunelova
foretas

endringar

om årsbudsjett

det nødvendig.

Økonomireglementet

i årsbudsjett.

melding etter nr. 2 foran, skal det

i budsjettet”

går det fram at det skal gjerast

Kommunestyret

”Tertia/rapporten

§ 11 har reglar om endring

§ 47 nr. 3 går følgjande fram ”Får Kommunestyret

nødvendige

l forskrift

om årsbudsjett

skal sjølv foreta

endringar

slike endringar

i årsbudsjettet

når ein vurderer

i årsbudsjettet.

er utarbeidd med grunnlag i desse reglane og der står følgjande:

skal vere ein avviksrapport

kan vedta budsjettendringar

som skal rapportere

ved handsaming

av tertialrapporten.

status for kvar eining. Kommunestyret
Rådmannen

legg fram forslag

til

budsjettendringarfrå administrasjonen. Rapporten blir utarbeidd av administrasjonen og lagtfram til
politisk handsaming. "
Etter politisk

ønskje blir sak om tertialrapportering

og budsjettkorrigeringar

handsama

i to saker.

Utgreiing:
ifølgje kommunelova
midlar

og bruken

utbetalingar

§ 46 nr. 1 går det fram

eller pådra

om budsjettheimel

at årsbudsjettet

av desse. Det vil seie at verken
kommunen

utgifter

ved utbetalingstidspunktet,

administrasjon

er ei bindande

som ikkje er innarbeidd
er utbetalingar

plan for kommunens

eller folkevalte
i budsjettet.

som kommunen

organ kan gjere
Unntaket

for krav

er rettsleg

forplikta

til å gjere.
Frie disponible
Skatt
Grunna

åinntekto

inntekter
formue

svikt i inntekter

frå skatt på inntekt

rår Rådamannen til at budsjettert

og formue

gjort greie for i sak om økonomirapportering

inntekt blir redusert med kr. 10 mill.

mm
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Som følgje av svikt i inntekter frå skatt på inntekt og formue vil kommune få kompensert dette
gjennom

auka inntektsutjamning.

Denne er ut frå nye anslag på skattinngangen

mill, dvs. ei auke på kr. 4,4 mill i forhold
budsjettert

berekna

til det som ved rapporteringstidspunktet

til kr. 6

ligg inne i

rammetilskot.

Rådmannen

rår ut frå dette til at budsjettert

rammetilskot

blir auka med kr. 4,4 mill.

Ei edomsskatteinntekter
Vurdering

ut frå oppdaterte

opplysningar

er at eigedomsskatten

for 2018 Vil auke med kr. 19 mill til

samla kr. 259 mill. Sjølv om dette er usikre faktorar i denne vurderinga, er dette beste anslag før
endeleg

taksering

er ferdig.

Rådmannen

rår derfor

til at budsjettert

eigedomsskatt

blir auka med 19

mill.
Pens'on

o

remieavvik

Berekna

pensjonskostnad

blir etter motteke

prognose

og bruk av preiefond

omlag

7 mill. lågare

i samsvar

med siste motteke

prognose.

enn budsjettert.
Rådmannen

rår til at budsjettet

blir korrigert

Havbruksfond

ifølgje brev av 13.12.2017 frå Fiskeridirektoratet

vedtok Stortinget i 2015 å opprette

Havbruksfondet.
Frå og med 2016 skal inntektene
og 80% til kommunal
enkelte

kommune

sektor.
gjennom

frå framtidig

Kommunal

vekst i oppdrettnæringa

sektor

Havbruksfondet,

(kommune

bli fordelt

med 20% til staten

og fylke )sin del skal fordelast

til den

og 12,5 % til

med 87,5 % til kommunane

fylkeskommunane.
Det er lokalitets-IVlTB
særlege

formål

reigstrete

(maksimal

tilatt

biomasse)

—laks, ørret og regnbueørret

opplysningar

l pressemelding

marfisktillatelsar

og tillatelsar

som fordelingsnøkkel,

til

basert

på

i Akvakulturregisteret.

frå Nærings-

Det skal lønne segfor
belønning,

for alminneleg

i sjø, som skal nyttast

og fiskeridepartementet
kommunene

sier fiskeriminister

er følgjande

sagt:

å legge til rette for laksenceringen.

Harald

T. Nesvik

Rundt 160 kommuner og tifylkeskommuner
hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort

Nåfår

de en velfortjent

(Frp).

kan dele over 2,7 milliarder kroner. Oversikten over
i dag.

Penger fra Iaksesalg
Pengene kommer

etter regjeringens

tillatelser for om lag 3,9 milliarder
—]3/lkeskommuner gjennom
—Denne utbetalingen
lokalsamfunnene.
sine innen

Aukra

kommune

kultur,

salg av nye laksetillatelser.

Rundt 50 selskaper kjøpte

kroner. 80 prosent av disse pengene går til laksekommuner

Havbruksfondet.

er med på å synliggjøre

at oppdrettsnaeringen

Dette er penger kommunene
helse, sko/e,

idrett,

sin del frå havbruksfondet

infrastruktur

eller andre

i 2018 utgjer
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gir noe tilbake til

kan bruke på å utvikle tilbudet
områder,

kr. 6.912.600,—.

til innbyggerne

sier Nesvik.

og

Buds'ettmessi

e korri

erin

ar utan

konsekvensar

for

netto

driftsresultat:

Årets avskrivingar er i budsjett 2018 (økonomiske oversikter) teke omsyn med kr. 37.020.000,-.
Berekning etter ferdig rekneskap 2017 viser at avskrivingane for 2018 vil bli kr. 34.591 .01 1,-.
Rådmannen

rår til at avskrivingane

i budsjett

201 8 korrigeres

i samsvar

med berekningane

som no

er gjort.
lVlomskompensasjon
inntektsside

eri budsjettet

Økonomiavdelinga
budsjett.

2018 berekna

som er lik utgiftssida,

har derfor ikkje prioritert

Ei vurdering

Rådmannen

til kr. 5,9 mill. lVlomskompensasjonen

slik at dette ikkje har verknad

har ei

på netto driftsresultat.

ressursbruk for å berekne dette før framlegging av

er no gjort og ein ser at eit riktigare

rår til at mva-kompensasjonen

anslag for 2018 er kr. 8,3 mill.

blir endra frå 5,9 mill. til kr. 8,3 mill. i budsjett

2018.

Frie inntekter
Til fordeling

drift

Lønstille

etter sentrale

o

lokale forhandlin

KS melder

om at det har vorte

ar i 2018.

ein lågare lønsvekst

i 2018 enn venta.

For kommunane

er det

berekna at dei vil få ein vekst frå 2017 til 2018 på 1%, som er vesentleg lågare enn 3% som var lagt
til grunn

for budsjetteringa

av lønsbuffer.
Sentraltoppgjer
2018-auke
inkl.
sos.utgifter

10.1

Rådmannen,

oliu'sk

10.3 Økonomiavdelin

o

10.4 Or anisas'onsavdelin
10.8 Peda

o iskråd

ulsundet

un domsskole

barneha

eti

e
e

en barneha

24 Innvandrin

o

25 O

kultur

veksto

inte

rerin

Rammeretter
endringari
denne saka

18 470

55 904

74 374

27 841

42 755

70 596

2 118

34 396

36 514

a

skole

22 Bamebo
23 Be

a

'evar

20 Gossen barne- 0
21

serviceavdelin

a

Lokaltoppgjer
2018-auke
inkl.
sos.utgifuer

O

14194

14194

356 984

14104

371 088

230 496

17 423

247 919

168 835

17 416

186 251

104 349

26123

130 472

170 703

41 275

211 978

58 803

51 376

110179

30 Instims'onstienester

447 555

24 077

471 632

32 Tenester

245 770

26 951

272 721

40 Helse

104 774

31 174

135 948

50 NAV

18 668

62 Tekniske

til heimebuande

tenester

Totalt

Auka blir finansiert
lokalt oppgjer

ved reduksjon

er no teke omsyn

etter finansiering

av innmeldt

av lønsbuffer

18 668

141 085

130 606

271 691

2 096 451

527 774

2 624 225

med kr. 2.624.225,— Resultat

til, og Rådmannen

auke i ramme

0

rår derfor

ovanfor

til at rest buffer

blir ført tilbake

frå både sentralt

og

på kr. 3.827.839,-

til disposisjonsfondet.

10.8 Pedagogisk rådgjevar
Trollmyra
ramme

Barnehage

Aukra A/S er lagt ned frå medio

på kr. 2 040 000,- til dekning

av tilskot

til privat
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august

2018. Pedagogisk

barnehage.

rådgjevar

har hatt

For 2018 er dei samla utgiftene

kr. 1 786 014,— etter at ein har teke omsyn

til etterjustering

for 2017. Ramma

med kr. 254 000,- for 2018 og med heile rammestyrkinga

kan derfor

reduserast

på kr. 2 040 000,— i 2019.

Rådmannen rår til at driftsramma vert redusert med kr 254 000,- for 2019 og at ramma for 2019
vert redusert med kr 2 040 000,—på grunn av reduksjon i tilskot til private barnehagar.
10.9 Næring,
Berekna

revisjon

og kykje

auke i eigedomsskatt

vil gje ei auke i tilskot

til GassRORiks

på kr. 1,9 mill. som Rådmannen

rår til blir lagt inn som auke i driftsramma.

Vidare blir vedtak i sak 13/1 8 om investeringstilskot
på dette området med kr. 2.230.000,—.
21 julsundet

til Aukra Sokn teke inn som auke i driftsramma

skole

Eininga fekk våren
at ein ikkje kunne

2018 beskjed
installere

pc-ane på barnetrinnet.

om at 50 pc-ar for elevar vert fasa ut ved skolen.

operativsystemet

Vi har budsjettert

Windows

Dei var so gamle

10 i desse. For oss vil dette seie dei fleste

med nye for 1.-4. klasse, men treng

eit klassesett

for

mellomtrinnet.
Eininga har funne
150.000,—

rom innanfor

si driftsramme

til å kjøpe klassesett

av PC—armed tilsaman

kr.

eks mva.

Riktig rekneskapmessig handsaming av dette kjøpet er at utgiftene skal førast som ei utgift i
investeringsrekneskapen.
Det er opplyst

frå eininga

at dei har funne

rom for dekning

innanfor

si driftsramme.

Rådmannen rår difor til at kjøpet vert finansiert med nedtrekk i driftsramma
resterande vert dekt av kompensasjon for mva, totalt kr 187.500,—.

23 Bergetippen

barnehage

Eininga har eit mindreforbruk
barnehagen

vart tilført

kan no takast
Rådmannen

på kr 150.000,- og

og kan ta ned ramma med kr 1.496.000,-. Forklaringa på dette er at

desse midlene

ut av ramma

i 2016 og 2017 i samband

etter at barnehagen

rår til at reduserte

utgifter

med utvida

har gått over til ordinær

drift.

Desse midlene

drift med 5 avdelingar.

på kr. kr.1 496 000,— blir teke inn som budsjettkorrigering

30 lnstitusjonstenester
Eininga har eit meirforbruk
dette i all hovudsak

pr. 31.8.18

skuldast

på kr. 3,8 mill. og har i sak om økonomirapportering

høgt sjukefråvær,

auke i lovpålagt

avlastingsteneste

liggedøgn på sjukehus. Dei har og meldt at deler av meirforbruket
teknologi,

omstilling

Det er meldt

i leiing og auke i lisensutgifter

at dette vil auke vidare

utover

meldt

og utgifter

skuldast utfordringar

at

ved

knytt til ny

ved nytt omsorgssenter.

i året.

Auka i avlastning:

Eininga hari medhald av Lov om pasient—og brukarrettigheter, 5321 a, samt lov om kommunale
helse- og omsorgstenester m.m § 3-2 nr 6 bokstav b. vedteke ekstra avlastning tilsvarande 3.320,25
timar for 2018. Eininga har ikkje budsjettert med eller bemanna opp for så mykje ekstra avlastning
som dette.
anna faktor

Difor blir kostnadane
er at tilfeldig

høgare

bemanning

då me må yta mykje av tenesta

(timelønte

og vikarar)
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ved bruk av overtid.

ikkje kan nyttas åleine saman

Ein

med desse

brukarane.

Det er brukarar

opplæring

som har eit særskilt

i å yte tenester

mot enkelte

behov for pleie, stabilitet

av våre ressurskrevjande

og rutine.

brukarar,

Bemanning

er noko eininga

og

arbeider

med å få på plass. inntil det er på plass, må diverre overtid delvis nyttas.
idag

utgjer

overtidskostnadane

legg dette til grunn

om lag 37% av samla lønskostnadar

og for utrekninga

av den totale

kostnaden

eks pensjon

og arb.g.avg.

for ekstra avlastning,

Ein

og har då kome

fram til at dette vil gje ei meirutgift på kr. 1.732.866.
Berre ein av brukarane

er over grensa for refusjon

frå staten,

og ut frå dette er det berekna

ein

statleg refusjon på kr. 488.000,—.
Total

berekna

Refus'on
Sum

utgift

kr. 1.732.000,—

frå staten

kr.

utgift

iVieirforbruket

ved utgangen

iVieirforbruket

blir delvis

Det er meldt
ramme,

488.000

—

kr. 1.244.000,—

av året i forhold

dekt

med

tilskot

at det ikkje er mogeleg

og eininga

Rådmannen

til gjeldande

frå

Rådmannen

å dekke inn resten

ber difor om auka i ramma

rår derfor

til at auka utgifter

budsjett
sitt

er rekna til kr. 5.700.000,-.

omstillingsfond

av det venta

med

kr. 1.200.000,—.

meirforbruket

på eininga

si

med på kr. 4.500.000,—.

på kr. 4.500.000,— blir teke inn som budsjettkorrigering

40 Helsetenesten
Kostnaden

for transporttjenesta

Riiber vert kr 300.000
budsjettert,

til Heiseforetaket

høgare enn budsjettert.

ekstra kostnad

Gjesteinnbygjaroppgjer

for legevakt

Overgangen

med ambulansebåtane

til ny kommunelege

Øyvon og Dr.

2 blei høgare

enn

kr 190.000.

for bruk av fastlegar

i andre

kommunar

blitt belasta

regnskapet

påfølgende år. Revisjonen har bede oss om å endre på denne praksisen. Det utgjer kr 480.000,- i
meirkostnad.

Dette vil være ein eingongskostnad

Desse kostnadane
nabokommunar

kan ikkje eininga

sjølv påvirke

og Heiseforetaket,

og om ei budsjettkorrigering

einingsleiar

på totalt

i år.
då det er driftsavtalar

mellom

ser ikkje at det er mogleg

dekke inn dette i ramma

kr 970.000,—.

Rådmannen rår til at auka utgifter på kr 970.000,- blir teke inn som budsjettkorrigering
62 Tekniske tenester
Eigedomsforvaltning:
Eininga har meldt
budsjett

om eit meirforbruk

pr. 31 .8.18.

Det er under

men dette vil ikkje ha ein effekt

på straum

oppstart

med kr 733.000,— (33%)

iforhold

eit energiøkonomiserings—prosjekt

før i 2019/2020.

Samla meirforbruk

til periodisert

saman

ved utgangen

med istad,

av året er rekna til

kr. 1,1 million.
Eininga har og eit meirforbruk

på innleige

av reinhaldsvikarar

grunna

høgt korttids

vore leigd inn eit minimum av vikarar, og dette vil og være utgangspunktet
ein med at meirforbruket

Det vert ei meirinntekter
1.november,

medan

ved årsskiftet

fråvær.

Det har

framover. Likevel reknar

vil verte om lag kr 500.000.

på husleige på om lag kr 600.000 ved årsslutt. Vi har då 6 nye bustader frå

vi framleis

har

12 ledige

omsorgsbustader.
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Næringsareal:
Det er i budsjettet
industriområde

leigeinntekter
inntektene

lagt til grunn

leigeinntekter

har alle leigetakarar

på kroner

600.000

på næringsareal.

sagt opp i løpet av 2017/2018,

På Nyland

og det vil derfor

ikkje bli nokon

i 2018. Eininga ber derfor om ei styrking av ramma for å kompensere bortfallet av

på kr 600.000,-

Brannberedskap:

Avtalen med Molde Brann og Redning for beredskap ijulsundet
Dette er ikkje teke omsyn
ramma.

Vidare

til tidlegare,

er utgiftene

beredskapsavtaler.

l tillegg

brannberedskap

ytterlegare.

Eininga ber derfor
Rådmannen

men ein har ikkje muligheit

til brannberedskap

bunde

rår til at auka utgifter

for å dekke dette

opp i vaktgodgjersle,

har vi hatt ein stor lyngbrann

om at ramma

steig frå 325.000 til 810.000 i 2017.

som vil forverre

inn innanfor

lovpålagte

øvingar

meirforbruket

innan

blir styrka med kr 500.000,—.
på kr. 2.100.000,— blir teke inn som budsjettkorrigering.

DRIFTSBUDSJETT
2018- budsjettskjema1A og B
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og

INVESTERINGAR
skole

21 Julsundet

Eininga har funne rom innanfor si driftsramme
150.000,— eks mva. Riktig rekneskapmessig
som ei utgift

handsaming

av dette kjøpet

er at utgiftene

skal førast

i investeringsrekneskapen.

Rådmannen
resterande

til å kjøpe klassesett av PC—armed tilsaman kr.

rår difortil

at kjøpet vert finansiert

ved overføring

frå kompensasjon

med nedtrekk
mva, totalt

i driftsramma

på kr 150.000,— og

kr 187.500,—.

69 Utbyggingsavdelinga

Utsleppsleidning
Eit kloakkutslepp
lakseslakteriet

på Rindarøya
på Rindarøy ligg for grunt i høve til krav. Inntaksleidninga

ligg i nærleiken

utsleppsleidninga

av kloakkutsleppet

slik til at havstraumane

og dette

er ikkje heldig.

dreg mot ventemerdar

for produksjonsvatten

til

l tillegg ligg

ved nordvestleg

vindretning.

Vikenco har bestemt at dei no skal flytte på sine leidningar for å få sitt utslepp på djupare vatten.
Dei har engasjert

dykkarfirmaet

Aukra kommune

henta

Geir Øye AS for å gjere dette

inn pristilbod

på same stad som Vikenco.

no i haust.

frå same selskap for samtidig

Dette vil vere svært prisgunstig

i forhold

I samband

med dette

å legge sitt utslepp
til å gjere denne

har

djupare

og

utbetringa

i

eigen regi ved eit seinare høve, og ein ber derfor om at tiltaket vert innarbeidd i budsjett 201 8.
Kostnader

for å forlenge

Kjøp av aksjar
KLP melder

210200
210201

er tilbydt

for om lag 300.000

Store tiltak

for 2018 vil få ei auke med kr 96.000,— i forhold

i 1000 kr

I ulsundet skole og fieirbrukshus
l ulsundetskole - midlertidig løysing
Kulturhus

303201
309200

Tilrettelagtbustad Bergtun
Aukra omorgssenter

og basseng

313000

l ulsundetomsorgsbase,

616101
620100
645204
645207
648115

Torhaugmyra aust bustadfelt
Energisentraltn'nnZ
Opparbeiding - Falkhytten sentrum
Utbygging Falkhytten Bergtun Aust
Hovudvassleidning Løvikkrysset- Rindarøy

648117
651001

Hovudvassleidni ng Flatvoll - Hukkelberg
Vassleidning Hollingsholm-j ulsundetsentxurn (nl Holli

669001

planlegging

Udeigebustaderi

l ulsundet

669002 NybyggAukratun
679103
679106

Gang- og sykkelveg S olem - avkj.Røabukta
Sykkelveg Eidskrem -Molde Grense

683020

Vegutbetn'ng og veglys Hollingsætervegen
Veglys Hogsnesvegen, S karshaugvegen-Løvikvegen
O

Helle

TOTALT

20% =360.000,—.

til det som er lagt

Rådmannen rår til at auka blir teke omsyn til.

257000

683021

+ uforutsett

og andelar.

at egenkapitaltilskot

inn i budsjettet.

Tiltak nr.

leidninga

Rekneskap
pr

Opprinneleg

31.08.2018

buds'ett

Budsjettm/
endringar

2018

2018

B udsjett
etter korr.
av tilrådde

Tilrådde
endra
lø ver

endrin

ar

Vedteken
kosmadsramme

25 304
160

33 800
O

33 800
0

33 800
0

128 000

1 498

4 000

4 000

4 000

192 000

304
52 635

5 500
63110

8 434
63110

8 434
63110

6 400
210 000

2 486

1 887

1 887

0

4108
9
337
2 545
246

20 000
0
2 500
O
5 000

20 900
100
2 500
3 400
5 000

20 900
100
2 500
3 400
5 000

26 700
15 200

271
5

3 900
O

6 900
0

6 900
0

6 000

7 835

7 835

3 688

0

120

500

500

500

134
O

O
200

0
200

0
200

3 900

3 900

1

ota

O

93 851
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3 900
4 000

6 970

152 410

169 436

6 970

0

169 436

578 300

Budsjett

Budsjettm/

Rekneskap
pr
31.08.2018

S må tiltak

i 1000 kr

104002

investering

ROR—IKT

210026

S martboard ] ulsundet

Tiltak

nr.

255000

Klassesett

pc-arl

Kommunal

eigendel

1 003
510
O

ulsundetskole

O

forspelemiddelsøknader

Opprinneleg

endringar

buds'ett2018

2018

1 228
315
O
300

257001

lVlidIem'dige bygg kulturhus og basseng

180

300013

Velferdsteknologi

138

0

300014

- institusjonstenesta
innkjøp velferdsteknologi

1 048

2 100

302001

Utskifting

221

250

302002

Utstyrnl

393

500

308000

inventarog

24

O

320000

Bilarheimetenesta

av utslitt utstyr
treningsrom
utstyr

PLO

320001

IKT velferdsteknologi

320004

ngeWsabnTBr

320006

Velferdsteknologi

(Aukra

Dagsenter,

Bergtun

og A

heimetenesta

0

300

123

250

O
nytt omsorgssenter,

602001

ReguænngpbriKkynngsundet

625001

Tiltak kommunehuset

625003

Hur'dgladestasjon

625004

Koble kommunehus

heimetenester

til den nye energisentralen

1 400

996

0
1 400

6

0

866

1 000

0

200

0

1 550

1 228
315
0
300
1 400
0
2 188
330
500
O
500
718
500
1 400
O
1 300
200
1 550
1 000
0

Tilrådde

etherkorr.

endra

av tilrådde

lø

endrin

er

ar
1 228
315

188

188
300
1 400
0
2 188
330
500
0
500
718

500
1 400
0
1 300
200
1 550

625010

Kysstj

0

1 000

625011

Tursti Matbergettil Lauvåsen

352

0

627109

Reinhaldsmaskinar

207

150

150

150

645206

Tiltak Falkhytten vest

198

900

Vatn generelle

107

500

900
500

900

648000
648001

Forsystem

223

420

420

420

648500

Avløp generelle

0

350

669000

Administrasjon

683015

Veglys gml. kommunehus

683016

Veglys

683017

Veglys Hjertvikvegen til Hrertvikberget bustadfelt

683018

Vegutbetring

683019

Fibenrbygging

683022

Fiberstrekk

684000

Busskur

Usle

investeringer

gmnnlag

eiendomsskatt

investeringer
utbyggingsavdeling
til sentrum

Buktavegen
og veglys Hollingsætervegen
S porsheimsbrauta

sleidnin

-l uvika
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500

350
0

350

0

61

O

810

810

394

0

137

137

378

O

417

417

3

0

0

13

O

421
200
308
0
18 042

200

17

O

0

O

7 602

TOTALT

O

142

0

å Rindarø a

1 000

14 313

0

O
421
200
308
360

360

548

18 590

2018 —BUDSJETTSKJEMA

INVESTERING

2A OG 2B
Budsjett
korr.

etter

Tala er i heile 1000 kr
ari

10 Sentrale

s

20 Gossen

bame- o

21

un domsskole

0

107

108

34 303

74 049

78 214

500

100

»

2 031

6 700

6 700

6 700

2 416

2 234

buteneste

60 937

84 284

77 460

84 284

136 150

134 857

1 118

3 118

1 950

3 118

2 065

1 037

o

ei edom

brann

0

forskotten'n

Avdra

å lån

ar

ar
hov

finansieringsbe

O

O
O

O

0
0

9 404

56 233

43 770

56 593

44 318

30 725

101 453

187 478

166 723

188 026

260 355

248 084

903

902

902

998

760

344

1 800

1 800

1 800

1 000

612

1 100

1 100

1 100

535

0

0

0

0

191 280

170 525

191 923

262 650

253 237

—344

»1 800

-1 800

-1 800

—113 475

—114 632

—154

-1 000

»1 000

—1000

»4 987

-583

0

-91 300

-91 300

—91 300

—2253

—984

—27 457

—25 294

-27 894

-50 307

»46 570

-755

-535

»1 419

0

0

»757

-122 749

-171 557

—164 945

O

andeler

av aks'ero

102 409

O

2157
1 694
400

slik:

Bruk av lånemidlar
inntekter

908

1 150

0

Utlån o

Finansiert

2017

2 528

500

Sum anleggsmidlar

Årets

34115

34115

O

Avsetnin

O

O

0

0

Teknikk,

2 228

0

50 NAV

K'ø

2 528

Rekneska

korr
2017

2018

500

40 Helse
62/65

2018

0

til heimebuande

32 Tenester

2018

120

25 Kultur
o

31.08.2018

Budsjett

e

e

en bameha

30 lnstitus'on

o

25 974

bameha

eti

23 Ber

korr

ar

endrin

r

Rekneska
1 868

an

rin sor
skole

ulsundet

22 Bamebo

smidlar

anle

lnvesterin

av tilrådde

Budsjett

Budsjett

fra sal av anle

Tilskot til investerin

smidlar

a

-17 947

lVlva—kom ensas'on

lVlottekne avdra

å utlån o refus'.

Andre inntekter
Sum ekstern

finansiering

Overført frå drift
Bruk av avsetnin

ar

—755

0

0

-19 506

-122 312

O
-120 149

0

O

0

0

0

»150

—68 969

—50 376

»69 025

—91 093

—88 292

-191 280

-170 525

-191 924

-262 650

-253 237

0

0

0

0

82 903

Udekket/udisponert

—755

O
-19 506

Sum finansiering

Administrative

»1 061

konsekvensar:

ingen.
Økonomiske

konsekvensar:

Auke driftsrammer med kr. 10,7 mill. blir finansiert gjennom årets auke i frie disponible inntekter.
Resterande

Ingrid

auke med kr. 17,3 mill blir saman med rest lønsbuffer

Husøy Rimstad

Rådmann

Erna Varhaugvik

Økonomisjef

Side 71

avsett til disposisjonsfond.
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Saksmappe:
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Arkiv:

Kontrollutvalet
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Saksbehandlar: Jane Anita Aspen
Dato:

25.9.2018

Saksframlegg

Utvalssaksnr

Utval

Møtedato

PS 29/18

Kontrollutvalet

2.10.2018

Kommunestyret

BUDSJETTFORSLAG
Sekretariatet

FOR 2019 FOR

KONTROLL

OG TILSYN

si tilråding

Kontrollutvalet
sitt forslag til budsjett for 2019 med ei ramme på kr 978 500—, inkludert
av revisjonstenester
og sekretariatstenester
for kontrollutvalet,
vert vedteke.
Bakgrunn

kjøp

for saka

Med heimel i § 18 i Forskrift for kontrollutval,
skal utvalet utarbeide forslag til budsjett for
kontroll— og tilsynsarbeidet
i kommunen.
Kontrollutvalet
sitt forslag til budsjettramme
for
kontroll- og revisjonsarbeidet
skal følgje formannskapet
si budsjettinnstilling
til
kommunestyret.
Budsjettforslaget
skal synleggjere
revisjon og sekretariatstenester.

kontrollutvalet

sine eigne kostnader

og kostnader

knytt til

Aukra kommune har sekretariatstenester
for kontrollutvalet
gjennom Kontrollutvalgs.sekretariutelfor
Romsdal, som er eit interkommunalt
samarbeid heimla i kommunelova
Aukra kommune
revisjonstenester
Vedlagt

er eigar i Møre og Romsdal
frå dette selskapet.

Revisjon

§ 27.

[KS (MRR IKS), og har

følgjer:

.
.

Kostnadsfordeling
sekretariatstenester
for 2019
Innspel til budsjettprosess
frå Møre og Romsdal

'

Økonomirapport

periode

Revisjon

IKS datert 28.6.2018

1-8.

VURDERING
For å gje kontrollutvalet
gode arbeidsvilkår
må kommunestyret
stille naudsynte ressursar til
disposisjon.
Kommunestyret
skal vedta eit samla budsjett for kontroll— og tilsynsarbeidet
i
kommunen der utgifter til utvalet si eiga verksemd, sekretariatsbistand
og revisjon kjem fram.
Det er forskriftsfesta
at kontrollutvalet
sitt forslag til budsjett for kontroll og tilsyn skal
leggast fram uforandra til kommunestyret.
I kommunal- og moderniseringsdepartementet
rettleiar for kontrollutvalsarbeidet
står det:

sin

«B udsietthrslag
fra kontrollutvalget
kan bare endres av kommunestyret.
Grunnen til at
kontrol/utvalgets
budsjett er i en særstilling,
er at utvalget skal være-fritt og uavhengig av de
organene som utvalget skal kontrollere.
Det er uheldig om administrasjonen
eller et organ

Sekretariatstenester
for kontrollutvalet
i Aukra utgjer 5 % av sekretariatet
sitt budsjett. Dette
er fordelt ut frå innbyggjartal.
Selskapet har for 2019 budsjettert med bruk av kr 200 000,— frå
disposisjonsfond,
slik det også vart i 2018.
Kontrollutval gssekretariatet
ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn vert
synleggjort i kommunen sitt rekneskap. Det ser ut til at dei fleste utgiftene no er
rekneskapsført
der dei ei budsjettert på kontrollutvalet
eller kontroll og revisjon, forutan
Godtgjering til folkevalde og utgifter til revisjonen.
Sekretariatet
tilrår at kontrollutvalet
sluttar seg til dei vurderingar som her er gjort og rår til at utvalet tilrår kommunestyret
om å
vedta kontrollutvalet
sitt forslag til budsjett for 20l9 med ei netto ramme på kr 978 500.— som
inkl. kjøp av revisjonstenester
og sekretariatstenester
for kontrollutvalet.
Saka vert lagt fram
med ovannemnte
forslag til vedtak.

.lane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUWALGSSEKRETARIATET

KOSTNADSFORDELING

Kommune

Folketall
01.01.18

Aukra

3 557

Eide

3 440

Fræna

9 775

Gjemnes

2 623
26 900

Molde
Nesset

2 946

Rauma

7 507

Sunndal

7 1 19

Vestnes
Sum
Sum

6 559
70 426

inntekter

Fordeling
%
5,0
5,0
14,0
4,0
38,0
4,0
1 1,0
10,0
9,0
100,0

Budsjett
2019
11 1 750
111 750
312 900
89 400
849 300
89 400
245 850
223 500
201 150
2 235 000
2 235 000

FOR ROMSDAL

2019

OG 2018

Folketall
01.01.17
3 547
3 454
9 741
2 61 1
26 822
2 963
7 503
7 126
6 577
70 344

Fordeling
%
5,0
5,0
14,0
4,0
38,0
4,0
1 1,0
10,0
9,0
100,0

Budsjett
2018
111 250
111 250
311 500
89 000
845 500
89 000
244 750
222 500
200 250
2 225 000
2 225 000

Aspen, Jane Anita
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Ronny Rishaug <Ronny.Rishaug(rDmrrevisjon.no>
25.juni 2018 15:13
Rimstad, Ingrid Husøy
Varhaugvik, Erna Lovise; Aspen, Jane Anita; June Beøy Fostervold
Innspill til budsjettprosess —Revisjon 2019
Signert protokoll eiermøte 20.04.2018.pdf

Vi viser til den vedlagte

protokollen

fra vårt eiermøte

hvor det ble vedtatt

til medgått tid fra 1. januar 2019. Dette kan gi noen utfordringer
revisjonshonorar

fremover.

mulig

vil ha en direkte

siden dette

Samtidig

gir det gode intensiver

kobling

at vi skal gå over til fakturering

knyttet til forutsigbarhet

for å dokumentere

til hvor mye vi trenger

og budsjettering

regnskapet

for å kontrollere

i henhold

og prosesser

av

så godt som

årsregnskapet.

Vi har sett på medgått tid fra august 2017 til juni 2018 og vil med dette forsøke å gi dere en pekepinn på hva dere
kan forvente av honorar for 2019, slik at dette kan tas hensyn til i de kommende budsjettprosessene.
Vi vil understreke

at noen kommuner

har også inkludert

andre

enheter

sitt honorar

i sin fastpris.

Det honoraret

vi

oppgir her gjelder kun kommunen.
Det er heller ikke alle kommuner
TNOK 250 i forvaltningsrevisjon

typer kontrollhandlinger
Estimatet
Estimat

for revisjonshonorar

utgjør

dette

år for disse kommunene,

inkl. attestasjoner
i 2019 utgjør

Med

vennlig

med

eller andre

TNOK 500

tjenester

på TNOK 303

ut over dagens

nivå så kommer

dette

selvfølgelig

i tillegg.

hos oss.

hilsen

REVISJON IKS

Rishaug

oppdragsansvarlig
Mobil:
Ronn

i 2019 utgjør

ligger det en flat timepris på kr. 1 000 i tråd med tidligere styrevedtak

MØRE OG ROMSDAL
Ronny

da er det rom for forvaltningsrevisjon

TNOK 250

TNOK 750 mot årets fasthonorar

lden grad dere ønsker å kjøpe ytterligere
l estimatene

hvert år. Vi har derfor foreslått å budsjettere

ved behov. Dette er selvfølgelig opp til dere.

for forvaltningsrevisjon

Til sammen

som har forvaltningsrevisjon
hvert

revisor

928 53 573
.Rishau

MRRevis'on.no

***i-k*******k***********kik

kk'kx*'ktt***k*kirk*'k**-kk**>k

OBS: Denne e-posten og eventuelle
vedlegg kan inneholde
konfidensiell
informasjon,
og er kun beregnet for mottakeren.
Hvis du mottar denne meldingen
ved en feiltakelse,
ber vi om at du holder innholdet
konfidensielt,
kontakter
avsender
og sletter
meldingen
fra ditt system.
Vennligst

tenk på miljøet

før du skriver

ut denne

e—posten.
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Rekneskapsrapport
1 Aukra kommune

(2018) —År/Periode

25.09.2018

2018 1 - 8
2018

10.1 Rådmannen,

politisk

0

2018

Regnskap

Buds(end)

Avvik(per.)

Per.b(end)

Regnskap

Driftsramme:

2018

2018

2017

leiing og serviceavdeling

Ansvar: 1001 Kontrollutvalet
100 Politisk styring
Funksjon:
10510
10802
10990
11005

Trekk og avg.pliktig km—godtgjering
Tapt arbeidsgodtgjersle
Arbeidsgjevaravgift
Faglitteratur, aviser

10
0
1
1.700

O
0
O
O

O

O

11151 Mat/bevertning tilsette/politikarar/gjestar

11702 ikkje innberetningspliktige reiseutgifter
14290 Mva. generell kompensasjonsordning
Kompensasjon

17290

0
156

0
0
O

4.796
684

O
O

17.364

Opplæring, kurs
Kostodtgjering
Bilgodtgjering, oppgavepliktig

11500
11600
11601

for merverdiavgift

Sum funksjon: 100 Politisk styring
110 Kontroll og revisjon
Trekk og avg.pliktig km-godtgjering
Godtgjering folkevalde
Tapt arbeidsgodtgjersle
Arbeidsgjevaravgift

30
9.474
1.340
2.000

10
0
1
1.700

0
0
O
0

0

0

240

O
156

0
0
O

18.216
1.065
420

4.796
684

0
0

8.505
1.087

17.364

-684

0

-684

O

—1.087

24.028

0

24.028

0

41.290

23
0
0
3

O
0
2.000
3.360

23
0
-2.000
—3.356

0
37.700
3.000
5.316

1.333

-1.333

2.000

Funksjon:
10510
10800
10802
10990

O

11005 Faglitteratur, aviser
11151

Mat/bevertning

tilsette/politikarar/gjestar

11500 Opplæring, kurs
11600 Kostodtgjering
11601 Bilgodtgjering, oppgavepliktig
11702

lkkje innberetningspliktige

reiseutgifter

14290
17290

Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon

Sum driftsramme:

T OT A LT

1001 Kontrollutvalet
10.1 Rådmannen,

politisk

15.390
1.833
289

21.000
0
1.333

—5.610
1.833
—1.045

35.000
0
2.000

2.628

7.333

—4.706

11.000

2.324
-7.750

1.400
119.000

O
0

306
-306

Mva. generell kompensasjonsordning
for merverdiavgift
Kompensasjon

Sum ansvar:

1.333

1.176
119.000

leiing

og serviceavdeling

0
0
O
O

0
O

306
—306

O
896

2.000

1.954

3.500
111.250

11950 Avgifter, gebyrer, lisenser
13500 Til andre kommunar/kommunale inst.

621

O
0
0
0

13.800
118.750
3.100
-3.100

136.869

157.869

-21.000

218.416

133.446

160.897

157.869

3.028

218.416

174.736

160.897

157.869

3.028

218.416

174.736

160.897

157.869

3.028

218.416

174.736
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AUKRA

KOMMUNE

Saksmappe:

Kontrollutvalet

2018-1547/05

Arkiv:
Saksbehandlar:

033
Jane Anita Aspen

Dato:

21.9.2018

Saksframlegg
Utvalssaksnr

Utval

Møtedato

PS 30/18

Kontrollutvalet

2.10.2018

OPPFØLGINGSLISTE
Sekretariatet

si tilråding

l oppfølgingslista
Bakgrunn

vert det gjort følgjande endringar:

for saka

Vedlagt følgjer ajourført oppfølgingsliste

pr. 14.6.2018.

I dette møtet er det ikkje lagt opp til orienteringar
saker på oppfølgingslista.

frå kommunen sin administrasjon

knytt til

VURDERING
Dersom det er saker utvalet ønskjer å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette
møtet eller i eit seinare møte, kan desse verte fremma i møtet for oppføring på
oppfølgingslista.

Jane Anita Aspen
daglig leder

KONTROLLUTVALET
AUKRA KOMMUNE

I

SAKS OPPF ØL GIN G
(ajour pr. 146.2018)
Saker som er tatt 0

:

27.02.14

Revidering av gjeldande
økonomireglement
i Aukra
kommune
Ansvar:

Adm./sekr

,;, ,

,

,, ,

Merknad:

Status:

Eit økonomireglement
skal
beskrive hovudreglane for den
økonomiske styringa av
kommunen si verksemd.
Reglementet bør klargjere
ansvaret mellom det politiske og
det administrative nivået i
kommunen og beskrive
kommunen sine interne reglar
og fullmakter.
Økonomireglernentet
bør
innehalde kommunen sine
vedtak om økonomiplan,
budsjett, rapportering. rekneskap
og årsrapport.
Økonomireglementet
kan
supplere delegeringsreglementet når det gjeld
økonomisaker. Aukra kommune
sitt økonomi-r'eglement er frå
2005 og vart revidert i desember
2009. Eit økonomireglernent bør
rullerast og oppdaterastjamleg.

27.02.14: Kontrollutvalet vil opprnode
administrasjonen i kommunen om å
revidere gjeldande økonomireglement
slik
at det er i samsvar med praksis.
01.07.14: Sekretæren skriv til kommunen
og ber om at økonomireglementet
vert
revidert.
02.10.14: Økonomisjef Erna Varhaugvik
orienterte. Økonomiavdeling
har ikkje
kapasitet i inneverande år å sette i gang
arbeidet med revidering av gjeldande
økonomireglement.
23.04.15: Kontrollutvalet vil be
administrasjonen om ein statusrapport til
neste

-

møte.

11.06.15: Kontrollutvalet vil be
administrasjonen om ein statusrapport til
neste

møte.

18.09.15: Rådmann orienterte.
Bemanningssituasjonen
i økonomiavdelinga
har vore vanskeleg og avdelinga har av den
grunn ikkje sett seg i stand til å prioritere
dette arbeidet. Det er vurdert å kjøpe
konsulenttenester for å fullføre arbeidet
med revidering av økonomireglementet.
Kontrollutvalet ser ikkje grunn for at
kommunen skal få auka kostnadar ved kjøp
av konsulenttenester og ber
administrasjonen om å utsette dette arbeidet
til bernanninga i avdelinga er
tilfredstillande.
Kontrollutvalet vil be
administrasjonen om ein ny statusrapport til
første møte i 2016.
17.02.16: Kontrollutvalet ønskjer i neste
KU-møte å gjere ei gjennomgang av
økonomireglementet.
for å vurdere om dette
er ei sak som kontrollutvalet framleis
ønskjer å følgje opp.
25.04.16zRådmann
og økonomisjef svarte
på spørsmål i dagens møte,jf. OS 08/16.
Kontrollutvalet konkluderer med at dei har
tillit til at økonomireglementet
vert revidert.
og at det er viktig at det gjeldande
økonomireglementet
vert fulgt.
20.11.17: Rådmannen har i sitt framlegg til
budsjett og økonomiplan lagt inn at
reglementet skal reviderast innan mars
2018.
08.05.18: Rådmannen opplyser at arbeidet
er forseinka, men at reglementet truleg kjem
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25.02.15
Oppfølging
Ansvar:

av politiske

Adm.

vedtak

opp til handsaming i kommunestyre ijuni
eller over sommaren.
14.06.18: Kontrollutvalet forventar at det
føreligg eit revidert økonomireglement til
kontrollutvalsmøte i oktober.
m
Kontrollutvalet Ønskjer å ta
25.02.15: Sekretær veit beden om å skrive
framlagt oversikt over politiske
til rådmann og be om å få oversendt ei
vedtak som av ulike årsaker
oversikt over politiske vedtak fatta i
ikkje er vorte satt i verk innan
perioden 01.01.2010 — 31.12.2014
som av
rimeleg tid. Oversikta skal gjere ulike årsaker ikkje er sett i verk.
greie for vedtak fatta av
23.04.15: Sekretæren har sendt brev til
politiske utval med
Aukra kommune 18.03.2015 og bedt om å
avgjerdsmynde. Hensikta med å få framlagt slik oversikt. Saka vil truleg
få ei slik oppstilling er å sjå til at komme opp i utvalet sitt neste møte.
administrasjonen sett i verk og
11.06.15: Sekretæren har vore i dialog med
gjennomfører vedtak som er
politisk sekretariat i Aukra kommune vedr.
gjort. Kontrollutvalet har
arbeidet med å lage ei oversikt over
oppmoda om at ei slik oversikt
politiske vedtak i perioden 2010 —2014
som ikkje er sett i verk. Saka vil truleg
vert lagt inn i
komme opp i utvalet sitt første møte til
tertialrapporteringa til
kommunestyret, rådmannen har hausten.
valt å ikkje følgje opp denne
18.09.15: Oppfølging av politiske vedtak
oppmodinga.
vart lagt fram som eigen sak i dagens møte,

jfr. sak PS 30/15.
09.06.16: Kontrollutvalet ønskjer å få
framlagt ei slik oversikt i kontrollutvalet sitt
møte i september 2016.
15.09.16:Kontrollutvalet
fekk framlagt
oversikt i dagens møte,—jf. Sak
27/16.Utvalet oppmodar om at oversikt vert
lagt inn i perioderapporteringa til K-styret.

03.05.17: KU fatta i 2016 vedtak om å
oppmode til at oppfølginga vert lagt inn
i perioderapporteringa til
kommunestyret. Sekretariatet har
mottatt lister over vedtaksoppfølging frå
adm., og har spurt om det betyr at

oppmodinga ikkje blir følgt. Dersom
oppfølging av vedtak ikkje vert lagt i
perioderapportering,
så får utvalet
framlagt oversiktene i eiga sak i neste
møte.

14.06.17: Kontrollutvalet
behandla
oppfølginga i dagens møte, jf. sak
19/17. Utvalet ønskjer i neste møte å få
ei statusoppdatering på kvifor sakene
ikkje er avslutta og kva som står att av
arbeid knytt til dei sakene som ligg som
restansar i 2016 og tidlegar.
27.09.17: Utvalsmedlemmene hadde før
møtet fått ettersendt liste med
statusoppdatering på kvifor sakene ikkje
er avslutta og kva som står att av arbeid
knytt til dei sakene som ligg som
restansar i 2016 og tidlegare. Det var
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14.06.17
Arbeidsmiljøutvalet
Ansvar: Adm./sekr/

ikkje tid til å gjennomgå listene i møte.
20.11.17: Sekretær gjekk gjennom lista,
som det ikkje var tid til å gjennomgå i
førre møte. Utvalet har merka seg at
rådmannen ikkje har følgt
oppmodinga frå kontrollutvalet
om å
legge status for oppfølging av
politiske vedtak inn i
tertialrapporteringa
til
kommunestyret
som fast post.

(AMU)

Kontrollutvalet har merka seg i
Aukra kommune sin årsrapport
for 2016 at AMU i 2016 ikkje
hadde gjennomført møter. Etter
arbeidsmiljølova skal
kommunen ha eit slikt utval.
Arbeidsmiljølova
gjev reglar for
kva type saker AMU skal
behandle. På bakgrunn av dette
ønskjer kontrollutvaletå
følgje
opp korleis arbeidet i
arbeidsmiljøutvalet fungerer.

15.02.18: Kontrollutvalet hadde til dagens
møte,jf. sak 06/18. fått framlagt liste over
politiske vedtak som ikkje er sett i verk. Det
er 3 saker knytt til Drift og arealutvalet som
er naturleg ikkje er avslutta. Sak om
skogrydding knytt til vedtak i
kommunestyret i 2013 er ikkje sett i verk.
Rådmannen vil følgje opp saka.
Når det gjeld oversikt over oppfølging av
vedtak i teitialrapporteringa.
så opplyser
rådmannen at ho ikkje vil følgje
oppmodinga om dette. Rådmannen vil
sørgje for at det vert lagt fram sak om
vedtak som ikkje er følgt opp i same møte
som tertialrapportane.
15.03.18: Utvalet ønskjer i møte 3.5.18 svar
frå rådmannen om korleis saka om
skogrydding vert følgt opp. Det er også
ønskjeleg at skogbruksfagleg kompetanse er
tilstades i møte for å orientere og svare på
spørsmål.
08.05.18: Utvalet fekk i møte utdelt
oppdatert liste med status for
vedtaksoppfølging. Utvalet ønskjer at det i '
merknadsfeltet vert gjeve konkret
informasjon om status. Fagsjef plan, Kjell
'
Lode, orienterte kontrollutvalet i dagens
møte.jf. OS 04/18. Det blir no lagt fram sak j
for kommunestyret der det blir skissert
vidare handtering av skogryddingssaka.
14.06.17: Kontrollutvalet hadde til dagens
møte bedt om orientring om korleis
arbeidstakar og arbeidsgjevarsida ser på
bruk av AMU og kvifor det ikkje var
avvikla møter i AMU i 2016, jf. OS 16/17.
Kontrollutvalet Ønskjer å få ei oppdatering i
neste møte der også representantar frå dei
tilsette i AMU deltar.
27.09.17:Ordførar. fungrådmann,
personalkonsulent og fire medlemmer frå
AMU deltok i dagens møte, sjå OS 17/17.
Utvalet ønskjer å fortsatt følgje med på
AMU sitt arbeid og resultatet av
arbeidsmiljøundersøkinga
ved
Aukraheimen.
20.11.17: Kontrollutvalet ønskjer i neste
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Url

Nmote ei or ientei ing om iesiiltatet

lia

arbeidsrniljoundersokinga
ved
l Aukraheimen.
‘15.02.18: Rådmannen onskjer ikkje at
moteinnkallingar og protokollar frå AMU
. sine moter vert publisert på kommunen si
. heimeside. men kontrollutvalet vill å
tilsendt moternnkallrngar og protokollar.
14. 06. 17: Kontrollutvalet onskjer 1 neste
Barnevemstenesta
ei ei
interkommunal
teneste for
mote ei statusop pdatering når det gjeld
B n'nevernstenester
fristbrot. info om bakgrunnen for den store
Molde. Midsund. Aukra og Eide
kommunar.
med Molde
[ kostnadsauken og status etter
Ansvar: Adm./sekr
kommune som vertskornrnune.
administrasjonen sitt avtalte mote med
barnevernstenesta i Molde kommune.
Kontrollutvalet
vart i mote
,,
j
a 5.2017 gjort kjent med
27.09.17: Utvalet fekk ei statusopp—
forelopige KOS'l'RA—tal 2016.
daterting frå leiar i Barnevernstjenesten for
llolde.
Midsund. Aukra og Eide-jf. ()S
l
som viser at Aukra kommune
I
har mange fristbrot. Det har
[ 19/17.
l
også dei andre kommunane som 08.05.18: Rådmannen skal delta i årleg
er med i barrrevernssamarbeidet.
statusmote med barnevernstenesta l.juni. [
Sidan dette er 2016—tal. onskjer
mote \il ein in. a. ta opp KOSTRA—tala som
kontrollutvalet ei oppdatering
viser at Aukra ligg dårlegare ann enn
frå administrasjon om
vertskommunen. Rådmannen vil gje
situasjonen når det gjeld
tilbakemelding til utvalet etter statusmote.
14.06.18: Rådmannen gav utvalet
barnevern.
"l'ertialrapport l. tertial 2017
tilbakemelding etter statusmote med
viser at behov for lleire
barnevernstenesta. 1lo seier ho er trygg på
barnevernstiltak forer til ei auke at dei jobbar systematisk. og ser ikkje gruim
i utgifter på 3 742 000.—fra
til uro. Rådmannen vil folgje med på
4 038 000.— til 7 780000.—. dvs.
utviklinga. Ho er litt bekymra for den
nesten 100 % auke.
organisasjonsendringa som er venta (liide
Nut/Vestnes inn). da slike endringar alltid
rnedforer risiko.
Kontrollutvalet lekk 12(016
08.05.18: lrlstandsiappoiten er novklar og
15.02.18
lramlagt tilsynsrapporten
vil bli lagtfram tor kontiollutvalet i neste
«Skolen sitt arbeid med elevane
mote. Rådmannen informerer om at ho for
Gr unnskoleområtlet
neste år onskjer å legge fram ein
sitt utbytte av opplæringa.
Ansvar
Adm./sekr
Aukra kommune —(iossen
tilstandsrapport for heile oppv ekstområdet.
barne» og ungdomsskole»
j 14.06.18: Utvalet fekk framlagt
tilstandsrapport for grunnskolen i Aukra
”l'ilsynet viste (3 avvik).
2017 og pedagogisk rådgjevar orientertejf.
Kontrollutvalet onskjer årleg å
få framlagt kommunen sin
OS 06/18.
tilstandsrapport for
grunnskoleområdet. for å folgje
V_\
- » ”i fe--ig
"g--hl”
påutvikliwå
omrLÅd-eLJ
15.02.18
Kontiollutvalet
fekk or ienteiing
i
l (2.
Fylkeslegen hadde i 2016 tilsyn
og avdekt folgjande: Avvik 1:
dagens mote-ji. OS 01/18 knytt til
Aukra kommune sikrar ikkje at
()mstillingsprosessen
i
08.05.18: Rådmannen opplyser at nye
tilsette har nodvendig kunnskap
omsorgstenestene i Aukra
turnusar er på plass. liin har fått på plass
kommune
om pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel
AlVlU for lnstitusjonstenestene og
verneomlmd. men ein manglar framleis
Ansvar: Adm./sekr
4A. Avvik 2: Aukra kommune
hovudtillitsvald
for sjukepleiarane.
sikrar ikkje at helsehjelp til
pasientar i sjukeheim blir'
14.06.18: Nestleiar hadde fått eit eksemplar
av ei brosjyre «Aukra omsorgssenter».
I
vurdert i tråd med reglane i
brt-)sjyra vert arkivert i kontrollutvalet sitt
pasient—og
brukertettiOhetsloven kapiltgli
. arkiv.?”

1
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15.02.18
Informasjonssikkerheit
Ansvar:

Adm./sekr

l4A. Tidlegare
forvaltningsrevisjonsrapport
«Kvalitet i syl<elrjemstjenster
i
Aukra kommune» avdekte også
utfordringar med å sikre
tilstrekkeleg bemanning og
kompetanse ved Aukraheimen.
1
2017 har det vore uro knytt til
ny arbeidstidsordning
ved
Aukraheimen
og i 2018 skal det
nye omsorgssenteret
takast i
bruk. Utvalet ynskjer difor å
følgje utviklin ra.
Kontrollutvalet
ønskjer å følgje
15.02.18: Kontrollutvalet
fekk i dagens
temaet informasjonssikkerheit
møte orientering knytt til oppfølging av
vidare. då dette generelt
veit
attståande arbeid med å implementere
opplevd som eit risikoområde
rutinar, inngåing av databrukaravtalar
og
med det fokus som er på
avvikshandtering,jf.
OS 02/18,
digitalisering
i kommunane.
08.05.18: Rådmannen opplyser at
Kommunen
har etter at
innføringa av GDPR er utsett til
forvaltningsrevisjonsprosjekt
på 01 07.201 8.
området vart gjennomført i 2015
utarbeidd rutinar og
retningslinjer,
som
kontrollutvalet
ønskjer å følgje
opp at vert implementert
i heile
organisasjonen.
Kommunane
står og føre store utfordringar
med innføring av ny
personvernforordning
(GDPR),
som vil tre i kraft frå 25.05.18
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Kontrollutvalet

Saksmappe:

20l8-1547/05

Dato:

24.9.2018

Arkiv:
Saksbehandlar:

033
Jane Anita Aspen

Saksframlegg

Utvalssaksnr

Utval

Møtedato

PS 31/18

Kontrollutvalet

2.10.2018

EVENTUELT
Omsorgssenteret
Utvalsmedlem
Wilhelm Andersen har i e—post til utvalsleiar 26.7.2018 informert om at han
ønskjer å ta opp nokre spørsmål knytt til omsorgssenteret
i første kontrollutvalsmøte.
Spørsmåla ligg vedlagt. Kontrollutvalet
må i møte drøfte om dett er ei sak som kontrollutvalet
ønskjer å følgje opp vidare og evt. på kva måte.
Verksemdsbesøk/orientering
frå einingsleiar
[ kontrollutvalet
sin møteplan er det sett av tid til besøk i ei kommunal verksemd. Alternativt
kan ein einingsleiar inviterast til å gje informasjon om si eining. Utvalet sine medlemmar bør
før møtet tenke gjennom kva for kommunal verksemd det kan vere aktuelt å besøke eller få
informasjon om. Dersom dette skal skje i utvalet sitt møte 10.12.20] 8, så må dette avklarast i
dagens møte. Det må også i møte førebuast stikkord/problemstillingar
som verksemda ein
ønskjer å vitje kan få tilsendt på førehand.
Tiltaksplan
2018 - Kontrollutvalet
i Aukra kommune
Det vert høve til å oppdatere tiltaksplanen
i møte.

Aspen, Jane Anita
Fra:

Wilhelm

Sendt:

26.juli 2018 14:55

Andersen

<wian2@online.no>

Til:

Hoksnes,

Kopi:

Aspen, Jane Anita

Oddvar

Emne:

Vedr. OMSORGSENTERET

Hei Oddvar

Går ut fra at du er på ferie nå, men jeg har noe jeg ønsker å ta opp på første KU møte.
1.

Det har vært en god del negativt
sterke

2.

ytringer

ledelsen.

om omsorgssenteret

overtidslister

Viser til tidligere

på Facebook

den senere tiden,

med til dels

Hva er det som skjer?

Det er flere som hevder at det er alt for mye overtidsarbeid
framlagt

3.

mot

omtale

på omsorgssenteret.

Jeg ønsker derfor å få

for den enkelte.

mail derjeg

nevnte

at pårørende

hadde

hatt møte med ledelsen

ved omsorgssenteret

og

med ordføreren. Uten at de førte fram.
De følte alt de tok opp var bare tull, og at alt var såre godt.

4.

Er det mange
normalt

som har sluttet

på sjukeheimen

og omsorgssenteret

de to siste årene.

for en slik virksomhet?

Jeg mener at sakene er såpass alvorlig at vi er nødd til å ta alle innspillene på alvor.
Derfor berjeg om at disse spørsmålene får prioritet på møtet vårt neste gang den 02.10.2018
Ha en fin sommer.
lVlvh
Wilhelm

Andersen

1

Er det et tall som er

TILTAKSPLAN
201 8

KONTROLLUTVALET
1
AUKRAKOMMUNE

:(E'
F»

Oppdatert14.06.18

'

Tilsynxmed .forvaltningen

Løpande

O

Møte
rapportering

Aktuell

n ga r

åver kn tt til tils n med forvaltnin

'

Kontrollutvalsmedlemmene

.

Oddvar Hoksnes
kontrollutvalet.

'

Kontrollutvalet
har fordelt merksemd på politiske utval slik:
— Saker frå drift- og arealutvaletHåkon Inge Sporsheim

'
.

i n form asj on/orienteri

~

til dokument

er kommunestyret

~

Saker frå livsløpsutvalet

—

Saker frå administrasjonsutvalet

'

Saker frå formannskapet

—Oddvar

'

Orientering

0

Få skatteoppkreviaren
orientering

Ole Rakvåg
og kommunen

om resultat

.

Verksemdbesøk/orientering

0

Økonomirapport

frå Skatteetaten

til

frå einingsleiar?

1. tertial

O

'

Økonomira

10.12.18

'
'

Tiltaksplan 2019 —Kontrollutvalet
i Aukra
Verksemdsbesøk/orientering
frå ein einingsleiar

sine oppgåver

følOing av

olitiske

i samband

med regnskapsrevisjon.
O

Utgangspunktet
kontrollutval.
15.02.18

.

15.03.18

.

03.05.18
14.06.18
02.10.18
10.12.18

vedtak

ort 2. tertial

Møte

åver kn tt til rekneska

for oppgåvene

lnterimrapport

er i hovudsak

rekneskapsrevisjon,

0

Kontrollutvalet

'

Årsavslutningsbrev

srevis'on

knyt til reglane

rekneskapsåret

sin uttale til årsrekneskapen
for revisjonsåret

i kap, 4 i forskrift

om

2017

for 2017, Aukra kommune

2017.

.

.

Orientering

om revisjonsstrategien

'

Avstemming

av risikovurdering

I
0

Interimrapport
rekneskapsrevisjon,
rekneskapsåret
2019).
Orientering om oppfølging av årsavslutningsbrev

'

Sluttrekneskap

aletsmeoppg

ve

O

Attståande

2018.

og vesentlegheit

bandmedforvalt

2018 (ev. i det første møte i
for 2017

arbeid

Vg revisjon.

åver kn tt til forvaltnin

Utgangspunktet
for oppgåvene
forskrift om kontrollutval.
'

for revisjonsåret

investeringsprosjekt?

Møte

2018

ved Aukraheimen

for 2017 og kontrollrapport

'

Tiltaksplan

sitt svar/oppfølging

av arbeidsmiljøkartlegging
sin årsrapport

02.10.18

15.02.18

Andersen

Hoksnes

.

14.06.18

Kon rollu

utval.

i

'
Meldingar til politiet og varslingar
1 den grad tema/områder
ikkje blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon.
kan det vere aktuelt å be om tilbakemeldingar
frå administrasjonen
på ulike områder.
bl.a. ut frå overordna analyse for forvaltningsrevisjon.
Slik informasjon blir spesifisert
under kvart enkelt møte.
Saker til oppfølging vil også gå fram av oppfølgingslista
til kontrollutvalet

15.03.18

Kontrollutvalet

frå alle politiske

sine representantar

—Ole Rakvåg og Wilhelm

Rapportar frå andre tilsynsorgan
Sj uke fråver

15.02.18

03.05.18

skal ha tilgang

og Ole Rakvåg

a

srevis'on

er plan for forvaltningsrevisjon

knytt til oppfølging

og reglane

i kap. 5 i

av forvaltningsrevisjonsrapport

2

0

Møte

fiver kn tt til forvaltnin

srevis'on

<<lnformasjonssikkerhet
i Aukra kommune» -status for implementering
inngåing av databrukaravtalar
00 avvikshandtering.
15.03.18

'

03.05.18

.

ForvaItningsrevisjonsprosjekt

14.06.18

0

Plan

02.10.18

.

Bestilling

10.12.18

.

Prosjektplan

Kontrollutvalet

for oppfølging

«Offentlige

av forv.rev.rapport

av forvaltningsrevisjon

anskaffelser

om Offentlege

O

_'

15.02.18
15.03.18

og reglane

i kap. 6 i forskrift

.

.

14.06.18

.

10.12.18

skontroll

er plan for selskapskontroll

.

03.05.18
02.10.18

åver kn tt til selska

for oppgåvene

anskaffingar

«xx».

Sine oppgåver iksamband'med selskapskontroll;
Utgangspunktet
om kontrollutval

kommune»

i tråd med plan for 2016-2019

forvaltningsrevisjonsprosjekt

Møte

Aukra

av rutinar,

-,

Orientering

om Molde og Romsdal

Hamn [KS

.

.

Tilsyn med reVisjonen'7 :;f ?
0

Møte

åver kn tt til tils n med revis'onen

Revisjonen rapporterer
om si verksemd ved behov.
Revisjonsplan
for Aukra kommune er til ei kvar tid tilgjengeleg
for kontrollutvalet.
Utgangspunktet
for oppgåvene er bl.a. relatert til reglane i kom]. § 77 nr. 4.
15.02.18

.

15.03.18

.

03.05.18

.

14.06.18

.

Dialogmøte

02.10.18

.
.

Oppdragsansvarleg
rekneskapsrevisor
kommune for revisjonsåret
2018.
Eioenevaluerina
frå revis'onen

.

Vurdering

U)

10.12.18

med revisjonen

av kontrollutvalet

forvaltningsrevisjon,

Budsjettbehandlinga

15.02.18

.

15.03.18

.

14.06.18
10.12.18

Tiltaksplan

2018

sitt tilsynsansvar

jf. NKRFs

O
Utgangspunktet

02.10.18

for gjeldande

sin vurdering

år» (2019)

av uavhengigheit

for rekneskapsrevisjon

for Aukra

og

rettleiar

*

Møte

03.05.18

om «Honorar

åver kn tt til buds'ettbehandlin

for oppgåvene

er reglane

i forskrift

a

om kontrollutval

§ 18.

.

.

0

Forslag

til budsjett

Kontrollutvalet
kommunestyret

for kontroll— og tilsynsarbeidet

for 2019

for kontrollutvalet.

følgjer opp at kontrollutvalet
sitt forslag følgjer med til
si behandling av budsjettet (jf. forskrift om kontrollutval

§18)

