Kontrollutvalet i Samnanger
kommune

Møteinnkalling
Utval:

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Møtestad:

Biblioteket på Bjørkheim

Dato:

16.11.2020

Tid:

14:00

Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere
dette så tidleg som råd er ved å ringa til Einar Ulla tlf. 971 90 734 eller til Hogne Haktorson, tlf. 911
05 982.
Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering.
Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed.
Det er planlagt at Einar Ulla møter frå sekretariatet, på dette møtet.
Arild Røen
kontrollutvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Einar Ulla
seniorrådgjevar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Kopi:

Vararepresentantar til kontrollutvalet
Ordførar
Revisor
Rådmann
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Sakliste
Utvalssaknr

Innhald

Arkivsaknr

Godkjenningssaker
GK 12/20
GK 13/20

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet
19.10.2020

2019/94

Politiske saker
PS 29/20
PS 30/20
PS 31/20
PS 32/20
PS 33/20
PS 34/20
PS 35/20

Engasjementsbrev frå BDO 2020
BDO presenterer interimsrevisjonsrapport 2020
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Kurs i regi av BDO - 2021
Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2021
Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval
16.11.2020
Eventuelt

2020/178
2019/105
2019/96
2020/192
2020/76
2019/98
2020/79

Referatsaker
RS 15/20
RS 16/20

Melding om vedtak kommunestyret 28.10.20 - Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024
FKT - medlemsinformasjon november 2020
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2019/96
2019/28

U.Off

Godkjenningssaker

GK 12/20 Godkjenning av innkalling og sakliste
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2019/94-12
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

13/20

16.11.2020

Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 19.10.2020
Forslag til vedtak
1.

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 19.10.2020 vart samrøystes godkjent

Samandrag

Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
Vedlegg
1 Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 19.10.2020
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Kontrollutvalet i Samnanger
kommune

Møteprotokoll
Utval:

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Møtestad:

Biblioteket på Bjørkheim

Dato:

19.10.2020

Tid:

14:00 – 17:30

Følgjande faste medlemer møtte:
Namn
Arild Røen
Terje Hoseth Næss
Svein Verner Røseth
Anne Tandstad

Funksjon
Leiar
Nestleiar
Medlem
Medlem

Representerer
H
KRF
FRP
SP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:
Namn
Funksjon
Silvana Amaral Da Silva
Medlem

Representerer
BL

Følgjande varamedlemer møtte:
Namn
Møtte for
Anette Espelid
Silvana Amaral Da Silva

Representerer
BL

Merknader

Andre som møtte:
Namn
Knut Harald Frøland
Ingebjørg Vamråk
Birte Bjørkelo
Sturla Alvheim
Einar Ulla

Stilling
Ordførar (Sak PS 27/20)
Rådmann (Teams) (Sak PS 27/20)
Revisor Deloitte
Revisor BDO
Seniorrådgjevar VLFK

Arild Røen
utvalsleiar

Einar Ulla
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Sakliste
Utvalssaknr

Innhald

Arkivsaknr

Godkjenningssaker
GK 10/20
GK 11/20

Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet
28.09.2020

2019/94

Politiske saker
PS 27/20
PS 28/20

Varsel om arbeidstilhøva i Samnanger kommune - rapport
Eventuelt
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2020/110
2020/79

U.Off

Godkjenningssaker
GK 10/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 19.10.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune
Vedtak
Handsaming i møte
Møteinnkalling vart sendt ut 12.10.20 via e-post. Det kom ikkje merknader til innkalling eller
sakliste.

Vedtak
Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

GK 11/20 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalet 28.09.2020
Forslag til vedtak

1.

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.09.2020 vert samrøystes godkjent

Saksprotokoll 19.10.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte
Det kom ingen merknadar til møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.09.2020.
Vedtak
1.

Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 28.09.2020 vart samrøystes godkjent
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Politiske saker
PS 27/20 Varsel om arbeidstilhøva i Samnanger kommune - rapport
Forslag til innstilling

Kommunestyret ber rådmannen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Setta i verk tiltak for å sikre eit forsvarleg arbeidsmiljø ved barneskulen, med brei
involvering av dei tilsette ved skulen.
Gjennomgå og sørge for tilfredsstillande rutinar for roller, ansvar, rutinar og krav til
dokumentasjon knytt til oppfølging av vanskelege personalsaker
Gjennomgå og sørge for god opplæring om samarbeidet mellom tillitsvalt, verneombod og
leiing, og kva dilemma og utfordringar som kan oppstå og korleis dette kan løysast
Etablera rutinar for korleis tilsette skal kommunisere mellom seg både på e-post og
munnleg, og gjere desse kjent. Legg også vekt på non-verbal kommunikasjon
Sikre at det er gode rutinar for å dokumentere oppfølging av leiarar og medarbeidarar i alle
einingar.
Gjennomgå varslingsrutinane for Samnanger kommune, og sjå til at kontrollutvalet ikkje vert
ein del av desse rutinane i framtida.
Orientere kontrollutvalet om status for oppfølginga og handlingsplan for vidare arbeid innan
utgangen av 2020.

Saksprotokoll 19.10.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte
Habiliteten til Anne Tandstad vart vurdert. Det er seks år sidan ho arbeidde i skulen. Kontrollutvalet
vurderte Anne Tandstad til å vere habil i behandlinga av saka.
Møtet vart etter dette lukka med heimel i kommunelova § 11-5, då det med stort sannsyn ville
kome fram personalmessige opplysningar i møtet som er unntatt offentleg jf. Offl. § 13 jf forvl. § 13.
Offentleg versjon av rapporten var sendt til kontrollutvalet og til kommunen i samband med
utsending av sakene til møtet. I møtet 19.10.20 fekk kontrollutvalsmedlemmane utdelt ein
fullstendig versjon av rapporten for gjennomlesing. Den fullstendige versjonen av rapporten vart
samla inn att etter møtet.
Deloitte orienterte utvalet om arbeidet med saka, og om innhald, konklusjonar og tilrådingar i
rapporten, som utvalet hadde fått til behandling.
Forslag til vedtak vart samrøystes vedteken.
Innstilling
Kommunestyret ber rådmannen:
1.
2.
3.
4.
5.

Setta i verk tiltak for å sikre eit forsvarleg arbeidsmiljø ved barneskulen, med brei
involvering av dei tilsette ved skulen.
Gjennomgå og sørge for tilfredsstillande rutinar for roller, ansvar, rutinar og krav til
dokumentasjon knytt til oppfølging av vanskelege personalsaker
Gjennomgå og sørge for god opplæring om samarbeidet mellom tillitsvalt, verneombod og
leiing, og kva dilemma og utfordringar som kan oppstå og korleis dette kan løysast
Etablera rutinar for korleis tilsette skal kommunisere mellom seg både på e-post og
munnleg, og gjere desse kjent. Legg også vekt på non-verbal kommunikasjon
Sikre at det er gode rutinar for å dokumentere oppfølging av leiarar og medarbeidarar i alle
einingar.
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6.
7.

Gjennomgå varslingsrutinane for Samnanger kommune, og sjå til at kontrollutvalet ikkje vert
ein del av desse rutinane i framtida.
Orientere kontrollutvalet om status for oppfølginga og handlingsplan for vidare arbeid innan
utgangen av 2020.

PS 28/20 Eventuelt
Forslag til vedtak

1.

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Saksprotokoll 19.10.2020 - Kontrollutvalet i Samnanger kommune

Handsaming i møte
Sekretariatet orienterte om budsjettmessige utfordringar for kontrollutvalet på to punkt.
1. Revisor har i e-post til kontrollutvalet via sekretær bedt om ekstra midlar i samband med
gjennomføring av varslingssaka. Det er frå revisor si side nytta 435 timar, medan det er
innvilga 279 timar (169+110). Revisor ber om ei auke i ramma for prosjektet slik at dei får
dekka fleire timar enn det som er innvilga hittil.
2. Sekretariatet har brukt meir tid enn det som er budsjettert i 2020. Budsjettet for
sekretariatsteneste for kontrollutvalet er på kr. 140.600. Kommunen er hittil blitt fakturert
kr. 164.587 for møta første halvår 2020 i tillegg til møtet 28.09.20. Med to møte igjen er det
behov for eit tillegg på omlag kr. 75.000 i høve til budsjett. Bakgrunnen for meirforbruk er
stor arbeidsmengde i samband med saker som til dømes varslingssaka.
Vedtak i møtet var samrøystes.
Innstilling til kommunestyret
1. Kontrollutvalet rår kommunestyret til å vedta dekking av ekstraarbeid for Deloitte for arbeid
med varslingssaka på kr. 184.000.
2. Kontrollutvalet rår kommunestyret til å vedta ekstramidlar til kjøp av sekretariatstenester
på kr. 75.000 for arbeid i 2020.
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Politiske saker

PS 29/20 Engasjementsbrev frå BDO 2020
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2020/178-1
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

29/20

16.11.2020

Engasjementsbrev frå BDO 2020
Forslag til vedtak
1.
2.

Engasjementsbrevet frå BDO datert 09.11.2020 vert teke til vitande.
Ved eventuelle avvik mellom engasjementsbrevet eller standardvilkåra til BDO og avtalen
mellom BDO AS og Samnanger kommune vil avtalen ha førerett.

Samandrag
I denne saka får revisor lagt fram sitt engasjementsbrev, der revisor si oppfatning av
revisjonsoppdraget vert presentert. Det er viktig å peike på at ved eventuelle avvik mellom
engasjementsbrevet eller standardvilkåra og avtalen mellom BDO AS og Samnanger kommune, vil
avtalen ha førerett.
Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
Vedlegg
1 Engasjementsbrev Samnanger kommune
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Saksnr: 2020/178-1

Side 2 av 2

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Bakgrunn for denne saka er mottatt engasjementsbrev frå BDO AS datert 09.11.2020.
Vedtakskompetanse
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å behandle revisor sitt engasjementsbrev, jf.
Kommunelova § 23-2 og jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 2.
Vurderingar og verknader
Kontrollutvalet i Samnanger kommune har motteke engasjementsbrev frå BDO AS datert
09.11.2020.
Engasjementsbrevet dokumenterer og stadfestar at BDO AS tek på seg oppdraget, føremålet med
og omfanget av rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og annan kontroll som
er bestemt i lov eller i medhald av lov, jf. kommunelova § 24-2.
Engasjementsbrevet inneheld informasjon om revisjonen sitt føremål og innhald innan
rekneskapsrevisjon der det mellom anna står at revisjon av den kommunale verksemda skal skje i
samsvar med god kommunal revisjonsskikk.
Oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor er, i følgje brevet, Solveig Bø Dalstø.
Revisor skriv i engasjementsbrevet at hovudoppgåva innan rekneskapsrevisjon er , gjennom
framlegging av ei uavhengig revisjonsmelding, å vurdere om årsrekneskapen er lagt fram i
samsvar med lov og forskrifter. Revisor har også eit ansvar om å medverke til å førebygge og
avdekke økonomisk utruskap gjennom rekneskapsrevisjonen.
Nummererte brev vert nytta for å rapportere til kontrollutvalet om forhold som ikkje vert tekne med i
revisjonsmeldinga, men som revisor vurderer til å vere nødvendige å gjere kontrollutvalet
merksame på.
I engasjementsbrevet står det at forvaltningsrevisjon , eigarskapskontroll og overordna analyse
vert avtalt i eigne avtalar i kvart einskild tilfelle. Desse tenestene er ikkje nærare omtalt i
engasjementet.
Revisor peikar i brevet på retten til å få alle opplysningar som er naudsynte for å få gjennomført
revisjonsoppgåvene. Denne retten er i samsvar med kommunelova § 24-2, fjerde ledd.
Kommunen blir bedt om å signere engasjementsbrevet for å stadfeste at Samnanger kommune
samtykkjer i vilkåra for revisjonen av rekneskapen, irekna respektive ansvarsområde.
Sekretariatet rår kontrollutvalet til å ta engasjementsbrevet til vitande, og ber utvalet vurdere om
det er ordførar eller leiar i kontrollutvalet som skal signere brevet.
Konklusjon
BDO AS har sendt engasjementsbrev til Samnanger kommune, der revisor legg fram føremål og
innhald i revisor sitt arbeid, og ber kommunen stadfeste vilkåra for revisjonen ved å signere brevet.
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Inger Bang Lunds vei 4
5059 Bergen
www.bdo.no

Ti Samnanger kommune
Bergen, 09.11.20

Engasjementsbrev - Samnanger kommune
1. Innledning
BDO AS er valgt til revisor for Samnanger kommune fra 01.07.2020. Revisjonen består av
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov
eller i medhold av lov og andre uttalelser og kontrollhandlinger, og omfatter revisjonen av
kommuneregnskapet.
Med utgangspunkt i de revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner,
herunder standarder for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av
revisjonsoppdraget, slik at kontrollutvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan
forventes av oss.

De økonomiske forhold mellom revisjonen og kontrollutvalget som oppdragsgiver er behandlet i en
egen avtale (VLFK/19/015 Rammeavtale ved kjøp av revisjonstjenester). Standardvilkår for
revisjonsoppdrag utført av BDO AS følger vedlagt. Ved eventuelle avvik mellom innholdet i dette
engasjementsbrevet inkludert standardvilkårene og den særskilte avtalen (VLFK/19/015
Rammeavtale ved kjøp av revisjonstjenester) vil innholdet i den særskilte avtalen gå foran.

2. Revisjonen - formål og innhold
Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som
er bestemt i lov eller i medhold av lov, jf. kommuneloven § 24-2. Revisjon av kommunal og
fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
Vi vil gjennomføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal
revisjonsskikk, som er en rettslig standard. Innholdet i dette begrepet er normert av
kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhørende forskrifter og etablerte og anerkjente
standarder på området.
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor
skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget i samsvar med
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19.
Ledelsenes ansvar
I henhold til kommuneloven er det kommunedirektøren som er ansvarlig for at kommunens interne
administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en betryggende måte og er gjenstand for
betryggende kontroll. Det er også kommunedirektørens ansvar å utarbeide og fremme kommunens
årsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. og
god kommunal regnskapsskikk.
Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte
opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nødvendig for å kunne utføre vårt
arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller m.v. Dette inkluderer også tilgang til
systembeskrivelser og nødvendig veiledning.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Kommunestyret og kontrollutvalgets ansvar
Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for å kontrollere den
kommunale forvaltning. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå løpende kontroll
med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskap
blir forsvarlig revidert. Videre skal kontrollutvalget påse at det utføres forvaltningsrevisjon av
kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal også
påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper
(eierskapskontroll).
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak,
kommuneloven § 23-3.
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets
vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, jf. kommuneloven § 23-4.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide planer som viser på hvilke områder det
skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Planene skal baseres på en
risikovurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, virksomheten i kommunens eller
fylkeskommunens selskaper og av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Planene skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller basert på plan vedtatt av kommunestyret.
Innenfor forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er det NKRF som er det standardsettende organ.
Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll vil være beskrevet
ved planlegging og rapportering av hvert oppdrag, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet
ytterligere i dette brevet. Se for øvrig nærmere om rapportering under eget avsnitt.
Oppdragsansvarlig revisor utpekes av revisjonsenheten til hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Regnskapsrevisjon
Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved
avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for dette.
Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen
I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave å kontrollere om årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon og å avgi en uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om at revisor har betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon og at det er avgitt i samsvar
med lov og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
Vi kontrollerer om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever, og om
opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. Vi ser også etter
om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet
og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene
er dekkende beskrevet i årsberetningen.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Årsregnskapet, herunder konsolidert årsregnskap, skal iht. kommuneloven § 14-6 være avlagt av
kommunedirektøren innen 22. februar i året etter regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis senest
31. mars. Kommunedirektørens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlig måte.
Videre er det vår oppgave å se etter at kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen på
en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.
Revisjonens utførelse og forholdet til intern kontroll
God kommunal revisjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og andre
revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner hensiktsmessige.
På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende
begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,
selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne
kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med det
formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for
å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll. Slike revisjoner eller gjennomganger vil
eventuelt kunne avtales
Generelt vil en effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter og
feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av vårt
revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av kommunens
interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vi vil rapportere skriftlig om eventuelle
vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av årsregnskapet og som
vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under avsnittet rapportering.
Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for
attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon
av historisk finansiell informasjon». Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger
og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke er vesentlige
formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Slike
vurderinger innebærer gjennomføring av kontrollhandlinger for å innhente bevis om disse
forholdene. De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av
risikoene for vesentlige mangler.
Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for å vurdere
samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av kommunens interne kontroll.
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
I samsvar med kommuneloven § 24-9 og god kommunal revisjonsskikk er det vår oppgave å se etter
om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Denne kontrollen skal gjennomføres med begrensede ressurser og baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering som legges fram for kontrollutvalget. Resultatet av kontrollen rapporteres i
en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget som avgis senest 30. juni.
Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og avgis etter RSK 301 «Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen». Standarden krever at vi etterlever etiske krav, planlegger og gjennomfører
vårt arbeid for å oppnå moderat sikkerhet i uttalelsen om etterlevelse på det området som velges
for kontroll.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Misligheter
Revisor bidrar gjennom revisjonen til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Hvis revisor
avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal revisor straks melde fra om det til
kontrollutvalget i nummerert brev, dette fremkommer i kommuneloven § 24-7.
Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende nytt brev til kontrollutvalget. Revisor skal
sende kopi av brevet til kommunedirektøren.
Andre bekreftelser enn revisjonsberetningen som inngår i oppdraget
Vi vil avgi følgende revisorbekreftelser mv. i samsvar med lov og god kommunal revisjonsskikk:
•

Underskrift på kontrolloppstillingen for lønns- og pensjonskostnader
(skatteforvaltningsforskriften § 7-2-11 – RF 1022).
• Merverdiavgift (mva/moms) - krav om kompensasjon (RF-0009)
• Antall psykisk utviklingshemmede
• Tilskudd ressurskrevende tjenester
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Solveig Bø Dalstø.

3. Innsynsrett og taushetsplikt
Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og foreta
de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene.
Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter forvaltningsloven
§§ 13 til 13e. Dette følger av kommunelovens § 24-2 femte ledd. Taushetsplikten gjelder ubegrenset
i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.
Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den informasjon om resultater av
revisjonen som er nødvendige.
Med dette engasjementsbrevet inngås en avtale om at vi i vårt arbeid kan konsultere advokatene i
BDO Advokater AS, uten hinder av vår taushetsplikt. Den lovbestemte taushetsplikt som advokatene
er underlagt er mer omfattende enn revisors lovbestemte taushetsplikt. Fortrolighet rundt våre
kunders forhold svekkes derfor ikke av dette.

4. Rapportering og dialog
Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom det er
forhold som tilsier det.
Revisjonen rapporterer forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller til kontrollutvalget i egne
rapporter.
Regnskapsrevisjonen rapporteres slik til kontrollutvalget:
1. Presentasjon av revisjonsstrategi ved inngangen til nytt revisjonsår
2. Oppsummering av årets revisjon og revisjonsresultater ved avslutning av både
interimsrevisjon og årsoppgjørsrevisjon
3. Revisjonsberetning
4. Nummererte brev (se nedenfor)
5. Skriftlig uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll
Vi legger vekt på å ha en god dialog med kontrollutvalget.
Nummererte brev
Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetningen, men
som vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at
forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.
I henhold til kommuneloven § 24-7 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller
fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller
forskrift skal bekrefte
g. hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.
Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i
nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.
Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til
administrasjonen.
Uttalelser fra kommunens ledelse
I forbindelse med årsavslutningen vil vi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en
skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i
årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om
kjennskap til eller mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra administrasjonen.
I forbindelse med avslutningen av forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen innhenter
revisor en skriftlig uttalelse fra ledelsen for den aktuelle kontrollen.

5. Personvern
For å gjennomføre revisjonen og andre oppdrag under dette engasjementsbrevet, vil vi behandle
personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Vi er behandlingsansvarlig etter
personvernreglene for de personopplysningene vi behandler i forbindelse med oppdraget og vi
inngår derfor ikke en databehandleravtale.

6. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange
fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veiledning til dere. Vi bistår gjerne med
veiledning innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter
osv., så langt det lar seg gjøre innenfor vår oppgave som revisor.
Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og
ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller
utvalget har spørsmål, er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
BDO AS

____________________________
Solveig Bø Dalstø
Oppdragsansvarlig revisor

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Bekreftelse av vilkår
Vi ber om at dere underskriver og returnerer et eksemplar av engasjementsbrevet til oss for å
bekrefte at dere samtykker i vilkårene for revisjonen av regnskapet, herunder våre respektive
ansvarsområder.
Undertegnede bekrefter mottakelse og samtykker i vilkårene på vegne av Samnanger kommune.

Navn (blokkbokstaver)

Sted og dato

Signatur

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Standardvilkår for oppdrag utført av BDO AS
1. Generelt
Standardvilkår for våre tjenester regulerer forholdet mellom selskapet, som kunde, og oss, BDO AS
org. nr 993 606 650, så langt ikke annet er særskilt avtalt. Vilkårene utfyller hva som er fastsatt i
for eksempel engasjementsbrev. Ved eventuelle avvik mellom engasjementsbrevet inkludert
standardvilkårene og slik særskilt avtale, vil bestemmelsene i den særskilte avtalen gå foran. Med
revisor menes i denne avtalen BDO AS.
2. Taushetsplikt
Både ansvarlig revisor og revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de får kjennskap til under
utførelsen av arbeidet. Taushetsplikten gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget eventuelt
er avsluttet. Ved signering av den særskilte avtalen samtykker dere til at vi kan meddele alle
taushetsbelagte opplysninger til våre samarbeidende selskaper (innen BDO) som engasjeres i
forbindelse med oppdraget, og/eller øvrige profesjonelle rådgivere som selskapet har engasjert.
3. Faktureringsrutiner
Vår fakturering vil som hovedregel være basert på medgått tid og faktureres som løpende levering
av tjenester. Tjenester som leveres løpende faktureres månedlig, hvis ikke annet er avtalt.
Foreligger det avtale vil fakturering skje i henhold til avtale. Dersom første faktura ikke er betalt
innen 30 dager etter forfall vil vi kreve betaling av forfalt faktura pluss forskudd før vi utfører mer
arbeid. Purring et år kan medføre at vi vil kreve forskudd neste år. Dette vil ikke gjelde for
fakturaer hvor det er avtalt med oppdragsansvarlig revisor at betalingsutsettelse er i orden. For sent
betalte fakturaer blir belastet med rente.
4. Endringer/tillegg til avtalen
I den grad det er aktuelt vil vi utføre andre attestasjonstjenester etter behov. Disse tjenestene vil
bli fakturert etter medgått tid og til den enkeltes timesats. Avhengig av omfang og innhold av
tilleggstjenesten kan det bli utarbeidet eget engasjementsbrev for disse. Mindre oppdrag anses
dekket av dette engasjementsbrevet.
5. Oppsigelse
Ved oppsigelse etter at planlegging av årets revisjon har startet, forbeholder vi oss retten til å få
betalt for den tiden som er påløpt inntil vi får varsel om oppsigelsen.
6. Erstatningsansvar
Revisors erstatningsansvar er regulert i Revisorlovens kapittel 8, når det gjelder revisjon. Ved
levering av andre ikke lovpålagte tjenester vil vi ha erstatningsansvar for økonomiske tap som er en
direkte, faktisk og påregnelig følge av at en uaktsomt har handlet i strid med klare forutsetninger
for den inngåtte kontrakt. Ansvaret for revisor begrenses oppad til tre ganger det i oppdraget til
enhver tid påløpte honorar. Krav fra dere kan kun enten reises mot BDO AS og den eller de personer
som i engasjementsbrevet er angitt som ansvarlig partner for oppdraget og således ikke mot
underleverandør eller ansatt.
7. Levering av teknisk årsoppgjørsbistand
Som ledd i avtalen med selskapet kan vi bistå med den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og
ligningspapirer med vedlegg. Utarbeidelsen vil foretas på grunnlag av informasjon mottatt fra
selskapet. I denne forbindelse gjør vi oppmerksom på at selskapet er ansvarlig for at innholdet i
årsregnskapet og ligningspapirene med vedlegg er fullstendig og korrekt. Reglene om tilleggsskatt og
praktiseringen av regelverket medfører at konsekvensene av feil eller utelatelser i
ligningsoppgavene kan bli vesentlige. Selskapet må følgelig kvalitetskontrollere utkast til
årsregnskap og ligningspapirer med vedlegg før signering og innsendelse.
Eventuell tilleggsskatt eller forsinkelsesavgift vil være kundens ansvar/kostnad. Vårt ansvar vil
beløpsmessig ikke overstige mer enn tre ganger vårt honorar knyttet til den tekniske utarbeidelsen.
Vi kan bistå selskapet med innsendelse til Regnskapsregisteret, dersom dette er særskilt avtalt.
Eventuell forsinkelsesavgift vil være selskapets ansvar. Likevel slik at dersom alle regnskapspapirer
som skal sendes til Brønnøysund er ferdig signert og oversendt oss innen 1. juni er vi solidarisk
ansvarlig for eventuell forsinkelsesavgift, når denne skyldes forsinkelse fra vår side.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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8. Informasjonsrisiko
Med mindre annet særskilt avtales, er partene enige om at all skriftlig informasjon, også
konfidensiell informasjon, kan oversendes ved bruk av e-post eller på annen måte utveksles
elektronisk. Sensitive personopplysninger og personnummer skal likevel ikke sendes ukryptert fra
eller til BDO.
Kunden kjenner til og aksepterer den risiko som er knyttet til slik elektronisk
informasjonsutveksling. Uavhengig av dette er partene ansvarlige for på hver sin side å sørge for at
vanlige forholdsregler ved elektronisk informasjonsutveksling blir ivaretatt, herunder at en har
installert, og holder oppdatert, adekvat programvare for virusbeskyttelse og lignende.
9. Personopplysninger
For å gjennomføre oppdraget, vil vi behandle personopplysninger slik det er beskrevet i vår
personvernerklæring. Personopplysninger vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i
personopplysningsloven og BDO har satt i verk egnede sikringstiltak.
Vi er behandlingsansvarlig etter personvernreglene for de personopplysningene vi behandler i
forbindelse med revisjonsoppdraget.
Vår personvernerklæring er tilgjengelig på våre nettsider www.bdo.no/personvernerklæring.
10. Bruk av oppdraget i referanseøyemed
BDO gis anledning til i salgsøyemed å referere i generelle vendinger til de oppdrag som
gjennomføres under denne avtalen, så langt det ikke bryter med denne avtalens regler om
taushetsplikt/ konfidensialitet.
11. Bruk av data til analyser
Kunden samtykker til at BDO kan trekke ut nøytrale og anonymiserte (numeriske) regnskapsdata fra
kundens regnskapsmateriale og fremstille dataene i aggregert statistikk sammen med annen
regnskapsdata, enten til intern eller ekstern bruk, uten at identifikasjon av kunden er mulig.
Formålet er utelukkende å gi et statistisk grunnlag for analyse av aggregerte sektor- og
bransjespesifikke regnskapsdata. Bruken er underlagt streng kontroll som sikrer fullstendig
anonymitet for kunden (internt og eksternt), uten at det er mulig å knytte regnskapsdata til et
kundeforhold. Kunder som likevel ønsker å reservere seg mot slik bruk, bes opplyse BDO om slik
reservasjon.
12. Voldgift
Tvist mellom partene om tolkninger av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke
slike forhandlinger fram innen to uker fra tvisten oppstod, kan hver av partene forlange tvisten
avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter norske prosessregler.

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2019/105-11
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

30/20

16.11.2020

BDO presenterer interimsrevisjonsrapport 2020
Forslag til vedtak
1.

Kontrollutvalet tek oppsummering etter interimsrevisjon 2020 frå BDO AS til orientering.

Samandrag

I denne saka vil BDO AS presentera oppsummeringa av arbeidet med interimsrevisjon. Dette vil, til
liks med presentasjon av revisjonsplanen, vera eit ledd i å sjå til at kommunen sine rekneskapar
vert revidert og at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.
Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Kontrollutvalet i kommunane har ansvar for at det vert gjennomført rekneskapsrevisjon, jf.
kommunelova § 23-2 Kontrollutvalets ansvar og myndigheit, der det m.a. står:
«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert
på en betryggende måte.»
Vidare har kontrollutvalet ansvar for å sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning, jf.
forskrift om kontrollutvalg § 3, der det m.a. står:

«Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet»
Vedtakskompetanse
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse i denne saka ved at dei skal sjå til at rekneskapen vert
revidert på ein trygg måte og halde seg orientert om revisjonsarbeidet, jf. kommunelova § 23-2 og
forskrift om kontrollutval og revisjon § 3.
Vurderingar og verknader

Interimsrevisjon kan forklarast slik:
Interimsrevisjon er den revisjonen som vert gjennomført i løpet av året for å kontrollera at dei
interne kontrollane fungerer som føresett gjennom året. I interimsrevisjonen går revisor gjennom
og testar rutinar, transaksjonar og rapportering innan utvalde område.
Interimsrevisjonsrapporten bygger på revisjonsplan for 2020 frå BDO AS, som vart presentert for
kontrollutvalet tidlegare i haust.
I dette møtet vil BDO AS presentera oppsummeringa av dette arbeidet. Dette vil, til liks med
presentasjon av revisjonsplanen, vere eit ledd i å sjå til at kommunen sine rekneskapar vert
revidert og at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning.
På bakgrunn av det som kjem fram i presentasjonen bør kontrollutvalet, slik sekretariatet ser det,
få høve til å koma med forslag til fokusområde i årsrevisjonen som skal gjennomførast framover,
dersom dei ønskjer det, sjølv om det er revisjonen som avgjer kva som skal vera med.
Oppsummering av interimsrevisjonsarbeidet ligg ved.
Konklusjon
Dersom det ikkje kjem fram noko spesielt i møtet vert det tilrådd at kontrollutvalet tar
oppsummeringa etter interimsrevisjon 2020 frå BDO AS til orientering.
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OPPSUMMERING AV INTERIMSREVISJON
SAMNANGER KOMMUNE

SOLVEIG BØ DALSTØ
26.10.2020
Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører
BDO AS eller BDO Advokater AS, og skal ikke kopieres eller distribueres uten vårt skriftlige samtykke.

23

AGENDA FOR MØTET

► Revisjonsplan
► Status revisjonsplan (planlegging og interimsrevisjon)
► Funn internkontroll
► Fokusområde framover
► Anna til diskusjon

Samnanger kommune - Oppsummering interimsrevisjon
Side 1
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REVISJONSPLAN
- OVERSIKT

PLANLEGGIG OG
RISIKOVURDERING
Aktivitetar
• Risikovurdering
•

Presentasjon og diskusjon av
revisjonsplan for kontrollutvalget

INTERIMSREVISJON

Aktivitetar
• Kartlegge rutinar og internkontroll
•

Internkontrolltesting og
detaljtesting

Sluttføre revisjonsplan og
fastsette vesentlighetsgrenser

•

IT-revisjon

•

Revisjon av inngående balanse

•

Analytiske kontrollhandlingar

•

Attestasjon

•

Gjennomgang av rekneskapspostar
som kan avklarast før
årsoppgjeret

•

Attestasjon

•

Rapportering
• Revisjonsplan og risikovurdering
kontrollutvalget

AUGUST/SEPTEMBER

AVLEGGING AV OFFISIELT
ÅRSREKNESKAPEN

ÅRSOPPGJERSREVISJON

Aktivitetar
• Revisjon av balansepostar og
postar i drifts- og
investeringsrekneskapen
•

•

Gjennomgang
budsjettjusteringar/utgreiing for
vesentlege budsjettavvik

Aktivitetar
• Sluttføring av revisjonen
•

Revisjon årsrekneskapen med
notar

•

Revisjon årsmelding

•

Fullstendighetserklæring

•

Attestasjon

Attestasjon

Rapportering
• Oppsummering med leiinga
• Rapportering til kontrollutvalget

Rapportering
• Oppsummering med leiinga
• Rapportering til kontrollutvalget

Rapportering
• Revisjonsberetning innan 15. april
• Attestasjon RF-1022 Lønns- og
pensjonskostnader
(kontrolloppstilling)

OKTOBER/ NOVEMBER

FEBRUAR/ MARS

MARS/ APRIL

Side 2
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STATUS REVISJONSPLAN
GJENNOMFØRT KARTLEGGING

► IT-revisjonen har gjennomført kartlegging av kommunen
► Ajour med attestasjonar
► Revisjonsteamet har gjennomført rutinegjennomgangar av følgjande område:
• Innkjøp (følgt prosessen frå bestilling/mottak av inngåande faktura til betaling er gjort)
• Løn (følgt prosessen frå behovsmelding til løn er utbetalt)
• Inntekter
o
o
o
o
o

Barnehage og SFO
Husleige
Pleie og omsorg
Kommunale avgifter
Kultur, tekniske etc.

Samnanger kommune - Oppsummering interimsrevisjon
Side 3
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FUNN INTERNKONTROLL
► Kontrollrutinar i Visma som sikrar:
• At attestant og anvisar ikkje kan vere same person.
• At ein berre kan føre kostnadar på «si» avdeling/sin ansvarsstad
► Kontrollrutinane i samband med lønskøyringa vurderast som gode.
► Kontrollrutinane rundt avstemming av inntekter vurderast som gode.
► Svakheit i internkontrollen:
• Arbeidsdeling i bank à Nummerert brev

Samnanger kommune - Oppsummering interimsrevisjon
Side 4
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FOKUSOMRÅDE FRAMOVER FØR ÅRSSKIFTET
►
►
►
►
►
►
►
►

IB-revisjon
Bestandskontroll pensjon
Gjennomgå overgang frå økonomisystemet UBW (Agresso) til Visma.
Detaljtesting av kostnadar i samband med MVA-kompensasjon 5. og 6 termin
Vurderingar rundt drift/investering
Forenkla etterlevingskontroll
Ny kommunelov – vil følgje opp tilpassingar av endringar i økonomibestemmingane.
Evt. attestasjonar

Samnanger kommune - Oppsummering interimsrevisjon
Side 5
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2019/96-12
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

31/20

16.11.2020

Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll
Forslag til vedtak
1.
2.
3.
4.

Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan ................
Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har
gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
Kontrollutvalet ber BDO levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 20.01.2021.
Kontrollutvalet behandlar prosjektplanen i første møte i 2021.

Samandrag
Føremålet med denne saka er at kontrollutvalet skal ta stilling til kva område neste revisjon skal
gjennomførast innan.

Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksnr: 2019/96-12

Side 2 av 4

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Samnanger kommunestyre vedtok 28.10.20, sak PS 74/20, Plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2020 – 2024. Desse 8 prosjekta var sett opp i prioritert rekkefølge:
1. Arkiv og innsyn
2. Vedlikehald av kommunale bygg og vegar
3. Bemanning og sjukefråvær
4. Barnevern
5. Tverrfagleg samarbeid om barn og unge
6. Rus- og psykisk helseteneste
7. Trygt og godt skulemiljø
8. Økonomistyring og godt skulemiljø
Vidare vedtok kommunestyret i same møte, sak PS 75/20, Plan for eigarskapskontroll for perioden
2020 – 2024. Her var desse 2 prosjekta sett opp i prioritert rekkefølge:
1. Eigarskapsforvaltning (overordna)
2. Hardanger AKS AS
Vedtakskompetanse
Det er kontrollutvalet som har ansvar for å gjennomføre slike revisjonar. Det er likevel
kommunestyret som har avgjerdsmynde i saka, etter innstilling frå kontrollutvalet, når
revisjonsrapport ligg føre, jf. kommunelova §§ 23-3 og 23-4.
Vurderingar og verknader
Det er i denne saka lagt opp til å drøfta fleire delområde:
A)
B)
C)
D)
E)

Innleiing
Prioritering i plan og analyse.
Mynde til kontrollutvalet.
Forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll
Økonomi

A Innleiing
Det er tid for å bestille forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll. Kontrollutvalet skal for det
første velgje det nye prosjektet for gjennomføring av revisjon. På bakgrunn av at kommunestyret
nyleg har vedteke to nye prioriterte planar vil det vere naturleg av utvalet å velgje det første
prosjektet i ein av dei:
 Forvaltningsrevisjon: Arkiv og innsyn
 Eigarskapskontroll: Eigarskapsforvaltning (overordna)
Det er sjølvsagt også mogleg å velgje eit av dei andre prosjekta dersom det viser seg at det har
skjedd ting som t.d. gjer at risikobiletet har endra seg etter at planane vart vedtekne.
Når utvalet har avgjort kva prosjekt dei vil bestilla, bør dei formulera eit føremål med prosjektet.
Vidare bør utvalet definera og avgrense prosjektet nærare, t.d. ved å formulere
problemstillingar/moment som ein vil at revisor skal finne svar på.
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Saksnr: 2019/96-12

Side 3 av 4

B Prioritering i plan og analyse
I dette arbeidet kan utvalet dra veksel på omtale av prosjekta, slik det kjem fram i den vedtekne
plan for forvaltningsrevisjon, plan for eigarskapskontroll og analysedokumentet som ligg til grunn
for desse planane:
Arkiv og innsyn
Utdrag frå analyse:
Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivhaldet i Samnanger kommune 20.05.2019. I tilsynet blei
det funne fleire avvik, knytt til mellom anna arkivansvar, manglar i arkivplanen og mangelfull
dokumentasjon av og rutinar for elektroniske system, og for system og løysingar som er integrerte
med sak- og arkivsystemet.
Samnanger kommune starta med fullelektronisk arkivering i sak- og arkivsystemet Websak i 2018.
I intervju blir det av fleire nemnt at det er utfordringar knytt til at tilsette i einingane ikkje har
tilstrekkeleg kunnskap om lover og regelverk knytt til arkivføring. Det går vidare fram det er
utfordrande for Servicesenteret å få einingane til å følgje opp sine oppgåver i Websak knytt til
arkivering.
Stikkord i plan for forvaltningsrevisjon.
 Kompetanse
 Kapasitet
 Etterleving av regelverk
 Interne rutinar og retningsliner for arkivering
Eigarskapsforvaltning ( overordna)
Utdrag frå analyse:
Kommunen skal etter ny kommunelov utarbeide eigarskapsmelding som kommunestyret skal
vedta minst ein gong i valperioden (§ 26-1). Det går ikkje fram av undersøkinga at Samnanger
kommune har utarbeidd eigarskapsmelding. Det går heller ikkje fram av kommunen sin
planstrategi at dette er planlagt utarbeidd.
Det blir etterlyst at styrerepresentantar rapporterer eller melder tilbake til kommunestyret om
gjennomførte møte i selskapa. Det blir vist til at dette ikkje i det heile blir gjort per i dag. Det blir
vidare nemnt at det er lite kjennskap til kva eigarskap kommunen har og at det difor kunne ha vore
føremålstenleg med ei jamleg oppdatering om eigarskap og kven som følgjer opp, til dømes i
samband med årsmeldinga til kommunen.
Stikkord frå plan for eigarskapskontroll:
 System og rutinar for oppfølging av eigarskap
o Eigarmelding
o Eigarstrategi
o Eigaroppfølging
 Rutinar for val av styrerepresentantar
 Opplæring av styrerepresentantar
 Rapportering ti kommunen.
Andre prosjekt.
Her vert vist til analyse og planar vedlagt sakene PS 21/20 og PS 22/20 til kontrollutvalet i møte,
28.09.20.
C Mynde til kontrollutvalet.
Kommunestyret har delegert mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar og omprioriteringar i
planane, samt til å kunna definere og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i
planane.
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Saksnr: 2019/96-12

Side 4 av 4

D Forvaltningsrevisjon eller eigarskapskontroll.
Kontrollutvalet står fritt til å velgje om neste revisjon skal vera forvaltningsrevisjon eller
eigarskapskontroll. Ettersom det er flest prioriterte prosjekt innan forvaltningsrevisjon (8 ift. 2) tilrår
sekretariatet at utvalet denne gongen går for ein forvaltningsrevisjon.
E Økonomi.
Det blir tilrådd at arbeidet vert starta opp slik at det kjem inn under budsjettet for 2021. Det må
også takast atterhald om tildeling av budsjettmidlar før arbeidet kan settast i gang.
Konklusjon
Det vert invitert til val av prosjekt i møtet, samt drøfting knytt til formulering av føremål, definering
og avgrensing av prosjekt. Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet ber BDO utarbeide forslag til
prosjektplan i tråd med dei føringar utvalet har gjeve, inkl. føremål, problemstillingar, ev.
avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt. Prosjektplanen vert å levere sekretariatet innan
20.01.2021, slik at utvalet får behandle planen i første møte i 2021.

33

Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2020/192-1
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

32/20

16.11.2020

Kurs i regi av BDO - 2021
Forslag til vedtak
1.

Kontrollutvalet ber om at BDO gjennomfører kurs med tema
1. .......................................
2. .......................................

2.

Tidspunkt for gjennomføring av kurs: ......................................................................

3.

Sekretariatet vert beden om å ta seg av alt det praktiske med organisering og avvikling av
kursa, gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen

Samandrag
Dette er ei årleg sak der kontrollutvalet tek stilling til kva kurs dei ynskjer å få gjennomført i regi av
BDO i høve til avtalen med selskapet.

Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
Vedlegg
1 Kursprogram i regi av BDO
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Saksnr: 2020/192-1

Side 2 av 2

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Samnanger kommune har avtale med BDO AS som revisor med verknad frå 01.07.2020. I
kontrakten som er inngått går dette fram av vedlegg A kravspesifikasjon punkt 3.3 opplæring:

REVISOR skal leggje fram for kontrollutvalet tilbod om og gjennomføring kurs, for utvalet
sine medlemmar, politisk nivå og/eller for medarbeidarar i administrasjonen. Tema skal
avtalast med kontrollutvalet ved det einskilde høve. Omfang skal reknast til 1 kursdag pr.
år, t.d. 2 kurs á 2 timar. Kursa skal som hovudregel gjennomførast i kommunen.
Vedtakskompetanse
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å vedta gjennomføring av naudsynte kurs innan vedteke
budsjettramme, jf. kommunelova § 23-2 og forskrift om kontrollutval og revisjon § 2.
Vurderingar og verknader
Det vert no lagt fram sak om kva kurs kontrollutvalet ønskjer å gjennomføra i 2021. BDO sitt forslag
til kurs som kan vera aktuelle å halde for kontrollutvalet og/eller administrasjonen i Samnanger
kommune ligg ved saka.
Kontrollutvalet bør drøfte om ein skal spørja om administrasjonen i kommunen ønskjer å nytta noko
av kurskvoten. Det normale i kommunane vi er sekretariat for har vore å ha to slike kurs, kvar av
dei på 2 timar. Kursa har vore gjennomført i samband med kontrollutvalsmøte.
Konklusjon
Sekretariatet tilrår at kontrollutvalet diskuterer kva kurs dei vil at BDO skal gjennomføre i 2021.
Vidare bør utvalet be sekretariatet ta seg av det praktiske med organisering og avvikling av kursa,
gjerne i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

35

BDO AS
KURSPROGRAM KONTROLLUTVALET

JDFFDF
SOLVEIG DALSTØ, 09.11.2020

Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører BDO
AS eller BDO Advokater AS, og skal ikke kopieres eller videredistribueres uten vårt skriftlige samtykke.
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FORSLAG TIL TEMA
► INNFØRING I REGELVERKET RELATERT TIL OFFENTLEGE INNKJØP
• Leverandøroppfølging og -kontroll
► FORVALTNINGSREVISJON OG EIGARSKAPSKONTROLL
• Gode bestillingar
• Gode kriterium
• God oppfølging

► BEREKRAFT I KOMMUNAL SEKTOR
• FN sine berekraftmål
• Berekraftig kommuneplanlegging

Side 1
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FORSLAG TIL TEMA FORTS.
► PERSONVERN og GDPR
• Innføring i ny personvernsforordning fra 2018 (GDPR)
► NETTFISKE (PHISHING) OG ANDRE TRYGGLEIKSUTFORDRINGAR
• Auka bevisstheit rundt nettfiskeangrep (phishing) og e-postsvindel
• Andre tryggleiksutfordringar
► INNFØRING I KOMMUNALT REKNESKAP
• Grunnreglar for kommunalt rekneskap
• Drifts- og investeringsrekneskap og balansen
• Budsjett- og rekneskapskjema
• Økonomiske oversikter

Side 2
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FORSLAG TIL TEMA FORTS.
► ENDRINGAR I NY KOMMUNELOV
► UTVALTE REGNKESKAPSMESSIGE PROBLEMSTILLINGAR
► FORVALTNING OG KONTROLL AV OFFENTLEGE (KOMMUNALE) TILSKOT

► HABILITET
• Grunnleggjande innføring og forståing for gjeldande habilitetsreglar og kva habilitetskrav som følgjer
av den nye Kommunelova.

Side 3
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FORSLAG TIL TEMA FORTS.
► MEIRVERDIAVGIFT OG MEIRVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON
• Innføring i regelverket
► MEIRVERDIAVGIFT. JUSTERINGSPLIKT OG JUSTERINGSRETT
• Innføring i regelverket

Side 4
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2020/76-2
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

33/20

16.11.2020

Møteplan for kontrollutvalet i Samnanger kommune 2021
Forslag til vedtak
1.

Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten i 2021:
 08.02.2021
 03.05.2021
 30.08.2021
 04.10.2021
 15.11.2021

Samandrag
Det vert i denne saka føreslege å utarbeide ein møteplan for heile året 2021.

Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksnr: 2020/76-2

Side 2 av 2

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Møtedatoar for kontrollutvalet bør vera tilpassa møtetidspunkt for formannskap og kommunestyre,
slik at det let seg gjera å senda over saker som evt. skal behandlast vidare. Det vert gjort framlegg
om at kontrollutvalet set opp møteplan for heile året 2021, slik det også er gjort for dei andre
politiske utvala i kommunen. Sekretariatet tek utgangspunkt i forslag til møteplan for å tilpassa
kontrollutvalet sine møtedatoar. Det vert teke atterhald om at kommunestyret vedtek møteplanen
slik den er tilrådd frå formannskapet.
Det er særleg møtet der uttalen til kommunen sin årsrekneskap for 2020 skal opp til behandling,
som er viktig å tilpassa til formannskap og kommunestyre. Det er stort sannsyn for at Samnanger
kommune legg opp til å behandle rekneskap og årsmelding i formannskapet 27. mai og
kommunestyret 10. juni.
Vedtakskompetanse
Det er kontrollutvalet som har vedtakskompetanse til å vedta eigen møteplan, jf. kommunelova
§ 23-2.
Vurderingar og verknader
På bakgrunn av det som går fram over har vi laga eit forslag til møteplan for kontrollutvalet for
2021 der det er teke omsyn til møta som er planlagt for kommunestyret og formannskapet. Det er
også teke omsyn til kontrollutvalsmedlemmane sitt ynskje om at måndag skal vere møtedag for
kontrollutvalet, ref. kontrollutvalet si behandlinga av sak PS 06/20.
Utkast til
møteplan
for KUV
08.02.21

Aktuelle saker å ta opp

Aktuelle møte, dersom saker skal
vidare til:
Formannskap




Prosjektplan - bestilling av
forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll
Årsmelding for kontrollutvalet 2020

03.05.21



Kontrollutvalet sin uttale til
rekneskapen 2020

30.08.21




Revisjonsplan 2022
Budsjett 2022

04.10.21




Interimsrevisjonsrapport
Status evt. rapport forvaltningsrevisjon

15.11.21




Møteplan 2022
Bestilling av
forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll

kommunestyre
25.02.21

27.05.21

10.06.21

16.09.21,
21.10.21 og
02.12.21

Konklusjon
Forslag til møteplan 2021 er sett opp på bakgrunn av møteplanen for kommunestyret og
formannskapet, som formannskapet får til behandling torsdag 12.11.20.
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2019/98-5
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

34/20

16.11.2020

Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval 16.11.2020
Forslag til vedtak
1.

Kontrollutvalet tek møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Samandrag
Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval er nyttig. Då kan utvalet halde seg
orientert om kva som skjer i kommunen og andre politiske utval.
Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksnr: 2019/98-5

Side 2 av 2

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske organ vert sett på saklista til kontrollutvalet til kvart
møte. Møteprotokollane kan lastast ned frå Samnanger kommune si heimeside. Protokollane gjev
primært informasjon om dei sakene som har vore til politisk handsaming. Kontrollutvalet kan be om
nærare informasjon om enkeltsaker og drøfte ulike problemstillingar som ein finn av særleg
interesse.
Kontrollutvalet har gjort vedtak om at ansvar for gjennomgang av møteprotokollar skal fordelast
slik:
Politisk organ:
Kommunestyret
Formannskapet
Naturutvalet
Arbeidsmiljøutvalet
Administrasjonsutvalet

Kontrollutvalsmedlem:
Arild Røen
Terje Hoseth Næss
Svein Verner Røseth
Anne Gerd Tandstad
Silvana Amaral Da Silva

Vedtakskompetanse
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsame sak om gjennomgang av møteprotokollar, jf.
kommunelova § 23-2.
Vurderingar og verknader
Til dette møtet er det desse møteprotokollane som kan vera aktuell for gjennomgang:
 Kommunestyret
28.10
 Formannskapet
15.10
 Naturutvalet
13.10
 Arbeidsmiljøutvalet
 Administrasjonsutvalet
21.10
Konklusjon
Dersom det ikkje kjem fram noko spesielt i gjennomgang av protokollane, blir det tilrådd at
kontrollutvalet tar møteprotokollane som går frem av saksutgreiinga over til orientering.
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Sekretariat for kontrollutvalet
Saksframlegg

Samnanger kommune

Saksnr:
2020/79-10
Saksbehandlar: Einar Kåre Ulla

Saksgang
Utval

Utv.saksnr.

Møtedato

Kontrollutvalet i Samnanger kommune

35/20

16.11.2020

Eventuelt
Forslag til vedtak
1.

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Samandrag
Det vert lagt opp til å ha eventuelt på saklista for å ivareta det enkelte medlem i utvalet si
mogelegheit til sjølv å ta opp saker eller for å gje utvalet mogelegheit til å gjere vedtak i saker som
ikkje er på saklista.
Hogne Haktorson
Kontrollsjef

Einar Kåre Ulla
seniorrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift
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Saksnr: 2020/79-10

Side 2 av 2

Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Vedtak i kontrollutvalet 06.03.2020 i PS 8/20 der utvalet vedtok å ha eventuelt som sak i kvart
møte.
Vedtakskompetanse
Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsame sak om eventuelt, jf. kommunelova § 11-3
og § 23-2.
Vurderingar og verknader
Dersom det blir tatt opp saker som krev nærare undersøkingar, eller innhenting av fleire
opplysningar, før ein kan konkludere med at det er ei sak for kontrollutvalet, bør utvalet be
sekretariatet førebu sak om dette til neste møte.
Konklusjon
Føremålet med saka er å gje opning for å få nærare undersøkingar av saker som kontrollutvalet
ynskjer å få utgreidd til neste møte, eventuelt til eit seinare møte i utvalet. Saka kan utover dette
nyttast til orienteringar frå rådmannen eller andre i eit seinare møte.
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Referatsaker

RS 15/20 Melding om vedtak kommunestyret 28.10.20 - Plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2024
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SAMNANGER KOMMUNE
Servicesenteret

Vestland fylkeskommune
Einar Ulla

Vår referanse:
20/222/20/9624/29/MS

Arkivkode:
FE-033, TI-&17

Dykkar referanse:

Dato:
04.11.2020

Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon Samnanger kommune
Kommunestyret- 074/2020, har i møte 28.10.2020 fatta følgjande vedtak:
1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 for Samnanger kommune
vert vedteken.
2. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i
2024.
3. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar og
omprioriteringar i planen, samt til å kunna definere og avgrensa konkrete prosjekt innafor
dei utvalde områda i planen.
4. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til
kontrollutvalet til å gjere denne evalueringa.
5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret etter
kvart.

Med helsing

Marianne Soleng
avdelingsleiar servicesenteret

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
Adresseliste:
Vestland fylkeskommune

Adresse:
Tyssevegen 217,
5650 Tysse

Kontakt
Tlf:
postmottak@samnanger.komm
une.no
www.samnanger.kommune.no
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Sakshandsamar
Direktetelefon: 56 58 74 07
E-post:
marianne.soleng@samnanger.k
ommune.no

Kontonr.
3562 07 00035
Foretaksnr.:
NO 964 968 985

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn (fkt@fkt.no)
Sendt: 05.11.2020 15:31:04
Til: Forum for Kontroll og Tilsyn
Kopi:
Emne: FKT - medlemsinformasjon november 2020
Vedlegg: FKT_prot_201027.pdf;Medlemsinfo november 2020.pdf
Til FKTs medlemmer – Medlemsinformasjon november 2020
Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.‐28. oktober 2020, Gardermoen
Samlingen ble gjennomført med 46 deltakere. Tilbakemeldingene er gode, og vi har fått tips om opplegg og
innhold for neste ledersamling. Mange ønsker enda mer tid til gruppearbeid, spørsmål og diskusjon.
Det var mange som ikke meldte seg på eller som måtte melde avbud på grunn av frykt for covid‐19 smitte. For at
flere kan dra nytte av det faglige innholdet på samlingen, ble det gjort opptak av foredragene. Opptakene finner
du på hjemmesiden.
«Slik takler du media» 1. desember 2020, webinar
Det kan være lurt å vite litt om hvordan mediene jobber, og hvordan du kan håndtere henvendelser fra
mediene. Webinaret er et helt nytt tilbud rettet mot kontrollutvalgsledere og ledere for revisjonen og er et
samarbeid mellom FKT og Norges kommunerevisorforbund (NKRF).
Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på hjemmesiden.
Samlinger og konferanser våren 2021:
Noter deg dato og sted:
Sekretariatskonferansen 16.‐17. mars 2021, Lillestrøm
Fagkonferansen 1.‐2. juni 2021, Ålesund
Årsmøtet blir gjennomført i forbindelse med konferansen
Veiledere
Mal for Internkontroll i sekretariatene
Styret behandlet malen 27. oktober. Du finner den på hjemmesiden. Alle vedlegg er lagt inn i dokumentet.
Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. FKT og NKRF er derfor i ferd med å etablere i et felles prosjekt
for å utarbeide en veileder for risikovurdering rettet mot sekretariatene.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidet med veilederen er i sluttfasen før høringsrunden. Styret skal behandle høringsutkastet 15. desember. Vi
tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Veilederen vil bli presentert i
et webinar i fm. høringsrunden. Det kommer nærmere informasjon om det.
Nytt fra Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet
Kontrollutvalgsboken
Vi venter på en ny utgave som er oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018. Utredningsleder Erland Aamodt
opplyste under sitt innlegg på kontrollutvalgslederskolen at departementet håper å kunne starte opp arbeide med
ny utgave nå i høst. FKT vil bli involvert i prosessen.
Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
FKT har tidligere blitt varslet om at departementet vil utarbeide en veileder til forskrift om kontrollutvalg og
revisjon. Departementet er nå i gang med arbeidet, og FKT er invitert til å komme med innspill til prosessen.
Veilederen vil ta form av å være merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene.
Hva er konsekvensen når kommunedirektøren endrer på årsberetningen etter at revisor har avlagt sin beretning?
Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt revisjonsberetning, er
utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny. Departementet legger
likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes
konkret i hvert enkelt tilfelle.
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Kan kommunedirektøren endre på kontrollutvalgets budsjettforslag?
Departementet legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets
budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.
Kan sekretariatet delta digitalt i fysiske møter?
Departementet mener at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar digitalt under
et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til hinder for slik deltakelse.
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet
deltar digitalt.
Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar» (krever pålogging),
eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018
Annet faglig påfyll
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI‐Norge) 24 eksempler for refleksjon om etikk og
antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner
Styret
Styret hadde møte på Gardermoen 27. oktober, i fm. Kontrollutvalgslederskolen. Fire av styremedlemmene deltok
digitalt. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er vedlagt, du finner den også på
medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste styremøte 15.desember, og det møtet blir heldigitalt.
Nye medlemmer
Vi ønsker kontrollutvalget i Vågan kommune velkommen som nytt medlem i FKT.
Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook De av dere som ønsker tilgang til
medlemssidene kan sende en e‐post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette gjelder alle utvalgsmedlemmer. Send
oss gjerne en e‐post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.

Vh Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat

MØTEPROTOKOLL
Møte:
Tid:

Styremøte
27. oktober 2020 | kl. 13.00-15.15

Sted:
Deltakere fra styret:

Gardermoen, Clarion Hotel Oslo Airport og Teams
Til stede på Clarion:
Tage Pettersen, Einar Ulla
Til stede på Teams:
Liv Tronstad, Marit Gilleberg, Bård Hoksrud og Tom Øyvind
Heitmann

Andre som møtte:
Forfall:
Møteleder:

Anne-Karin Femanger Pettersen (Clarion)
Ingen
Tage Pettersen

Saksliste:
Saknr.
SS 72/20
SS 73/20
SS 74/20
SS 75/20
SS 76/20
SS 77/20
SS 78/20
SS 79/20
SS 80/20
SS 81/20
RS 25/20
RS 26/20
RS 27/20

SS 82/20

Saker:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møtet 24.august 2020
Økonomirapport, 3. kvartal 2020
Strategiarbeid forts.
Oppfølging av handlingsplan - diverse
Mal for internkontroll i kontrollutvalgssekretariat – forslag til videre arbeid
Innspill til styret fra kontrollutvalget i Orkland kommune
Status arbeidsgruppe - mal for KUs uttalelse
Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon - innspill
Referatsaker:
Status - Henvendelser til KMD ang. div saker
Referat fra møter med NKRF og KS
Fagkonferansen 2023 – hotelltilbud i Trondheim
Eventuelt

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159
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SS 72/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Behandling i møte:
Det var ikke merknader til sakslisten.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

SS 73/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 24. august 2020
Behandling i møte:
Korrigering av et par skrivefeil
Det var ellers ingen merknader til protokollen fra styremøtet 24. august 2020.

Vedtak:
Protokoll fra møtet 24. august 2020 godkjennes.

SS 74/20 ØKONOMIRAPPORT 3. KVARTAL 2020
Behandling i møte:
Generalsekretæren gjennomgikk rapporten og svarte på spørsmål fra styret.

Vedtak:
Styret tar økonomirapport etter 3. kvartal 2020 til orientering
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SS 75/20 STRATEGIARBEID – FORTS.
Behandling i møte:
Styret gjennomgikk dokumentet og ble enige om noen endringer.

Vedtak:
Strategiplanen vedtas med endringene som er gjort i møtet.

SS 76 OPPFØLGING AV HANDLINGSPLANEN
Behandling i møtet:
Generalsekretæren gjennomgikk status for oppfølging av handlingsplanen.
Vedtak:
1. Styremedlem Tom Øyvind Heitmann er med-redaktør på sosiale media.
2. Generalsekretæren legger fram egen sak i neste styremøte om opprettelse av faglig
nettverk; sammensetting, organisering og finansiering, etc.
3. Styret tar øvrig informasjon om oppfølging av handlingsplanen til orientering.

SS 77/20 – MAL FOR INTERNKONTROLL I KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
Behandling i møte:
Styret diskuterte videreføring av prosjektet og samarbeid med NKRF om veileder for
risikoanalyser.

Vedtak:
1. Styret tar «Mal for internkontroll i kontrollutvalgssekretariat», til orientering.
2. Styret ønsker å få til et samarbeid med NKRF om å utarbeide en del 2 som vil utgjøre
en veileder for risiskovurderinger.
3. Styret slutter seg til forslaget om å opprette en felles arbeidsgruppe. Endelig mandat
vedas i neste styremøte.
4. Generalsekretæren representerer FKT i arbeidsgruppen sammen med en
representant fra et av våre sekretariatsmedlemmer.
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SS 78/20 INNSPILL TIL STYRET FRA KONTROLLUTVALGET I ORKLAND KOMMUNE
Behandling i møte:
Styret diskuterte henvendelsen fra kontrollutvalget i Orkland og ble enige om hovedtrekkene i
et svar fra styret.

Vedtak:
1. Styret tar innspillet fra kontrollutvalget i Orkland kommune til orientering
2. Generalsekretæren svarer Orkland i tråd med styrets innspill.

SS 79/20 STATUS ARBEIDSGRUPPE – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL
ÅRSREGNSKAPET
Behandling i møte:
Nestleder Einar Ulla orienterte om status.

Vedtak:
Styret tar informasjon om status for arbeidsgruppen «Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet», til orientering.

SS 80/20 VEILEDER TIL FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALG OG REVISJON
Behandling i møte:
Styret diskuterte forslaget og det var enighet om at vi diskuterer evt. felles innspill med NKRF
i forkant av møte med departementet.

Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til innspill til veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, og
gir generalsekretær og nestleder fullmakt til å ferdigstille dokumentet

SS 81/20 REFERATSAKER
Behandling i møte:
Følgende referatsaker ble tatt til orientering.
RS 25/20
RS 26/20
RS 27/20

Status - Henvendelser til KMD ang. div saker
Referat fra møter med NKRF og KS
Fagkonferansen 2023 – hotelltilbud i Trondheim
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SS 82/20 EVENTUELT
Digital samling for kontrollutvalg i Trøndelag 22. oktober
Styreleder og generalsekretær holdt et innlegg om FKT på samlingen. Liv Tronstad
informerte om gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
Partsinnlegg i kontrollutvalget
Bård Hoksrud ønsket styrets synspunkt på at en part i sak får legge fram sin sak i
kontrollutvalget.

27. oktober 2020

Tage Pettersen
styreleder

Anne-Karin Femanger Pettersen
generalsekretær
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Medlemsinformasjon november 2020

Kurs og konferanser
Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen
Samlingen ble gjennomført med 46 deltakere. Tilbakemeldingene er gode, og vi har fått tips om
opplegg og innhold for neste ledersamling. Mange ønsker enda mer tid til gruppearbeid,
spørsmål og diskusjon.
Det var mange som ikke meldte seg på eller som måtte melde avbud på grunn av frykt for covid19 smitte. For at flere kan dra nytte av det faglige innholdet på samlingen, ble det gjort opptak av
foredragene. Opptakene finner du på hjemmesiden.
«Slik takler du media» 1. desember 2020, webinar
Det kan være lurt å vite litt om hvordan mediene jobber, og hvordan du kan håndtere
henvendelser fra mediene. Webinaret er et helt nytt tilbud rettet mot kontrollutvalgsledere og
ledere for revisjonen og er et samarbeid mellom FKT og Norges kommunerevisorforbund
(NKRF).
Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på hjemmesiden.
Samlinger og konferanser våren 2021:
Noter deg dato og sted:
Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm
Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund
Årsmøtet blir gjennomført i forbindelse med konferansen

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159
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Veiledere
Mal for Internkontroll i sekretariatene
Styret behandlet malen 27. oktober. Du finner den på hjemmesiden. Alle vedlegg er lagt inn i
dokumentet.
Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. FKT og NKRF er derfor i ferd med å etablere
i et felles prosjekt for å utarbeide en veileder for risikovurdering rettet mot sekretariatene.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet
Arbeidet med veilederen er i sluttfasen før høringsrunden. Styret skal behandle høringsutkastet
15. desember. Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren
2021. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden. Det kommer nærmere
informasjon om det.
Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kontrollutvalgsboken
Vi venter på en ny utgave som er oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018.
Utredningsleder Erland Aamodt opplyste under sitt innlegg på kontrollutvalgslederskolen at
departementet håper å kunne starte opp arbeide med ny utgave nå i høst. FKT vil bli involvert i
prosessen.
Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon
FKT har tidligere blitt varslet om at departementet vil utarbeide en veileder til forskrift om
kontrollutvalg og revisjon. Departementet er nå i gang med arbeidet, og FKT er invitert til å
komme med innspill til prosessen.
Veilederen vil ta form av å være merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene.
Hva er konsekvensen når kommunedirektøren endrer på årsberetningen etter at revisor har avlagt
sin beretning?
Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt
revisjonsberetning, er utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen
og avgi en ny. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake
revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.
Kan kommunedirektøren endre på kontrollutvalgets budsjettforslag?
Departementet legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere
kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.
Kan sekretariatet delta digitalt i fysiske møter?
Departementet mener at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar
digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til
hinder for slik deltakelse. Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et
alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.
Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene «Spørsmål og svar»
(krever pålogging), eller på departementets side: Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018
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Annet faglig påfyll
Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner (KS, TI-Norge) 24 eksempler for refleksjon
om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner
Styret
Styret hadde møte på Gardermoen 27. oktober, i fm. Kontrollutvalgslederskolen. Fire av
styremedlemmene deltok digitalt. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet
er vedlagt, du finner den også på medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste
styremøte 15.desember, og det møtet blir heldigitalt.
Nye medlemmer
Vi ønsker kontrollutvalget i Vågan kommune velkommen som nytt medlem i FKT.

Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på twitter og facebook
De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få
tildelt passord. Dette gjelder alle utvalgsmedlemmer.
Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær
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