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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Andebu
Dato:
Sted:
Arkivsak:

23.05.2016 kl. 18:00
Formannskapssalen, Herredshuset
15/00046

Tilstede:

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap),
Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Møtende
varamedlemmer:

Ingen.

Forfall:

Ingen.

Andre:

Øyvind Glendrange, revisor BDO, sak 24/16
Stein Rismyhr, rådmann Andebu kommune, sak 25/16, 26/16
Bertine Myhre, økonomisjef Andebu kommune, sak 25/16
Linn Karlsvik, daglig leder SDR
Gaute Hesjedal, rådgiver VIKS

Møteleder:
Protokollfører:

Jørn Erik Bøe, kontrollutvalgsleder
Gaute Hesjedal

Møtet ble satt kl. 18.00.
Innkalling og saksliste ble godkjent.
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1

Saker til behandling

23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.04.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
23.05.2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 13.04.16 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig.

Vedtak
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 13.04.16 godkjennes.
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Saknr
23/16

24/16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
23.05.2016

Saknr
24/16

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Selvkost i Andebu 2016» og
slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten:
•

Kommunen bør etterberegne renter på selvkostfondene for 2015 og bokføre
dette i regnskapet for 2016. Videre bør kommunen avklare hvordan fondene
for feiing og byggesak skal håndteres, og eventuelt tillegge
selvkostresultatene for 2014 og 2015. Vurderingen bør gjøres snarest slik at
disse fondene kan håndteres hensiktsmessig i forbindelse med
kommunesammenslåingen.

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp til sitt
møte 14.11.16
Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrapporten
Selvkost i Andebu og kontrollutvalgets vedtak.
Rådmannen bes følge opp anbefalingen og rapportere til kontrollutvalget innen
14.11.16.
Møtebehandling
Øyvind Glendrange fra BDO gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten for hver
problemstilling. Spørsmål ble besvart.
Votering
Enstemmig.

Vedtak
Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten «Selvkost i Andebu 2016» og
slutter seg til revisors konklusjoner og anbefalinger i rapporten:
•

Kommunen bør etterberegne renter på selvkostfondene for 2015 og bokføre
dette i regnskapet for 2016. Videre bør kommunen avklare hvordan fondene
for feiing og byggesak skal håndteres, og eventuelt tillegge
selvkostresultatene for 2014 og 2015. Vurderingen bør gjøres snarest slik at
disse fondene kan håndteres hensiktsmessig i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
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Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp til sitt
møte 14.11.16
Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling.
Kommunestyret innbys til å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrapporten
Selvkost i Andebu og kontrollutvalgets vedtak.
Rådmannen bes følge opp anbefalingen og rapportere til kontrollutvalget innen
14.11.16.
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25/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Andebu
kommune 2015
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
23.05.2016

Saknr
25/16

Forslag til uttalelse:
Kontrollutvalgets uttalelse til Andebu kommunes årsregnskap og årsberetning
for 2015.
Kontrollutvalget har i møte 23.05.16 behandlet Andebu kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen,
revisjonsberetningen datert 15.04.16 og revisors årsmelding til kontrollutvalget datert
11.05.16.
Driftsregnskapet 2015 viser kr 280.883.720 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 18.403.587. Revisor har avgitt en normalberetning uten
forbehold eller presiseringer.
Til økonomistyringen - driften
• Kontrollutvalget konstaterer et positivt regnskapsmessig resultat på 18,4 mill. kr.
• Kommunen oppnår et netto driftsresultat på 3,2 % (netto driftsresultat i % av
brutto driftsinntekter) og anses som meget bra. Teknisk beregningsutvalg
anbefaler at netto driftsresultat utgjør minimum 1,75 % av driftsinntektene.
• Kontrollutvalget merker seg at det er merforbruk i mange av virksomhetene og
støtter i den sammenheng rådmannen i at det er nødvendig å forsterke fokus på
økonomistyring og prognoser.
Investeringsregnskapet
• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr 0. Det er i 2015 investert for
30,9 mill. kr, mot 39,1 mill. kr i regulert budsjett. Udekket beløp fra 2014 på kr
865.000 er dekket inn i 2015.
Til balansen
• Kontrollutvalget registrerer at langsiktig gjeld øker med 16,3 mill. kr og utgjør totalt
732 mill. kr. Av dette beløpet 439 mill. kr knyttet til pensjonsforpliktelser.
• Netto lånegjeld, dvs. langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler, utgjør kr 44.721,- pr innbygger, en økning på kr 1.950,- fra 2014.
• Andebu kommune har vesentlig høyere lånegjeld pr. innbygger enn Stokke og
Sandefjord.
• Kommunen har i 2015 betalt mer i avdrag på gjeld enn beregnet minstekrav.
Fond
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•

Kontrollutvalget ser positivt på at nivået på selvkostfond er noe redusert
sammenlignet med 2014. Revisor har påpekt dette tidligere. I fasen med
kommunesammenslåing er det viktig å styre mot en harmonisering av avgiftene
for den nye kommunen.

Likviditet
• Andebu kommune har pr. 31.12.15 god likviditet. Likviditetsgrad 1 er for 2015 2,7.
Tallet bør være større enn 2. For likviditetsgrad 2 oppnås en score på 2,6,
nøkkeltallet bør være større enn 1.
Til den interne kontrollen
Revisjonen melder at det hovedsakelig er tilfredsstillende rutiner knyttet til regnskap
og budsjett, men at det er forbedringspotensial knyttet til innhold, fullstendighet,
oppdatering og tilgjengelighet. Revisor peker også på at det behov for økt kvalitet i
regnskapsrapporteringen fra enhetene for å sikre gode prognoser. For øvrig vises det
til rådmannens omtale av arbeidet med internkontrollen i årsberetningen.
Til regnskapstekniske forhold
Kontrollutvalget viser til revisors oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen hvor det
fremheves at mottatt dokumentasjon i årsoppgjøret er av god kvalitet.
Til grunnleggende rutiner og system
Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen har tilfredsstillende systemer for
utførelse av økonomioppgavene.
Avslutning
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere kommentarer til Andebu
kommunes årsregnskap for 2015.

Møtebehandling
Rådmannen og økonomisjef gjennomgikk hovedtrekkene i årsberetningen og
årsregnskapet for 2015. Rapportering gjennom året viser svingninger både i
virksomhetene, men også på områder som ikke bører virksomhetene, som pensjon.
Resultatet er langt bedre enn budsjettert. Rådmannen foreslår i sin sak til
kommunestyret å avsette mindreforbruket til kraftfondet.
Saken ble diskutert og spørsmål besvart.
Votering
Det ble foreslått en presisering av første setning under avsnittet «Til den interne
kontrollen»
Revisjonen melder at det hovedsakelig er tilfredsstillende rutiner knyttet til regnskap
og budsjett, men virksomhetskontrollene viser at det er forbedringspotensial knyttet til
innhold, fullstendighet, oppdatering og tilgjengelighet.
Enstemmig.
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Vedtak
Kontrollutvalgets uttalelse til Andebu kommunes årsregnskap og årsberetning
for 2015.
Kontrollutvalget har i møte 23.05.16 behandlet Andebu kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen,
revisjonsberetningen datert 15.04.16 og revisors årsmelding til kontrollutvalget datert
11.05.16.
Driftsregnskapet 2015 viser kr 280.883.720 til fordeling drift og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 18.403.587. Revisor har avgitt en normalberetning uten
forbehold eller presiseringer.
Til økonomistyringen - driften
• Kontrollutvalget konstaterer et positivt regnskapsmessig resultat på 18,4 mill. kr.
• Kommunen oppnår et netto driftsresultat på 3,2 % (netto driftsresultat i % av
brutto driftsinntekter) og anses som meget bra. Teknisk beregningsutvalg
anbefaler at netto driftsresultat utgjør minimum 1,75 % av driftsinntektene.
• Kontrollutvalget merker seg at det er merforbruk i mange av virksomhetene og
støtter i den sammenheng rådmannen i at det er nødvendig å forsterke fokus på
økonomistyring og prognoser.
Investeringsregnskapet
• Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse med kr 0. Det er i 2015 investert for
30,9 mill. kr, mot 39,1 mill. kr i regulert budsjett. Udekket beløp fra 2014 på kr
865.000 er dekket inn i 2015.
Til balansen
• Kontrollutvalget registrerer at langsiktig gjeld øker med 16,3 mill. kr og utgjør totalt
732 mill. kr. Av dette beløpet 439 mill. kr knyttet til pensjonsforpliktelser.
• Netto lånegjeld, dvs. langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler, utgjør kr 44.721,- pr innbygger, en økning på kr 1.950,- fra 2014.
• Andebu kommune har vesentlig høyere lånegjeld pr. innbygger enn Stokke og
Sandefjord.
• Kommunen har i 2015 betalt mer i avdrag på gjeld enn beregnet minstekrav.
Fond
• Kontrollutvalget ser positivt på at nivået på selvkostfond er noe redusert
sammenlignet med 2014. Revisor har påpekt dette tidligere. I fasen med
kommunesammenslåing er det viktig å styre mot en harmonisering av avgiftene
for den nye kommunen.
Likviditet
• Andebu kommune har pr. 31.12.15 god likviditet. Likviditetsgrad 1 er for 2015 2,7.
Tallet bør være større enn 2. For likviditetsgrad 2 oppnås en score på 2,6,
nøkkeltallet bør være større enn 1.
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Til den interne kontrollen
Revisjonen melder at det hovedsakelig er tilfredsstillende rutiner knyttet til regnskap
og budsjett, men virksomhetskontrollene viser at det er forbedringspotensial knyttet til
innhold, fullstendighet, oppdatering og tilgjengelighet. Revisor peker også på at det
behov for økt kvalitet i regnskapsrapporteringen fra enhetene for å sikre gode
prognoser. For øvrig vises det til rådmannens omtale av arbeidet med
internkontrollen i årsberetningen.
Til regnskapstekniske forhold
Kontrollutvalget viser til revisors oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen hvor det
fremheves at mottatt dokumentasjon i årsoppgjøret er av god kvalitet.
Til grunnleggende rutiner og system
Kontrollutvalget legger til grunn at administrasjonen har tilfredsstillende systemer for
utførelse av økonomioppgavene.
Avslutning
Ut over ovennevnte, har kontrollutvalget ikke ytterligere kommentarer til Andebu
kommunes årsregnskap for 2015.
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26/16 Oppfølging av forvaltningsrapport - Barneverntjenesten 2015
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
23.05.2016

Saknr
26/16

Forslag til vedtak:
Rådmannens tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp tas til orientering.
Møtebehandling
Rådmannen gjennomgikk hvilke tiltak som er gjort for å følge opp
forvaltningsrapporten. Spørsmål ble besvart.
Votering
Enstemmig.

Vedtak
Rådmannens tilbakemelding på hvordan rapporten er fulgt opp tas til orientering.
Kontrollutvalget er fornøyd med hvordan rapporten er fulgt opp og ber rådmannen
om å informere hovedutvalg for livsløp og kultur om kontrollutvalgets vedtak og
oppfølgingen av rapporten.
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27/16 Referatsaker Andebu 23.05.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
23.05.2016

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering
Møtebehandling
• Protokoll fra styremøtet i VIKS 15.03.16.
Det ble informert om styremøtet i VIKS.
Votering
Enstemmig.

Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
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Saknr
27/16

28/16 Eventuelt Andebu 23.05.16
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
23.05.2016

Forslag til vedtak:
.
Møtebehandling
Ingen saker.
Votering
Vedtak

Møtet ble hevet kl . 19.50.
NB: Neste møte 12.09.16
Revetal 24.05.16
For leder av kontrollutvalget i Andebu kommune, Jørn Erik Bøe

Gaute Hesjedal
Rådgiver VIKS
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Saknr
28/16

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00140-1
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
06.09.2016

INNSTILLING TIL VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR
KONTROLLUTVALGET I SANDEFJORD KOMMUNE
Forslag til innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Vedlegg:
Epost med vedlegg fra prosjektkoordinator datert 12.08.16

Saksframstilling:
Ved kommunesammenslåing skal kontrollutvalget avgi innstilling til fellesnemnda om
valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye kommunen jfr.
inndelingslova § 26 femte ledd:
«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
kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt
samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for
sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala.»

Kontrollutvalgslederne i Andebu, Stokke og Sandefjord har mottatt en henvendelse
fra prosjektkoordinator Tina Skarheim der det bes om at saken behandles i
kontrollutvalgene innen 8. september:
Etter lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 26,
5.ledd skal valg av sekretariat for kontrollutvalg gjøres etter innstilling fra kontrollutvalgene.
Saken er planlagt behandlet i Fellesnemnda 20.september, og vedlagt følger saksfremlegg
hvor også prosjektleders anbefaling fremkommer.
Saksfremlegget er ikke ferdigstilt, idet vi avventer kontrollutvalgenes behandling og innstilling.
Vi ber om at saken behandles i Kontrollutvalgene slik loven angir. Det vil være en fordel om
kontrollutvalgene avgir en felles innstilling for Fellesnemnda, men dette er selvsagt helt opp til
utvalgene selv å avgjøre.

For å rekke behandling i Fellesnemnda 20.september ber vi om svar senest 8.september
2016.

Informasjon om saken er vedlagt.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Orrvar Dalby
Friday, August 12, 2016 10:21 AM
Gaute Hesjedal; Heidi Wulff Jacobsen
VS: Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg nye Sandefjord
KU Sekr til AU.PDF; sak - sekr - vedlegg 1.pdf; sak - sekr - vedlegg 2.pdf;
Kontaktinfo KU og revisjon.pdf

Fra: Tina Skarheim [mailto:Tina.Skarheim@sandefjord.kommune.no]
Sendt: 12. august 2016 09:49
Til: 'jorboe@rowancompanies.com' <jorboe@rowancompanies.com>; 'arne-la@online.no' <arnela@online.no>; 'arne.larsen@vikenbht.no' <arne.larsen@vikenbht.no>; 'Bjorn.auglend@gmail.com'
<Bjorn.auglend@gmail.com>; 'bjorn.auglend@ruter.no' <bjorn.auglend@ruter.no>
Kopi: Orrvar Dalby <od@viksre.no>; 'Gunnar Hoff, sekretariat Stokke og Sfj' <ghoff@deloitte.no>;
Gudrun Haabeth Grindaker <Gudrun.Haabeth.Grindaker@sandefjord.kommune.no>; Stein Rismyhr
<stein.rismyhr@andebu.kommune.no>; Haugland, Liss Carin
<Liss.Carin.Haugland@stokke.kommune.no>; 'Linn Karlsvik, Sandefjord distriktsrevisjon'
<linn.karlsvik@sandefjord-revisjon.no>
Emne: Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg nye Sandefjord

Til ledere av KU i Andebu, Stokke og Sandefjord
Kopi: VIKS, Deloitte, Sandefjord Distriktsrevisjon
Etter lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 26, 5.ledd skal valg
av sekretariat for kontrollutvalg gjøres etter innstilling fra kontrollutvalgene.

Saken er planlagt behandlet i Fellesnemnda 20.september, og vedlagt følger saksfremlegg hvor også
prosjektleders anbefaling fremkommer.
Saksfremlegget er ikke ferdigstilt, idet vi avventer kontrollutvalgenes behandling og innstilling.
Vi ber om at saken behandles i Kontrollutvalgene slik loven angir. Det vil være en fordel om
kontrollutvalgene avgir en felles innstilling for Fellesnemnda, men dette er selvsagt helt opp til utvalgene
selv å avgjøre.

For å rekke behandling i Fellesnemnda 20.september ber vi om svar senest 8.september 2016.

Med hilsen

Tina Skarheim
Prosjektkoordinator
Sandefjord kommune
Tlf 908 69 888
Epost tina.skarheim@sandefjord.kommune.no

Stokke Andebu Sandefjord
Saksframstilling

Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
Saksbehandler:

16/2040
Tina Skarheim

Kontrollutvalgets sekretariatfunksjon
Prosjektleders innstilling:
Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt:
1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester til
kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom dette er mulig.
2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis anledning til å
delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.
3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.
Vedlegg:
sak - sekr - vedlegg 1
sak - sekr - vedlegg 2

Sammendrag
Av dagens tre kommuner har Sandefjord og Stokke avtale med Deloitte, og Andebu benytter VIKS.
Begge de to alternativene vurderes å være kvalitativt og økonomisk gode løsninger.
Det er usikkerheten knyttet til tid og bruk av ressurser ved anbudsprosess i 2016. For å sikre den
nye kommunen sekretariatstjenester i 2017 så anbefaler prosjektleder at det avklares hvorvidt
nåværende Sandefjord sin avtale med Deloitte kan utvides og forlenges ut 2017. Dette vil gi bedre
tid til gjennomføring av en god anskaffelsesprosess med vurdering av både private tilbydere og
VIKS i løpet av 2017, sikte på ny avtale fra 1.1.18.
Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide/forlenge avtalen med Deloitte så gjennomføres
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på oppstart 1.1.17.

Bakgrunn
Saken legges frem for at Fellesnemnda kan ta stilling til hvordan sekretariatstjenester til
kontrollutvalget for nye Sandefjord kommune skal» skal anskaffes.

Kontrollutvalgenes behandling og innstilling
Etter Etter lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 26,
5.ledd skal valg av sekretariat for kontrollutvalg gjøres etter innstilling fra kontrollutvalgene.
Kontrollutvalgene i Andebu, Sandefjord og Stokke har behandlet saken, og gitt slik innstilling -----

Regelverket
Kommuneloven § 77 angir bl.a. at kommunen skal sørge for at kontrollutvalget har
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som
behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Kommunen
står fritt med hensyn til hvordan oppgaven organiseres, men sekretariatet skal være uavhengig av
kommunens administrasjon og av de som utfører revisjon for kommunen. Sekretariatet kan ikke
selv utføre deler av revisjonen for kommunen.

Alternative løsninger
I en rapport som ble utarbeidet av Deloitte på oppdrag for Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (2014) fremkommer at det er ulike modeller for organiseringen av
kontrollutvalgssekretariatene i Norge. Åtte av ti kontrollutvalg benytter interkommunale selskap
eller samarbeid for sekretariattjenester. Markedet er videre dominert av store aktører og tjue av
virksomhetene betjener 70 prosent av kommunene. Det er samtidig også mange små
sekretariater, og rundt halvparten av sekretariatene består av bare én ansatt. I gjennomsnitt har
sekretariatene ansvar for i overkant av syv kontrollutvalg. Rapporten er tilgjengelig på regjeringens
hjemmesider.
Andebu kommune har deltatt i VIKS, som er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens
§ 27. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har deltakere fra 11 kommuner i Vestfold samt
Fylkeskommunen. Selskapet er lokalisert på Revetal i Re kommune, har tre ansatte og et budsjett
på ca. 3,2 mill. kroner. VIKS har i brev av 29.02.2016 og 21.06.2016 meldt interesse for å tilby
sekretariatstjenester for kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune. Det fremgår av
henvendelsene at Sandefjord kommune tilbys deltakelse på samme vilkår som øvrige deltakere.
Det fremgår videre at VIKS ikke vil legge inn tilbud dersom kommunen velger å gjennomføre en
anskaffelse etter en konkurranseprosess. VIKS har i ettertid opplyst at de kan levere tilbud dersom
konkurransegrunnlaget gjør det mulig å levere innenfor VIKS sine forutsetninger. VIKS budsjetterer
med 133.000 kroner som Andebus andel av VIKS kostnader i 2016. Ytterligere informasjon om
VIKS og deres tilbud fremgår av vedlegg 1.
Sandefjord og Stokke kommuner har etter en anskaffelsesprosess iht. lov om offentlige
anskaffelser kjøpt sekretariatstjenester fra selskapet Deloitte. For 2016 budsjetterer Sandefjord og
Stokke med hhv. ca. 276.000 og ca. 170.000 kroner til sekretariatstjenester.

Prosjektleders vurderinger
Nye Sandefjord skal selvsagt ha et profesjonelt og kvalitativt godt sekretariat for kontrollutvalget.
Det synes opplagt at både VIKS og private tilbydere vil representere et slikt fagmiljø og levere
gode tjenester. Prosjektleder vurderer det dithen at det ikke er aktuelt å vurdere opprettelse av
eget frittstående sekretariat for kontrollutvalget i (nye) Sandefjord.
Prosjektleder mener begge de alternativer som benyttes i dagens Stokke, Andebu og Sandefjord
kommuner kan gi kvalitativt tilfredsstillende sekretariatstjenester for kontrollutvalget i nye

Sandefjord.
VIKS har slike tjenester som eneste formål, og selskapet vil ha spesialkompetanse på
sekretariatsfunksjonen. Bruk av privat leverandør kan gi kontrollutvalget tilgang til bredere
kompetansemiljøer på regnskaps- og forvaltningsrevisjon, noe som kan være nyttig for ved
bestilling og oppfølging.
De to alternativene kan gi ulike kostnader for kommunen. Ved å gå inn som deltaker i VIKS, vil
kostnaden avhenge av budsjettvedtak og hvilke prinsipper for kostnadsfordeling benyttes.
Selskapets vedtekter fastsetter at hver enkelt kommune skal bidra med et fast grunnbeløp med
tillegg av en andel pr. innbygger, men angir ikke hvor stort grunnbeløpet skal være. Denne
kostnadsfordelingsmodellen kan da praktiseres noe forskjellig fra det som omtales som «12Kmodellen» og som har vært benyttet i Vestfold i en rekke sammenhenger (f.eks. i VESAR hvor
kostnadsandelen som fordeles pr. kommune og pr. innbygger har vært 50/50). I VIKS budsjett for
2016 er grunnbeløpet 80.000 kroner og i sum utgjør dette ca. 1/3 av kostnadene, mens ca. 2/3 av
budsjettet fordeles pr. innbygger. Hverken Stokke eller Sandefjord er i dag deltaker i VIKS, men til
sammenligning budsjetterer selskapet med en kostnad for Larvik på 470.000 kroner i 2016. Dette
gir ikke noe eksakt bilde av hvordan kostnadene for nye Sandefjord vil bli dersom kommunen
deltar i selskapet. Prosjektleder er ikke kjent med hvordan øvrige kommunesammenslåinger i
Vestfold vil påvirke organisering og kostnadsbildet i VIKS og for deltakerkommunene.
Kostnadene ved å kjøpe tjenesten etter konkurranse kan heller ikke eksakt fastsettes nå. Imidlertid
tilsier erfaring fra Stokke og Sandefjord at et slikt alternativ vil kunne gi lavere kostnader enn hva
deltakelse i VIKS vil gi. I en konkurranseprosess er det anledning for kommunen å sette et tak på
årlige totalkostnader og/eller samlet timebruk for oppdraget.
Alternativene gir ulik form for fleksibilitet og oppfølging. Uttreden fra VIKS vil kreve vedtak i
kommunestyret selv og varsles ett år i forveien. En avtale om kjøp av tjenester i markedet kan
normalt ikke, med mindre vilkårene misligholdes, sies opp i avtaleperioden.
Valg av løsning for den nye kommunen bør baseres på en konkurranse – at ulike leverandører kan
delta i en åpen og ryddig prosess hvor både kvalifikasjonskrav og kriterier for valg er kjent for
aktørene på forhånd. Gjennomføring av slik prosess er imidlertid forholdsvis tid- og
ressurskrevende, og må starte raskt for å ha funksjonen klar fra 1.1.17. Avhengig av kapasitet i
administrasjonen og hvor mye forarbeid som må gjøres så legger prosjektleder til grunn at en
konkurranse kan kunngjøres i løpet av september. Hvorvidt valg av leverandør lar seg gjøre i tide
er en usikkerhetsfaktor som først kan avklares i anskaffelsesprosessen. Prosjektleder er derfor noe
tilbakeholden med å anbefale en full anbudsprosess høst 2016 for å ha ny avtale klar fra 1.1.17.
Av dagens tre kommuner har Sandefjord og Stokke avtale med Deloitte, og Andebu benytter VIKS.
Prosjektleder er kjent med at Sandefjord kommune har forlenget sin avtale med Deloitte slik at den
har gyldighet ut 2016.
Prosjektleder vil anbefale at det avklares hvorvidt det er mulig løsning å utvide og forlenge dagens
avtale mellom Sandefjord og Deloitte, slik at nye Sandefjord kommune kan ha en avtale med
Deloitte ut 2017. Prosjektleder ser at dette gjerne skulle vært avklart i forkant av at saken fremmes
for folkevalgte organ, men ferieavviklingen har ikke gjort dette mulig. Administrasjonen vil imidlertid
forsøke å ha mer informasjon om saken til behandling i Fellesnemnda.
Etter en samlet vurdering, vil prosjektleder anbefale at det først gjøres en avklaring om den
inngåtte avtalen mellom nåværende Sandefjord og Deloitte kan utvides og forlenges ut 2017. I så
fall gjennomføres en anbudsprosess i 2017, hvor både VIKS og private tilbydere gis anledning til å
delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.
Dersom utvidelse/forlengelse av avtale med Deloitte ikke er mulig så anbefaler prosjektleder at det

gjennomføres en anbudsprosess allerede høsten 2016, med sikte på at tjenester kan tilbys fra
1.1.17.
Prosjektleder legger til grunn at gjennomføring og oppfølging av vedtaket (anskaffelsesprosess,
avtaleinngåelse mv) håndteres administrativt. Anskaffelsen vil håndteres innenfor de økonomiske
rammer som ble fastsatt ved Fellesnemndas behandling av sak 73/16 – Grunnlag for budsjett 2017
og økonomiplan 2017-2020. Kostnadene ved sekretariatstjenestene for kontrollutvalget vil inngå i
prosjektleders forslag til budsjett og økonomiplan som blir endelig behandlet av nytt kommunestyre
i desember.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Tina Skarheim
Saksbehandler

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/00141-2
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
06.09.2016

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2016 FOR ANDEBU
KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Overordnet revisjonsstrategi for Andebu kommune 2016 tas til orientering.
Vedlegg:
Overordnet revisjonsstrategi fra SDR

Saksframstilling:
Revisor legger årlig fram en plan for gjennomføring av regnskapsrevisjonen
inneværende år. 2016 er det siste året Andebu kommune avlegger årsregnskap.
Revisor vil orientere om revisjonsstrategien i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00085-37
Gaute Hesjedal

Saksgang
Kontrollutvalget i Andebu

Møtedato
06.09.2016

REFERATSAKER ANDEBU 06.09.16
Forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Vedlegg:
Høringsuttalelse om ny kommunelov

Saksframstilling:


Høringsuttalelse om ny kommunelov; Orientering om forslag til ny
kommunelov og høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene, VIKS
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Orientering om forslag til ny kommunelov

Saken gjelder:
Hensikten med denne saken er å gi kontrollutvalget en overordnet oversikt over forslag til ny
kommunelov, med vekt på forhold som berører tilsyn og kontroll. Forslag er nå på høring.
Nedenstående er i sin helhet klippet fra NKRFs nettside, med unntak av punktet om «Andre
forslag fra kommunelovutvalget» som er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets
nettside.
Nærmere om lovforslaget
Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn
dagens kommunelov. NOU'en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. Nedenfor
følger en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for revisjon og tilsyn.
Fylkeskommune og fylkesting er nedenfor omfattet av begrepene kommune og kommunestyre.
Økonomibestemmelsene
På økonomiområdet, lovforslagets femte del, foreslår utvalget at kommunene skal utarbeide et
samlet regnskap for den juridiske enheten. Det er altså ikke snakk om et konsernregnskap, men
avgrenset til å gjelde regnskap for kommunekassen, foretakene og ev. andre regnskapsenheter,
som f.eks. lånefond og interkommunalt samarbeid som ikke er eget rettssubjekt (kommunale
oppgavefellesskap).
Det innføres et nytt begrep «kommunalt oppgavefellesskap» som antas å være interkommunalt
samarbeid som er organisert etter dagens kommunelov § 27.
Intern kontroll
Utvalget foreslår en mer omfattende formulering om internkontroll. Formuleringen er ment å
erstatte interkontrollreguleringer i særlovgivningen. Det foreslås også å lovfeste at
internkontrollen skal dokumenteres, og at det skal avgis en årlig rapport til kommunestyret.
Foreslåtte endringer om kontrollutvalg
Kontrollutvalg og revisjon omtales i lovforslagets sjuende del. Blant de foreslåtte endringene
inngår at kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer. Lovutvalget har ikke villet foreslå en
lovfesting av hvem/hvilken gruppering som bør ha ledervervet i kontrollutvalget.

Det foreslås endrede valgbarhetsbestemmelse til kontrollutvalget. Personer som sitter i ledende
stillinger, eller er medlem/varamedlem til styret eller bedriftsforsamling i selskap som kommunen
har eierinteresser i, vil etter forslaget ikke bli valgbare. Personer med tilsvarende posisjon i
regionråd eller et kommunalt oppgavefellesskap, vil etter forslaget heller ikke bli valgbare til
kontrollutvalget.
Det foreslås også at kontrollutvalget skal gis rett til å bestille undersøkelser i selskap/andre
virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommune.
Undersøkelsesretten er begrenset til opplysninger som er nødvendig for å kunne kontrollere at
virksomheten oppfyller kontraktsforpliktelsene.
Når det gjelder administrasjonsjefens (foreslått benevnt kommunedirektørens) uttalerett i
kontrollutvalgets saker til kommunestyret er det presisert at dette gjelder kontrollsaker.
Kontrollutvalgssekretariatet
Deler av bestemmelser rettet mot kontrollutvalgets sekretariat, og som i dag ligger i forskrift om
kontrollutvalg, foreslås tatt inn i lovteksten.
Under henvisning til evalueringsrapporten om effekter av lovendringen om revisjon og
kontrollutvalg (desember 2014) foreslår utvalget å klargjøre grensegangen mellom hva som kan
utføres av kontrollutvalgssekretariat og hva som må betraktes som revisjon. Som et ledd i
dette foreslås at eierskapskontroll blir definert som revisjon. Dette medfører at oppgaven ikke
lenger skal kunne utføres av kontrollutvalgssekretariatet.
Utvalget foreslår ikke å stille kompetansekrav til kontrollutvalgets sekretariat. Imidlertid
understrekes betydningen av at kontrollutvalgene har et kompetent sekretariat. Sekretariatet skal
påse at sakene som legges fram for utvalget er forsvarlig utredet. Det pekes i den forbindelse på
at kontrollutvalget er, og skal være, et lekmannsorgan, og at utvalget skal føre tilsyn med
profesjonelle aktører, og derfor trenger et kompetent sekretariat. I forslaget gis det imidlertid
uttrykk for at å gi en lovbestemmelse om kompetansekrav vil være «en for sterk inngripen i det
kommunale selvstyret».
Revisjon
Det foreslås også en rekke endringer knyttet til revisjon. En del av det som i dag er regulert i
forskrift om revisjon foreslås tatt inn i lovteksten. I merknadene til forslaget om
forvaltningsrevisjon er formuleringen om årlig forvaltningsrevisjon tatt ut, uten at det dermed er
et ønske om mindre forvaltningsrevisjon.
Begrepet god kommunal revisjonsskikk videreføres. Denne skikken skal bygge på utviklingen i
revisjon av offentlig sektor både nasjonalt og internasjonalt. Det pekes også på at
vesentlighetsvurderinger i stat og privat næringsliv er ulik den vurderingen som må foretas for
kommunal sektor.
I utredningen legges det grunn at «kontrollen med økonomiforvaltningen i kommunesektoren har
blitt redusert etter 2004. Etter utvalgets vurdering er dette en svekkelse av en sentral side ved

egenkontrollen som ikke er ønskelig.» Innholdet i lovbestemt regnskapsrevisjon er derfor foreslått
utvidet ved at «forenklet etterlevelsesrevisjon med økonomiforvaltningen» innføres som en
obligatorisk del, og at revisor skal avgi en egen uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av
kontrollen. Rapporten skal iht. forarbeidene avgis med moderat sikkerhet.
I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om vesentlige budsjettavvik. Det foreslås at denne
uttalelsen ikke bare skal omhandle vesentlige avvik fra budsjettets talldel, men at den i tillegg
skal omfatte vesentlige forhold som ikke har budsjetthjemmel og om vesentlige mangler i
gjennomføringen av vedtak.
Uttalelsen om vesentlige mangler ved gjennomføringen forutsettes gitt med moderat sikkerhet
(negativ bekreftelse).
Det foreslås ikke å innføre en sertifiserings- og tilsynsordning for revisorer. Derimot foreslås det
å opprette et nasjonalt organ for kvalitetskontroll. Forslaget er ikke tatt inn i lovteksten, men
departementet bes om å administrere ordningen. Det antydes en ordning der departementet
nedsetter en nemnd som skal forestå kontrollen.
Det er ikke foreslått noen endringer i kompetansekrav verken for oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor eller forvaltningsrevisor.
Andre forslag fra kommunelovutvalget


Strengere krav for å kunne innføre parlamentarisme (krav om 2/3 flertall)



Skjerpe kravene til kjønnsbalanse i kommunale organer



Innføre kommunedirektør som ny, kjønnsnøytral tittel, i stedet for
administrasjonssjef/rådmann



Åpne for direktevalg på ordfører



Lovfeste at en ordfører under spesielle forhold skal kunne suspenderes eller fratas vervet
som folkevalgt



For viktige organer skal kommunelovens betegnelser brukes. Et flertall i utvalget mener at
kommuneråd og byråd kan brukes som betegnelse, og at byregjering ikke kan brukes

Avslutning
Høringsfristen er 6. oktober 2016. Kommunalministeren har opplyst at ny lov etter planen skal
være på plass før neste kommune- og fylkestingsvalg.

Høring NOU 2016:4
Ny kommunelov
Høringsuttalelse fra kontrollutvalgssekretariatene:

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS -TEMARK
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud – KUBIS
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS – IOKUS
Østfold kontrollutvalgssekretariat – ØKUS
Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat- AØKS
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS
Kontrollutvalgssekretariatet i Bærum
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS - ROKUS
Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat- VIKS
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Kapittel 23 Kontroll og tilsyn med kommunene
23.1 Innledning
I innledningen sies det at kapittel 23 skal gi en overordnet beskrivelse av kontroll- og
tilsynsordninger med kommunen. Vår hovedinnvending er at kapitlet ikke har med en
beskrivelse av kontrollutvalgets sekretariat, noe som er et helt nødvendig bakteppe for å
forstå kontrollutvalgenes arbeid.
Lovendringen i 2004 innebar bl. a at kontrollutvalgene fikk et uavhengig sekretariat, og en
bestiller/ utfører modell ble tatt i bruk. Dette har ført til at kontrollutvalgenes arbeid har
endret seg mye. En viktig endring er at kontrollutvalgene har tatt mange flere kontrollformer
(enn revisjon) i bruk sammenlignet med tiden før, da revisor i hovedsak var sekretær for
utvalget. Revisors rolle endret seg også med innføring av profesjonelt sekretariat. Revisor er
etter dette en leverandør som handler på bestilling fra kontrollutvalget.
I og med at sekretariatet ikke er beskrevet, kommer heller ikke de ulike rollene til revisor og
sekretær frem. Dette er en svakhet ved beskrivelsen.

23.2 Ekstern og intern kontroll
I 6. avsnitt står det at «Det faglige grunnlaget i denne kontrollen ivaretas av revisjonen»,
men sekretariatets rolle i slike og andre saker ikke nevnes. Det er sekretariat som
saksbehandler sakene til kontrollutvalget, lager forslag til innstilling/vedtak og gir råd til
utvalget i faglige spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. Revisjonen er en leverandør og
utfører på bestilling fra kontrollutvalget.

23.3 Egenkontroll
I 4. avsnitt beskrives at kontrollutvalget trenger bistand til å gjennomføre den løpende
kontrollen med den kommunale forvaltningen og at «Til å hjelpe seg har kontrollutvalget en
faglig uavhengig revisjon». Sekretariatet er ikke nevnt i denne beskrivelsen noe som er en
svakhet. Den løpende kontrollen består i hovedsak av at sekretariatet på vegne av
kontrollutvalget ber om orienteringer og informasjon på ulike felt, legger opp saker til
orientering i utvalget, virksomhetsbesøk og oppfølging av revisjonsrapporter o.l.
Sekretariatet er kontrollutvalgets rådgiver og diskusjonspartner i alle saker som utvalget tar
opp.

23.5 Statsforvaltningskontroll og egenkontroll
Det er positivt at det foreslås et sterkere koordineringsansvar fra fylkesmannens side for å
unngå unødvendig belastning på kommunene. Vi stiller spørsmål ved om de foreslåtte
virkemidler vil bli sterke nok for å faktisk redusere statlig kontroll.
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Dialog med fylkesmannen om tilsyn og kontroll bør skje mellom kontrollutvalg ved
sekretariat og fylkesmannen. Dette er den mest praktiske måten å få til en koordinering.

23.7 Viktigste utfordringer
Vi støtter forslaget om at kommunen ved kontrollutvalget skal ha en mulighet til bedre
kontroll med selskaper som kommunen er deleier i sammen med private aktører. Vi støtter
lovforslagets understreking av behovet for å styrke rolleforståelsen i arbeidet med kontroll
og tilsyn.

Kapittel 25 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet
25.1.1 Innledning
Vi støtter utvalgets forslag om å øke minimumskravet til antall medlemmer i kontrollutvalget
fra tre til fem.

25.1.4.3 Utvalgets vurderinger
Utvalget foreslår å endre valgbarhetsreglene for medlemmer med ledende stilling, styreverv
eller er medlem av bedriftsforsamling i et selskap. Vi støtter forslaget, men vi savner
imidlertid en nærmere vurdering av valgbarheten til kontrollutvalget for eierrepresentanter.

25.3 Kontrollutvalgssekretariatet
Utvalget legger til grunn at «et faglig kompetent og velfungerende sekretariat er viktig for et
uavhengig og godt arbeidende kontrollutvalg». Vi anser dette som vesentlig, men som vi har
pekt på er ikke kontrollutvalgets sekretariat i tilstrekkelig grad beskrevet i utredningen.

25.3.4.2 Sekretariatets oppgaver
I lovforslaget fremstilles kontrollutvalgets sekretariat som et rent
«møtetilretteleggingsorgan» på samme måte som møtesekretærorganet ellers i det
kommunale system. Dette er en alt for snever fremstilling, sekretariatene har en mye mer
omfattende rolle. Det er kontrollutvalgene som i detalj bestemmer hva sekretariatet skal
utføre. Selv om sekretariatenes oppgaver og profil er noe forskjellig, utfører de fleste
følgende arbeidsoppgaver (jf. Deloittes utredning):






Saksbehandling
Utredning
Administrasjon
Rådgivning
Koordinering/bindeledd
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Sekretariatet skal dekke utvalgets behov for faglige ressurser, være utvalgets operative ledd,
foreta utredning av for eksempel valg av revisjonsordning, påse at kontrollutvalgets saker er
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt, i tillegg til å være et
møtetilretteleggingsorgan. Vi henviser i denne forbindelse til blant annet § 20 i
kontrollutvalgsforskriften.
Utvalget forsøker å trekke en grense mellom revisjonens oppgaver ved forvaltningsrevisjon
og sekretariatsoppgaver i dette kapitlet, noe de ikke lykkes med. Vi vil foreslå at den
internasjonale definisjonen på revisjon NS-EN ISO 9000:2000 legges til grunn: «Systematisk,
uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det
objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt». Etter vår oppfatning
må begrepet «systematisk» i denne sammenhengen bety at man følger bestemte
revisjonsstandarder. Enhver vurdering av et faktum eller av om en lov er brutt, kan derfor
ikke defineres som en revisjonshandling.
I 4. avsnitt står det: «Etter utvalgets mening har ikke sekretariatet anledning til å innhente
informasjon og vurdere det opp mot et regelverk.» Vi har behov for å gå i rette med den
argumentasjonen utvalget benytter. Vi vil peke på at det finnes tilfeller hvor nettopp dette
er sekretariatets mandat, som f.eks. ved vurdering av valg av revisjonsordning og
konkurranseutsetting av revisjon. Et annet område er habilitetsvurderinger.
I 6. avsnitt argumenterer utvalget for at sekretariatet ikke skal vurdere om revisors
leveranser til utvalget holder faglig kvalitet. Det er etter vår mening meningsløst å vise til
gjeldende rett om at sekretariatet skal passe på at saker som skal behandles i
kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og samtidig hevde at det vil være svært krevende for
et sekretariat å foreta en vurdering av kvaliteten på produktet som leveres fra revisjonen.
Utvalget skriver riktig nok at dersom det er åpenbare mangler ved produktene som revisor
leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette. Vi vil hevde at det ikke er mulig å gjøre en
vurdering av «åpenbare mangler» uten å vurdere hverken «metodevalg, prosjektdesign,
datainnhenting, lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter».
Det samme paradokset oppstår når utvalget skriver at sekretariatets oppgave i hovedsak skal
være å sikre at produktet fra revisjonen er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling: Det er
vanskelig å vurdere om en bestilling er besvart uten for eksempel å vurdere metoden som
revisjonen har benyttet for å få svar på bestillingen. Vi minner om at det knapt er noen
fagmiljø som leser og vurderer flere revisjonsrapporter enn sekretariatene. Vi kan vise til
konkrete eksempler der sekretariatet har påpekt feil og mangler i revisors produkter både
innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon/selskapskontroller. Dette må også ses i lys
av påse-ansvaret sekretariatene bistår kontrollutvalgene med.
Vi vil også påpeke at det er sekretariatet som skriver innstillingen i disse som i andre saker.
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25.3.4.3 Kompetansekrav
Det argumenteres for å innføre kompetansekrav til sekretariatet. Utvalget konkluderer
overraskende nok med at det ikke bør innføres kompetansekrav, og begrunner dette med at
dette vil innebære en for sterk inngripen i det kommunale selvstyret. Det er svært vanskelig
å forstå denne begrunnelsen, all den tid sekretærene ikke er ansatt i kommunen, eller
underlagt rådmannen. Derimot vil vi legge vekt på argumentene som er fremmet for å
innføre kompetansekrav, og anbefale at dette innføres.

25.3.4.4 Størrelsen på sekretariatet
Utvalget argumenterer for at det ikke bør stilles krav til størrelsen på sekretariatet, da
Deloitte-rapporten ikke har påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet og
kvaliteten på sekretariatets arbeid. Vi mener at det ikke kan legges vekt på dette
argumentet, da Deloitte ikke har undersøkt denne problemstillingen i tilstrekkelig grad.
Vi vil peke på at det er gode argumenter for at sekretariatene bør bli større. Større fagmiljø
og bredere kompetansebase vil være et gode, og bidra til å utvikle tjenesten og bistå
kontrollutvalget på en god måte. Samtidig vil et større sekretariat være mer robust overfor
sykdom og vakanser samt at det lettere å sikre uavhengighet til revisor og rådmann.
Videre skriver utvalget at kvalitetskrav vil tvinge mange kommuner over i interkommunalt
samarbeid. Vi vil hevde at dette ikke er et reelt argument, all den tid de aller fleste
sekretariater allerede er organisert som interkommunale samarbeid.

Kapittel 26 Revisjon
26.2.3.5 Regnskapsrevisjon og kontrollutvalgets ansvar for forenklet etterlevelsesrevisjon
Lovutvalget foreslår at etterlevelsesrevisjon skal være en sentral kontrollform i kommunal
sektor og at regnskapsrevisor skal ha utvidede oppgaver på økonomiområdet. I utredningen
skriver utvalget at dette skal være en forenklet kontroll. Oppgaven slik den er beskrevet i
lovforslaget (§ 24-9), er imidlertid svært omfattende. Det er vanskelig å se for seg at
oppgaven vil kunne løses innenfor de rammer som i dag stilles til disposisjon for
regnskapsrevisjon i kommunene.

26.2.3.6 Andre Spørsmål
Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor (nummererte brev)
Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev i utgangspunktet skal rettes direkte til
kommunedirektøren. Dette er en innskrenkning av kontrollutvalgets mandat. Det framstår
som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering
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avhengig av forholdet det rapporteres om. Det kan potensielt føre til svært ulik praksis. Vi
støtter ikke dette forslaget.
Vi mener at nummererte brev går til den som forestår løpende tilsyn av den kommunale
forvaltningen, det vil si kontrollutvalget. Denne ordningen har vi god erfaring med.
Sekretariatene konstaterer at revisor har svært ulik praksis når det gjelder nummererte brev.
Vi støtter derfor utvalgets forslag om at «revisor årlig må utarbeide en oppsummering av de
nummererte brev som er sendt gjennom året». I gjeldende rett har kontrollutvalget et
ansvar for å følge opp påpekninger i nummererte brev. Dette er ikke tatt inn i lovutvalgets
forslag.

26.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll
Vi støtter utvalgets forslag om en nasjonal ordning for kvalitetskontroll med revisorer i
kommunesektoren.

Kapittel 27 Kommunenes styring og kontroll med ekstern
virksomhet
27.3 Innsynsrett i selskaper og lignende som utfører oppgaver for kommunen
Vi slutter oss til utvalgets vurderinger. Lovendringene som foreslås her vil styrke den
politiske kontrollen med ekstern virksomhet.

27.4.1 Innledning
Lovutvalget mener det eksisterende regelverket for selskapskontroll i kommuneloven i
utgangpunktet fungerer etter hensikten sin, og ser derfor ikke at det foreligger behov for
store endringer i regelverket. Utvalget foreslår likevel å gjøre eierskapskontroll til en
oppgave for revisjonen. Utvalget mener at dette forslaget skal føre til en klarere
rollefordeling mellom sekretariatet og revisjonen samt forhindre dobbeltrolleproblematikk
knyttet til sekretariatets arbeid.

27.4.3 Eierskapskontroll i praksis
Lovutvalget bygger på data hentet fra Rapporten Evaluering. Kontrollutvalg og
kontrollutvalgssekretariat (Deloitte 2014). Når vi ser nærmere på denne rapporten finner vi
at det anslagsvis ble bestilt rundt 225 unike selskapskontroller i Norge i 2013. Dette er trolig
en dobling siden 2008 (Nordlandsforskning, NF-rapport nr. 4/2007). Deloitte har i sin
rapport gjennomgått 10 utvalgte selskapskontroller. 5 fra sine utvalgte kommuner og 5 fra
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databasen til Norges kommunerevisorforbund (NKRF). De 10 utvalgte rapportene har
Deloitte delt inn i tre varianter: «Selskapskontroll av eierskapsforvaltningen til kommunen»,
«forvaltningsrevisjon av et selskap» og «eierskapskontroll av et selskap». I den tredje
varianten finner Deloitte at det gjennomgående har vært en utfordring å skille mellom
eierskapsforvaltning på den ene side og det at en faktisk går inn og gjør vurderinger av
driften i selskapet på den andre siden. Deloitte skriver at «Flere» rapporter innenfor den
tredje kategorien har en tilsvarende tilnærming. Vi mener at dette grunnlaget ikke er
tilstrekkelig til å begrunne en lovendring. Departementet bør vurdere om det er behov for
en grundigere undersøkelse av rolleforståelsen knyttet til gjennomføring av selskapskontroll,
før eierskapskontrollen blir gjort til en oppgave kun for revisjonen. Det er etter vår
oppfatning viktig at en mulig lovendring er velbegrunnet.

27.4.4.2 Omfang av og plan for selskapskontroll
Utvalget foreslår at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon. Utvalgets vurdering
er at det er hensiktsmessig å foreta en samlet risiko og vesentlighetsvurdering for den
virksomheten som skjer i kommunen og den virksomheten som skjer i kommunale selskap.
Vi er uenig i at dette er hensiktsmessig, fordi disse risiko- og vesentlighetsvurderingene er
svært forskjellige. Vi mener det er mer hensiktsmessig å foreta særskilt risiko og
vesentlighetsvurderinger av selskapene med sikte på å tydeliggjøre både eierskapskontroll
og forvaltningsrevisjon.
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