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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
Mange barnehager har for få voksne
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Etter kontrollutvalgetsbesøk ved Høylandet barnehage
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1.Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. 2. Kan en kommune straffes hvis
elever mobbes. 3. Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda. 4. Mange
barnehager har for få voksne. 5. Nesten 200 kommuner mangler personvernombud. 6.
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen.
7. Etter kontrollutvalgetsbesøk ved Høylandet barnehage

Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.
Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de
spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.
Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.
15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler
de strekker til eller er gode nok på skolen.
I
følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse,
negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.
– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon,
selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever
problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.
Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn
og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for
alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av
skylda
NRK, 22. oktober 2018
Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen
har havnet i uføre.
Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da
kontrollutvalget møttes mandag.
– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa
hun.
Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk
utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland
å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede.
Egen gransking
Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som
har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede og satt under verge.
Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.
Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:
•

På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i
2013/2014?

•

Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme
diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?

•

Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjenningsrutiner fantes når en ba
om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

Uklart regelverk
Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.
Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig
ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette

feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det
helhetlige tilbudet til brukerne.
Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan
diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.
Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele
landet, ikke bare Tolga.
– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi
har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har
problemer med å skjønne det.
Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen
rydder opp i sine feil.
– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte
kontrollutvalgets møte.
– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva
som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener
ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).
Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes
Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har
grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk
utviklingshemmede.
– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av
det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.
Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken.
Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har
skjedd, og hva som vil skje videre.

Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix
20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.
– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i
Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier
Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.
Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem
registrert i Altinn.
– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette
personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt,
så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.
Se oversikten over registrerte personvernombud her: https://www.datatilsynet.no/rettigheterog-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/
Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i
pliktene de har.
Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger,
bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha
er personvernombud.
Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.
Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer
og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og
regelverketterlevelse.

Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kommunal Rapport 01.10.2018

KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
I forrige ukes leder pekte Kommunal Rapport på at det er fare for at KS, ved å si nei til et
bedre varslervern, plasserer seg i bås med dem som ser på varslere mest som kranglete
arbeidstakere.
KS er selvsagt opptatt av at vi skal ha et godt varslervern for arbeidstakere her i landet. KS
støttet derfor utvalgets forslag om lovtekniske endringer som vil gjøre reglene mer
tilgjengelige og brukervennlige og bedre varslervernet.
KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av reglene som er
utfordrende. Vi vil derfor at det settes søkelys på kunnskapen om og praktisering av reglene,
både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, for å sikre god etterlevelse av regelverket.
Varslingsutvalgets mandat var blant annet å vurdere om det er behov for endring av
regelverket. Utvalget har ikke foreslått vesentlige endringer i innholdet i varslingsreglene,
men har foreslått klargjøringer av reglene slik at de blir mer veiledende og brukervennlige.
KS støtter disse endringene. Etter forslaget vil det fremgå tydeligere hva som er et varsel, og
hvordan man skal varsle. Ved at reglene er bedre kjent, både av arbeidsgivere og
arbeidstakere, vil varslingsvernet i praksis styrkes.
I KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner fra 2017
understrekes betydningen av et godt ytringsklima, gode rutiner og ledelsens ansvar for å
stoppe kritikkverdige forhold det varsles om. KS bygger i veilederen på de premissene som
også utvalget legger til grunn. Det er et lederansvar å legge til rette for et godt ytringsklima,
og sakene bør håndteres på lavest mulig nivå. Hovedfokus bør også være på det
kritikkverdige forholdet det varsles om og ikke på den som varsler.
KS støtter også varslingsutvalget i at det er behov for opplæring av ledere og ansatte i
regelverket om varsling. Utvalget foreslår ulike opplæringstiltak og utarbeidelse av en
nasjonal varslingsveileder, i tillegg til å styrke Arbeidstilsynets veiledningskompetanse. I
tillegg foreslås ytterligere krav til innholdet av varslingsrutinene.
KS går derimot imot forslaget om at det skal etableres et varslingsombud og en egen
varslingsnemnd. Det gjør vi fordi vi mener det ikke finnes forsking eller annen erfaring som
viser at etableringen av et nytt statlig organ som griper inn i lederrollen og håndteringen av
varslingen sikrer bedre praktisering av reglene.
KS mener derimot at et ombud kan ha motsatt effekt. Blant annet er det grunn til å frykte at
saksbehandling hos ombudet kan sette ledelsen ut av spill på grunn av saksbehandlingstid i
saker som krever rask avklaringer fra ledelsen. Dette vil være tilfelle selv om ombudet ikke
skal treffe vedtak. En slik forsinkelse har motsatt effekt av hva anerkjent forsking anbefaler
og hva som anses som gode varslingsprosesser.
KS ser ikke at et eget varslingsombud vil ha en betydelig merverdi og løse oppgaver som
ikke kan bli løst gjennom andre ordninger, som veiledningsarbeidet til Arbeidstilsynet.
«Varsling er en verdi, ikke et problem», konkluderte varslingsutvalget. Det er vi enige i.

Målet er at det skal bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold enn det er i dag. Det mener
vi det blant annet blir ved å utforme reglene slik at de både blir mer veiledende og
brukervennlige, ikke ved å innføre et eget varslerombud.

Vår saksbehandler: Jorunn Sund, tlf. 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/421-4
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 01.11.2018

Høylandet kommune
postmottak@høylandet.no
Vargheia 1
7977 HØYLANDET

Etter kontrollutvalgetsbesøk ved Høylandet barnehage
Høylandet kontrollutvalg vil takke barnehagen for et interessant, flott og tilrettelagt besøk den
20.09.2018. Kontrollutvalget er stolte av at Høylandet har barnehager der alle gir uttrykk for
at barn og voksne har det fint sammen.
Barnehagen skal nå inn i en utbyggings- og ombyggingsfase som de ansatte, tillitsvalgte og
verneombud har vært involvert i. Dette blir en tid med endringer for store og små. Med godt
arbeidsmiljø, lavt sykefravær og dyktige medarbeidere og fornøyde brukere må det bare bli
bra. Lederne har i ombyggingsfasen satt fokus på å lukke de avvik som finnes ved
barnehagen i dag.
Kontrollutvalget takker for gjestfriheten og ønsker alle i barnehagene store og små lykke til.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Jorunn Sund
førstekonsulent
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Orientering fra rådmannen 08.11.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
08.11.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/422 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saksutredning
·

a.
b.
c.

Kontrollutvalget ønsker en orientering om status for arbeidet med å ferdigstille planer og rutiner i
avdeling for helse og omsorg. Eventuelt tiltak som er igangsatt når det gjelder:
a. etterleve forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
b. etterlever kvalitetsforskriften
c. oppfyller livsgledekriteriene
etterleve forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
etterlever kvalitetsforskriften
oppfyller livsgledekriteriene
·
·
·

Orientering om "hall prosjektet" frem til nå og veien videre?
Økonomi
Sykefravær

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det vil bli gitt mulighet til å stille spørsmål.

Økonomiplan og budsjett for kontrollutvalg 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
08.11.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/198 - 3
1. Kontrollutvalgssekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på

2.

kr. 545 653.- Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng.
Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.

Vedlegg
Detaljbudsjett 2019 - kontroll og tilsyn i Høylandet kommune
Saksutredning

Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontroll og tilsyn går fram av § 18 i forskriften om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkes-utvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.”
Forskriften pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen. Dette gjelder utvalgets egne utgifter og kjøp av sekretariats-tjenester og
revisjonstjenester. Kommunens kostnader til kontroll og tilsyn skal framgå av både budsjett og
regnskap, og føres på funksjon 110.
Kommunestyret har valgt kontrollutvalget til å ha løpende tilsyn med den kommunale forvalt-ning på
kommunestyrets vegne, og skal sørge for kompetent sekretariatsbistand til utvalget. Det er
kontrollutvalgets ansvar å se til at revisjonen tilfredsstiller kommunens behov, jfr. kommunelovens
bestemmelser.
Målet for kontroll- og tilsynsarbeidet må alltid være å sikre den enkelte innbyggers rettigheter og skape
grunnlag for tillit til det administrative og politiske apparatet. Utvalget skal se til at kommunens
økonomi forvaltes i henhold til lover og regelverk, at politiske vedtak følges opp og at saksutredning og
beslutningsprosess gjennomføres korrekt i administrasjon og politiske organer.
Fra 01.01.2018 ble sekretariatsselskapene slått sammen til KonSek Trøndelag IKS, og
revisjonsselskapene blir slått sammen til Revisjon Midt-Norge SA.
Budsjett og økonomiplan
2018 - 2019
Kontrollutvalget: Utgifter ifm
møteavvikling, faglig
oppdatering mv.
Kjøp av sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester

Budsjett

Forslag

2018

2019

47 250

47 250

122 850
361.000

137 403
361 000

Total ramme kontrollutvalget

531 100

545 653

I kontroll- og tilsynssammenheng er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjons-tjenester;
ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form av å delta
på enkelte kurs og konferanser vil være viktig. Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av
kommunestyret. For kontrollutvalgets egne utgifter, er de i år redusert, fordi tidligere budsjett har vist at
pengene ikke er brukt.
Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for kontroll og tilsyn, og kommunestyret
fastsetter den totale rammen.
Budsjettforslaget bygger på erfaring og tidligere regnskapstall.
Forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i 2019 legger ikke opp til endret aktivitetsnivå for
kontrollutvalget, men antallet møter og evt. besøk ved kommunale avdelinger/institusjoner kan øke
hvis konkrete saker eller problemstillinger oppstår.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. kontroll-utvalgets tilsyn er
ikke avgrenset til økonomiske forhold. kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og
beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som
garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor
kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene. kontrollutvalgets ansvar er i
første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestiller rollen. en viktig del av
dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
saken legges frem for kontrollutvalget til prinsipiell diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for
kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll- og
tilsynsarbeidet.

Detaljbudsjett 2019 - kontroll og tilsyn i Høylandet kommune
Konto

Beskrivelse

10802

Ledergodtgjørelse
Kr, 8000.- pr. år

10803

2019

8 000

Møtegodtgjørelse
3 700
Kr. 100.- pr. møte. Godtgjørelsen utbetales i utgangen av året.

10804

10990

11001

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidstaker selv krever for tapt lønn.

2 000

Arbeidsgiveravgift
Det er regnet ca.5,1 % av postene for godtgjørelse

2 250

Faglitteratur/tidsskrifter
abonnement på tidsskrift

3 000

11151

Bevertning
Lengre og mer omfattende møter

2 300

11252

Refusjon Lønns.utg folkevalgte
Arbeidsgiver krever refusjon for lønn.

4 000

11501

Kursavgifter og oppholdsutgifter
Det er foreslått et rundt beløp slik at de faste medlemmene kan delta
på aktuelle samlinger for kontrollutvalg

11600

11702

10 000

Kjøregodtgjørelse
Beløpet tar sikte på å dekke medlemmers kjøregodtgjørelse til møter,
samt kjøring ved deltakelse på kurs/samlinger

4 000

Reiseutgifter

8 000

Posten gjelder rutegående befordringsmiddel ved møter/kurs
13751

Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag IKS
137 403

13752

Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag IKS

361 000

Sum bevilgning - kontroll og tilsyn (funksjon 110)

545 653

Årsplan 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
08.11.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/480 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2019.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering

Vedlegg
Årsplan 2019 Høylandet KU
Saksutredning
Årsplanen for 2019 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et
overordnet nivå. Planen er ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det
legges opp til 4 møter i 2019, samme antall som i planen for inneværende år.
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i
løpet av året, jfr. tabellen bakerst i planen. Kontrollutvalget må uansett ha rom til å
omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle komme frem gjennom året. Av
viktige dokumenter som ligger til grunn for årsplanen er Plan for forvaltningsrevisjon og Plan
for selskapskontroll. Høylandet kommune har oppfølging av vedtak etter plan for
forvaltningsrevisjon for 2019.
Årsplanen vedtas av kontrollutavlget selv og sendes kommunestyret til orientering.
Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2019 følger vedlagt
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Utkastet til årsplanen legges frem for utvalget til behandling og anbefales vedtatt med de
endringer som kontrollutvalget selv finner å gjøre.

Årsplan 2019
Høylandet kommune
Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 1 Ifølge kommuneloven skal
kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon

Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert(har en forsvarlig
revisjonsordning), avgi uttalelse om kommunens årsregnskap, samt å sørge for at revisors og
kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres,
basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i kommunestyret.
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til
kommunestyret. Videre skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er
gitt i rapporter fra forvaltningsrevisjoner.
Kontrollutvalget vedtok den 25.05.2016 sak 15/16 og videreført som vedtak i kommunestyret den
22.06.2016 sak 49/16 i uprioritert rekkefølge:
•
•
•

Helse og omsorg*
Barnevern
PPT

*)Rapportforvaltningsrevisjon «Kvalitet i eldreomsorgen» ble levert og behandlet i 2018.
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i
planperioden.
Kontrollutvalget vil gjennomgå planen, jfr. fullmakt og evt. bestille forvaltningsrevisjon i 2019.

Selskapskontroll

Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen
vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
kommunestyret.
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte den 29.04. 2016, sak 014/16, Plan for selskapskontroll. 2015 –
2019. Planen ble vedtatt i kommunestyret den 12. des 2016 med følgende uprioritert rekkefølge:
•
•
•
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Midtre Namdal Avfallsselskap AS(MNA)
IKT Indre Namdal IKS
Namdal rehabilitering IKS

kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i
planperioden.
Det er hittil ikke gjennomført selskapskontroll og kontrollutvalget vil bestille dette sent i 2018 eller
starten i 2019. MNA kan da være et mulig fellesprosjekt med andre eierkommuner.

Undersøkelser

Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta undersøkelser av
kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag

Kontrollutvalget sender hvert år rapport til kommunestyret. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.Dette sendes til rådmannen for videre behandling, jfr.
kontrollutvalgsforskriftens § 18 med en anbefaling om vedtak i kommunestyret.
Kontrollutvalgets behandling skal følge med til kommunestyret når de skal behandle kommunens
årsbudsjett.

Andre oppgaver

Kontrollutvalget kan ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer. 2

Kontakten med kommunestyret

Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både
gjennom sakene utvalget oversender og ved evt. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk

For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at
kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap.
Utvalget legger opp til 1 slikt besøk i 2019.

Henvendelser fra publikum

Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert og gjort kjent for
kontrollutvalget. Hvis saken er innenfor utvalgets virkeområde tas den opp til behandling i
kontrollutvalget.

Oppfølging av saker

For å kunne følge opp tidligere saker, vil utvalget en gang i året få lagt fram en slik status.

Utvalgets faglige oppdatering

Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres
både lokalt og nasjonalt.

2

Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Møteplan for kontrollutvalget
Det legges opp til 4 møter i 2019, samme som for 2018. Det tas forbehold om at møtedatoene kan bli
endret og ekstraordinære møter bli avholdt hvis det er behov for det.
Aktiviteter/saker
Orientering fra rådmannen
- Oppfølging
forvaltningsrevisjon sykehjem
- Kultur
- Helhetlig planlegging
- Idrettsshall
(Ellers når KU krever det)

07.03

X

Referatsaker

X

Årsmelding for kontrollutvalget

X

Årsregnskap(med revisjonsberetning)
og årsberetning
Bestilling av forvaltningsrevisjon

06.06

X

X

29.08

07.11

X

X

X

X

X
(X)

Prosjektplan forvaltningsrevisjon

(X)

Rapport fra forvaltningsrevisjon
Bestilling av selskapskontroll
Prosjektplan selskapskontroll
Rapport fra selskapskontroll

X

Revisjonsstrategi

X

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighet

X

Skiftlig statusrapport
regnskapsrevisjon/(tilbakemelding
etter årsrevisjon )

X

Budsjett for kontroll- og tilsyn
Oppfølging av saker

X
X

X

Virksomhetsbesøk
Skatteregnskapet

(X)

X
X

Bestilling selskapskontroll Midtre Namdal Avfallselskap(MNA) IKS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
08.11.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/481 - 1
1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i MNA
IKS.
2. kontrollutvalget vedtar prosjektplan utarbeidet i møte den 08.11.2018.

Vedlegg
30.10.18 Informasjonsbrev selskapskontroll MNA, Høylandet kommune
01.11.18 Utkast prosjektplan MNA, X kommune
Saksutredning

Kontrollutvalget i Høylandet kommune sluttet seg den 29.04.16, sak 014/16 til plan for selskapskontroll
2016-2019.
Kommunestyret behandlet saken den 12.12.2016 sak 0076/16 med slikt vedtak:
Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagte plan slike selskapskontroller i uprioritert
rekkefølge:
-Midtre Namdal Avfallsselskap AS (MNA)
-IKT Indre Namdal IKS
-Namdal Rehabilitering IKS
Kommunestyret ga kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i planen i
planperioden.
Selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og evt. forvaltningsrevisjon.
Eierskapskontrollen vil se på kontrollen med forvaltningen av kommunens eierinteresser. Sentralt er
kontrollen om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger. Videre vil undersøkelser av eierskapsmeldinger, folkevalgtopplæring,
vedtekter/selskapsavtale, valg av representanter til generalforsamling/representantskap og tilsvarende
være relevante. Det vil være aktuelt med vurdering av selskapets status, økonomi og sentrale
driftsmessige forhold som organisering og ledelse.
Eierskapskontrollen vil naturlig være spesifikk for hver eierkommune.
Den valgfrie forvaltningsrevisjonen i selskapet vil kontrollutvalget stå friere til å velge problemstilling.
Revisor er imidlertid avhengig av å finne revisjonskriterier som selskapet kan vurderes opp mot.
Alternativt kan revisor gi kontrollutvalget informasjon i et beskrivende kapittel. Rent formelt er ikke det
en forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonstemaene/-problemstillingene kan være felles for flere, eller spesifikk for den
enkelte, kommune(r).
Flere av eierkommunene, viser til Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos og Grong har MNA i sin
vedtatte plan for selskapskontroll. Det vil være naturlig å samordne/utføre disse prosjektene samtidig.
Disse kontrollutvalgene skal ha sine møter senere i november. Revisjonen har p.t. ikke utarbeidet
prosjektplan(ene) til disse møtene.
Foreligger utkast til mulig prosjektplaner før 08.11.18 vil et bli fremlagt i kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget anbefales å diskutere aktuelle problemstillinger til forvaltningsrevisjon som ledd i
selskapskontrollen. Saken fremlegges for behandling i kontrollutvalget slik at bestilling kan foretas og
prosjektplan behandles med utgangspunkt i det utkastet som foreligger. Kontrollutvalget kan selv
bestemme noe annet.

Bidrar til forbedring
Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Til kontrollutvalget i Høylandet kommune
v/ Jorunn Sund, KonSek Trøndelag IKS

Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Informasjon om selskapskontroll innen Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
Kontrollutvalget i Høylandet kommune sluttet seg den 29.04.16, sak 014/16 til plan for
selskapskontroll 2016-2019. Selskapene som ønskes revidert ble satt opp i uprioritert
rekkefølge.
Revisjon Midt-Norge SA har utarbeidet en prosjektplan for selskapskontroll i Midtre Namdal
Avfallsselskap IKS (MNA) som skal opp til behandling i Fosnes kontrollutvalg den 13.11.18.
Grong kommune har i sitt møte den 29.10.18, sak 22/18 også bedt revisor utarbeide en
prosjektplan for selskapskontroll i MNA. Overhalla skal i sitt møte den 08.11.18 ta stilling til
om de ønsker en selskapskontroll av MNA.
Ettersom MNA er et interkommunalt selskap eid av til sammen 13 eierkommuner 1 er det
nærliggende å utrede hvorvidt de øvrige eierkommunene ønske å slutte seg til en
selskapskontroll i MNA. Revisjon Midt-Norge SA har ut fra dette utarbeidet én felles
prosjektplan (se vedlegg) som er ment likelydende for de eierkommunene som ønsker å
slutte seg til en selskapskontroll, dette med mulighet for individuelle tilpasninger for
forvaltningsdelen, ved behov. Gjennomføringen av en eventuell selskapskontroll vil komme
som fratrekk i timer til forvaltningsrevisjon.
En tilsvarende selskapskontroll er gjennomført i 9 eierkommuner av Innherred renovasjon
IKS i 2018.

1

Namsos, Nærøy, Vikna, Overhalla, Grong, Bindal, Namdalseid, Høylandet, Flatanger, Osen, Roan, Fosnes, Leka.

1

Midtre Namdal Avfallsselskap sin hjemmeside

Steinkjer/ 01.11.18

Oppdragsansvarlig revisor

SELSKAPSKONTROLL

MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP
PROSJEKTPLAN

x kommune
År/mnd
Prosjekid

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

•

Utøver kommunen eierskapet i MNA i tråd med
kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god
eierstyring?

•

Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA
i tråd med selvkostprinsippet?

•

Er rutinene for innkreving av renovasjonsgebyr i tråd
med regelverket?

•

Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med
regelverket?

•

Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til
framtidige krav på renovasjonsområdet?

Kilder til kriterier

Metode

• Lov og forskrift
• Forarbeider
• Rettsavgjørelse
• Veiledere
• Tolkningsuttalelser
Dokumentgjennomgang, intervjuer med eierrepresentanter,
ledelsen i MNA og eventuelt andre

Tidsplan

•

Endelig timeforbruk vil være avhenge av hvor mange
kommuner som ønsker å delta i samme prosjekt. Det
og at vi kommer tilbake til det
Til sekretær dato

•

Oppdragsansvarlig revisor, X, epost:

•

Prosjektteam
X@revisjonmidtnorge.no
•

Prosjektmedarbeider, X, epost:
X@revisjonmidtnorge.no

Styringsgruppe:
o

Forvaltningsrevisor, X, epost:

o

Forvaltningsrevisor, X, epost:

X@revisjonmidtnorge.no
X@revisjonmidtnorge.no

Eventuelt ekstern bistand
Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.
Kontaktperson i X
kommune

Rådmann i X kommune eller den som rådmannen delegerer

2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget i X kommune vedtok i sitt møte den dato/ sak, plan for selskapskontroll 20162019. Selskapene som ønskes revidert ble satt opp i uprioritert rekkefølge, deriblant Midtre
Namdal Avfallsselskap IKS (MNA).
Ettersom MNA er et interkommunalt selskap eid av 13 eierkommuner 1 vil det også for øvrige
eierkommuner være aktuelt å slutte seg til en selskapskontroll i MNA. Det utarbeides derfor én
felles prosjektplan som er ment likelydende for alle eierkommunene, men med mulighet for
individuelle tilpasninger for forvaltningsdelen, ved behov. Gjennomføringen av en eventuell
selskapskontroll vil komme som fratrekk i timer til forvaltningsrevisjon. Sekretariatet (KonSek
Trøndelag IKS) sørger for at øvrige eierkommuner får muligheten til å slutte seg til prosjektet.
En tilsvarende eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon er gjennomført i 9 eierkommuner av
Innherred renovasjon i 2018.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Kommuneloven § 77, 5. ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Innholdsmessig deles selskapskontroll i
to komponenter – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den
obligatoriske delen av selskapskontroll. Den omfatter kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser, herunder kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør dette
i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er den
frivillige delen av en selskapskontroll, og her kan problemstillinger knyttet til selskapets drift
undersøkes.
Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved renovasjonsgebyr.
Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene som omfattes av innsamling av
husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på grunnlagt av selvkostprinsippet, ved at det ikke
kreves inn mer fra husholdningene enn den samlede kostnaden forbundet med innsamling og
behandling av avfallet 2.

Namsos, Nærøy, Vikna, Overhalla, Grong, Bindal, Namdalseid, Høylandet, Flatanger, Osen, Roan, Fosnes, Leka, url:
https://mna.no/om-mna/

1

2

Forurensningsloven § 34

2.3

Organisering av Midtre Namdal Avfallsselskap

MNA er som tidligere nevnt et interkommunalt selskap som eies av 13 3 kommuner. Selskapet
er underlagt lov om interkommunale selskaper. MNA utfører renovasjon i eierkommunene og
behandler avfall fra husstander og bedrifter og har kontorsted i Barlia kompetansesenter i
Overhalla kommune. Selskapet har 44 årsverk og en årlig omsetning på om lag 120 millioner
kroner og har en målsetting om å være blant de ledende bedriftene innenfor avfallsbransjen 4.

Figur 1. Organisasjonskart Midtre Namdal Avfallsselskap
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Midtre Namdal Avfallsselskap sin hjemmeside, url: https://mna.no/om-mna/

3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Selskapskontrollen omfatter ikke datterselskapet Retura NT AS, som håndterer avfall og
avfallstyper som faller utenom kommunens plikter i henhold til lov og forskrift. Dette gjelde
hovedsakelig næringsavfall. Selskapskontrollen omfatter heller ikke andre selskap 5 som MNA
er deleier i.
Selskapets valgte revisor (PWC) bekrefter årlig at selvkostberegningene (fordeling av
kostnader mellom monopolisert og markedsmessig virksomhet) er i samsvar med gitte
føringer. Vi vil derfor ikke foreta egne undersøkelser når det gjelder den regnskapsmessige
siden ved beregningene, men fokusere på hvorvidt MNAs forståelse og praktisering av
selvkostprinsippet er i tråd med nasjonale føringer.
Loven skiller ikke mellom husholdninger og hytter, derfor vil begge typene abonnement bli
inkludert i forvaltningsrevisjonen.

3.2

Problemstillinger

Eierskapskontroll
•

Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte
normer for god eierstyring?
o

Eiernes styringsdokumenter

o

Eierrepresentasjon

o

Representantskapet

o

Kompetansekrav til styrende organer

o

Eiermøte og dialog med selskapet

Eksempelvis ReTrans Midt AS som foretar innsamling og transport fra husstander. Selskapet eier av tre avfallsselskaper i
Trøndelag med 1/3 eierskap hver. Eierselskapene er MNA, Innherred renovasjon og Hamos forvaltning.
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Forvaltningsrevisjon
•

Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i tråd med selvkostprinsippet?

•

Er rutinene for innkreving av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?

•

Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket?

Beskrivende del
•

Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til framtidige krav på
renovasjonsområdet?

3.3

Overordna kriterier (kilder)

I eierskapskontrollen vil revisor vurdere kommunenes praksis på bakgrunn av
kommunestyrevedtak, selskapsavtalen, samt anbefalinger om god eierstyring fra KS.
I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med utgangspunkt i
problemstillingen. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som
kommunenes praksis skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i,
og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil
revisjonskriterier hentes fra blant annet:
Lov og forskrift


Forurensningsloven §§ 26 og 34



Avfallsforskriften, kapittel 15



Forurensningsforskriften § 16-1
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Forarbeider


NOU 2002:19 Avfallsforebygging



Ot.prp. nr. 87 (2001-2002)



Ot.prp. nr. 66 (1992-1993)



Ot.prp. nr. 11 (1979-1980)

MNA sin renovasjonsforskrift, 2004 http://mna.no/wp-content/uploads/2014/11/Renovasjonsforskrift-MNA-kommune-endring2014-mot-endring-2004.pdf
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Rettsavgjørelser


Gulating lagmannsrett (LG-2009-114892)

Veiledere


Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-3/14 Retningslinjer for
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 2014



Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – (KRS) Noter og årsberetning, 2018.



Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr, 2014

Tolkningsuttalelser


Klima- og forurensningsdirektoratet



Miljødepartementet



Miljødirektoratet



Statens forurensingstilsyn

3.4

Metoder for innsamling av data

Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, og
veileder for gjennomføring av selskapskontroll utarbeidet av NKRF så langt den passer.
I og med at Midtre Namdal Avfallsselskap er 100 % offentlig eid kan kontrollutvalget og
revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre selskapskontrollen.
Det gjelder fra både styrende organer, daglig leder og selskapets valgte revisor.
Vi vil innhente data gjennom dokumentanalyse, intervju og eventuelt epostintervju. Følgende
aktører kan være aktuelle å intervjue:
•

Selskapet v/daglig leder, økonomidirektør m.fl.

•

Selskapet v/styreleder

•

Kommunenes eierrepresentanter (representantskapet)

•

Kommunene v/ kjøper av renovasjonstjenestene

•

Selskapets valgte revisor PWC

•

Eventuelt andre

Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med datagrunnlag og
vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og selskapet. Der det er aktuelt, og mulig,

vil revisor ta inn sammenlikninger med andre renovasjonsselskap, f.eks. Innherred
Renovasjon (IR) og HAMOS Forvaltning IKS. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført
selskapskontroll i IR i 2018 og Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført selskapskontroll i
HAMOS i 2016.

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Sted/dato

Navn

Navn

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

