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Presentasjon av Revisjon Midt-Norge
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/134 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.
Saksutredning
Revisjon Midt-Norge SA er kommunens revisor. Selskapet er også norges største
interkommunale samarbeid om revisjonstjenester. Selskapet blir presentert av Ann Katharine
Gardner, som er regnskapsrevisor i selskapet.
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Presentasjon av Konsek Trøndelag
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/134 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar presentasjonen til orientering.
Saksutredning
Konsek Trøndelag IKS er et selskap som er eiet av Trøndelag fylkeskommune og 35
kommuner i Trøndelag. Selskapets oppgave er å være sekretariat for kontrollutvalgene i
eierkommunene. Kontrollutvalgets sekretær, som også er daglig leder, presenterer selskapet
i møtet.
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Kontrollutvalgets ansvar, oppgaver og rolle
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/133 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalget i Hitra. Virksomhet valgperioden 2015-2019
Kontrollutvalget i Hitra. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll valgperioden 2015-2019
Kontrollutvalget i Snillfjord. Virksomhet valgperioden 2015 - 2019
Kontrollutvalget i Snillfjord. Saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015-2019
Saksutredning
Kontrollutvalgets spesielle rolle som kommunestyrets kontrollorgan krever en annen
opplæring enn den som gis de andre utvalgene. Sekretariatet vil derfor gi en innføring i
utvalgets ansvar, arbeidsoppgaver og rolle nå i begynnelsen av valgperioden.
Som vedlegg til saken følger en rapport fra de avtroppende kontrollutvalgene i Snillfjord og
Hitra. Rapporten beskriver aktiviteten og utvalgets rammevilkår. I tillegg følger det en oversikt
over bestilt revisjonsarbeid fra perioden. Rapportene med vedlegg er en form for stafettpinne
fra avtroppende til påtroppende kontrollutvalg.
Kontrollutvalgets plass i den kommunale forvaltningen
Kontrollutvalget ble lovfestet i kommuneloven i 1992. Kontrollutvalget skulle være uavhengig
og ha kontrollarbeid som sin hovedoppgave.
Kontrollutvalgets arbeid og rådmannens internkontroll utgjør det som omtales som
kommunens egenkontroll. Ifølge kommuneloven er det kommunestyret som har det øverste
ansvaret for kontrollen med virksomheten i kommunen. Kontrollutvalget utfører den løpende
kontrollen på kommunestyrets vegne. Utvalgets ansvarsområde omfatter hele kommunens
virksomhet, selskapene som kommunen har eierinteresser i, i noen grad også andre politiske
utvalg og ordføreren. Figuren viser kontrollutvalgets plass i den politiske organisasjonen.
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Som figuren viser har kontrollutvalget en uavhengig stilling. Utvalget er bare underlagt
kommunestyret og rapporterer bare til kommunestyret. For at kontrollutvalget skal fungere
som kommunestyrets kontrollorgan er det viktig at medlemmene ikke tar partipolitiske
hensyn.
Kontrollutvalget har en egen administrasjon, sekretariatet. Sekretariatet er uavhengig av
administrasjonen og av kommunens revisor. Sekretariatet er underlagt kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er å påse at
a. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens, og av selskaper kommunen har
eierinteresser i
d. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll)
e. vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt
opp.
Sekretariatet vil komme nærmere inn på hva som ligger i disse oppgavene i møtet. I tillegg vil
kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge, også orientere om disse.
Kontrollutvalgets rettigheter og plikter
Kontrollutvalget setter sin dagsorden selv. Utvalget kan likevel instrueres av kommunestyret.
Da skyldes det som regel at kommunestyret har behov for å få undersøkt en sak som
kommer inn under kontrollutvalgets mandat og ansvarsområde.
Utvalget har plikt og rett til å legge fram saker for kommunestyret og har da innstillingsrett.
Det betyr at utvalget kan foreslå hva kommunestyret skal vedta.
Kontrollutvalget kan ikke gi rådmannen instrukser. Det kan likevel be om enhver opplysning
det har behov for i kontrollarbeidet. Dette gjelder også taushetsbelagt informasjon.
Kontrollutvalgets medlemmer har lovpålagt taushetsplikt om taushetsbelagte opplysninger
som de får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder også etter perioden som medlem i
kontrollutvalget.
Innsynsretten gjelder kontrollutvalget som kollegium, det enkelte medlemmet kan ikke kreve
slike opplysninger. Vanligvis er det revisjonen som innhenter informasjon for utvalget,
sekretariatet kan også gjøre slikt arbeid dersom det ikke kategoriseres som revisjon.
De som ikke er habile til å delta i behandlingen av en sak må melde fra i god tid før saken
skal behandles i kontrollutvalget. I møtet går vi gjennom eksempler på forhold som kan føre
til inhabilitet.
Mer informasjon
Rollen som medlem i kontrollutvalget er annerledes enn i andre politiske utvalg. Kommunal-
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og moderniseringsdepartementet har derfor laget en håndbok, som er svært nyttig. Boka gir
nye og gamle medlemmer innsikt i de fleste problemstillingene som kontrollutvalget kommer
borti. Boka er foreløpig ikke oppdatert etter at den nye kommuneloven trådte i kraft høsten
2019. Det meste av boka er likevel fortsatt gyldig. Inntil ny versjon foreligger anbefaler vi å
bruke den siste versjonen av boka. Den kan lastes ned fra sekretariatets nettside under
fanen "Om kontrollutvalget".
I tillegg til opplæringen som gis i møtet vil sekretariatet legge fram referatsaker om aktuelle
kontrollspørsmål og -saker gjennom hele perioden. Sakene er ment å fungere som
opplæring. Medlemmene i kontrollutvalget får i tillegg mulighet til faglig oppdatering gjennom
deltakelse på kurs og konferanser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Rapport fra
kontrollutvalgets
arbeid i valgperioden
j

2015-2019
Hitra kommune
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1 Om kontrollutvalget – mandat og ressurser
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:

Bjørg Reitan Bjørgvik
Lindis Heggvik Aune
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Ragnar Burø (erstattet Johannes Håvik høsten 2018)

Varamedlemmer:

Marianne Østensen
Per Krangnes
Inger Sundgård
Malfrid Knutshaug
Roy Angelvik
Heidi Eide
Ellen Aanes Draagen

1.2 Rammer for utvalgets arbeid
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, jf. kommuneloven § 77. Utvalgets ansvar og
oppgaver er:
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på at
betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors
påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en
overordnet analyse, følge og rapportere resultatene fra forvaltningsrevisjoner til
kommunestyret.

•

Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ, eller etter vedtak i
kommunestyret, undersøke uønskede forhold og forhold som kan være i strid
med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

•

Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av
revisjonsordning til kommunestyret og innstiller eventuelt om valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen

•
•

Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av
kommunestyret for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å
sikre at politiske vedtak blir fulgt opp. Utvalgets oppgaver er nærmere beskrevet i
forskrift om kontrollutvalg.

1.3 Kontrollutvalgets ressurser
Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS. Selskapet leverer
tjenester til Hitra kommunes kontrollutvalg og kontrollutvalgene i 36 andre
kommuner i fylket, inklusive fylkeskommunen. Tidsressursene i selskapet fordeles
proporsjonalt med honorarene til hver eierkommune.
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Sekretariatet utreder saker, utarbeider forslag til planer for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll og bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av
møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalget og
revisjonen.

Revisjon
Hitra kommuner er deleier i Revisjon Midt-Norge SA og får sine revisjonstjenester
levert av selskapet. Revisjon Midt-Norge SA har mer enn 50 deltakerkommuner i
Trøndelag og Nordland. Revisjonen utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll for eierne.

Økonomi
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven utarbeide budsjettforslag for
kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. Budsjettet fremmes for
kommunestyret sammen med budsjettet for Hitra kommune.
Budsjettet for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten var i 2018 på kr 1 181
574. Av dette utgjør honoraret til Revisjon Midt-Norge SA kr 750 000, mens
honoraret til Konsek Trøndelag IKS utgjør kr 269 000. Sum avsatt til
kontrollutvalgets virksomhet (inkl møtegodtgjørelser, kursutgifter) er kr 162 574.
Budsjettet til Revisjon Midt-Norge SA og Konsek Trøndelag IKS vedtas av
henholdsvis årsmøtet/representantskapet.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
2.1 Møter
Utvalget har vanligvis seks møter per år, møtene legges som regel til rådhuset.
Kontrollutvalget har enkelte møter på kommunens enheter, eller i virksomheter der
kommunen har eierinteresser. I disse møtene blir utvalget orientert om
virksomhetene, noe som er nyttig i utvalgets arbeid. Utvalget holder seg også
orientert om saker gjennom orienteringer fra rådmannen.

2.2 Saker
I valgperioden 2015 - 2019 har kontrollutvalget behandlet ca 170 saker. En stor del
av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold som er regulert gjennom
kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg. I tillegg til slike faste saker får
utvalget fra tid til annen henvendelser fra ansatte eller innbyggere i kommunen, som
kan være innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde. Hvordan henvendelsene
håndteres blir som regel avgjort av utvalget, eller av leder og sekretariat etter en
konkret vurdering.

2.3 Faglig samarbeid
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglige samlinger som er aktuelle for
kontrollutvalgets arbeid. Utvalget har vært representert på følgende samlinger i
perioden:
•

Samling for kontrollutvalg. Årlig arrangement for kontrollutvalgene i
eierkommunene

•

Nasjonal konferanse for kontrollutvalg i regi av Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF)
Nasjonal konferanse i regi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)

•

Kontrollutvalget er medlem i FKT og kan delta på årsmøtene. Medlemmene i
kontrollutvalget deltar i ulike faglige sammenhenger, som regel er to av
medlemmene representert.

2.4 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget har behandler blant annet disse sakene:
•

•
•
•

Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommunens årsregnskap.
Uttalelsen vedlegges regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet får
kopi av uttalelsen før det gir sin innstilling om budsjettet til kommunestyret.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterer utvalget om planlegging og
gjennomføring av årets arbeid med regnskapsrevisjon.
Utvalget blir orientert om arbeidet med revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget får informasjon om revisjonens tilbakemelding til
administrasjonen etter endt årsrevisjon. Utvalget blir også orientert om
administrasjonens oppfølging.

2.5 Forvaltningsrevisjon
Ifølge kommuneloven skal det vedtas en plan for forvaltningsrevisjon minimum én
gang per valgperiode. I inneværende periode har kommunestyret vedtatt toårige
planer for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har fått myndighet til å foreta
endringer i planen når dette finnes påkrevd.
5
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Planene baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet, basert på
vurderinger av vesentlighet og risiko. Når planen er vedtatt i kommunestyret,
bestiller utvalget revisjoner i henhold til prioriteringsrekkefølgen.
Rapportene fra forvaltningsrevisjon legges løpende fram for kontrollutvalget,
revisjonen gir samtidig en orientering om hovedtrekk og konklusjoner. Rapportene
fremmes som en hovedregel for kommunestyret, og samtlige rapporter er i denne
perioden sendt videre til kommunestyret.
Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak følges opp av administrasjonen via
en regelmessig gjennomgang av vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret gjennom utvalgets årsmelding, eller gjennom konkrete saker.
I valgperioden har følgende forvaltningsrevisjoner blitt gjennomført:
Forebyggende innsats for barn og unge (2016)
Oppføring av driftshall (undersøkelse - 2016)
Kvalitet i grunnskolen (2017)
Saksbehandling bo- og driveplikt (2018)
Oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 (2019)

2.6 Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av Hitra kommunes
eierinteresser. Formålet er å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser
godt og å påse at det enkelte selskap driver i tråd med kommunestyrets vedtak og
intensjoner.
I henhold til plan for selskapskontroll skal kontrollutvalget minst én gang i året
vurdere behovet for og eventuelt omfanget av selskapskontroll. Plan- og
bestillingsprosessen er hovedsakelig den samme som for forvaltningsrevisjon.
I valgperioden har følgende selskapskontroller blitt gjennomført:
Hamos Forvaltning IKS (2016)
Revisjon Midt-Norge SA har på oppdrag fra kontrollutvalgene i Hitra, Hemne,
Kristiansund og Sunndal påbegynt selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS. Rapport antas å være ferdigstilt innen utgangen av 2019.
Sekretariatet har utarbeidet en egen rapport om forvaltningsrevisjonene og
selskapskontrollene (vedlagt). Rapporten gir en samlet oversikt over rapportene, den
politiske behandlingen, samt hvordan vedtakene er fulgt opp av administrasjonen.

2.7 Påseansvar overfor revisor
Kontrollutvalget har etter kommuneloven et ansvar for å påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning.
Gjennom lov og forskrift stilles det en rekke formelle krav til valgt revisor, deriblant
krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Revisjonen skal kunne
dokumentere at kravene er oppfylt.
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Revisjon Midt-Norge SA har for årene 2015-2018 inngått årlige avtaler med hver
eierkommunes kontrollutvalg om leveranse av regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon/selskapskontroll. Avtalene spesifiserer ressurser, rammer for
samarbeidet og kommunikasjon mellom revisjonsselskap og kontrollutvalg. Dette er
forhold som har betydning for kontrollutvalgets mulighet til å ha tilstrekkelig
informasjon om hvordan revisjonsordningen fungerer, og dermed for
kontrollutvalgets oppfølging av sitt påse-ansvar. Revisjonen har ikke utarbeidet og
inngått avtaler for regnskapsåret 2019.
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3 Erfaringer fra arbeidet i valgperioden
3.1 Forholdet til politisk ledelse
Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret, som har det
overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn. Ordfører informeres løpende om
utvalgets arbeid gjennom kopi av møteinnkallinger og protokoller. Ordfører har taleog møterett i utvalget, og har møtt i behandlingen av enkelte saker i valgperioden.

3.2 Forholdet til administrasjonen
Kontrollutvalget opplever å ha gode relasjoner til administrativ ledelse og har
generelt stor nytte av orienteringene som gis av rådmannen og hennes
medarbeidere. Utvalget søker å ha en god dialog med rådmannen.

3.3 Informasjon om kontrollutvalget og virksomheten
Møteinnkallinger, protokoller, rapport fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
samt retningslinjer for kontrollutvalget finnes på sekretariatets nettside.

3.4 Avslutning
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels
kompliserte saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et godt
samarbeid med både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget opplever
at dialogen med politisk og administrativ ledelse er konstruktiv. Utvalget ønsker å
bidra til en velfungerende forvaltning, som svarer til de forventninger innbyggerne
har til Hitra kommune.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet.

Hitra, 25.11.2019
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
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Rapportering på gjennomført
forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll
Hitra kommune
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Forebyggende innsats for barn og unge
Rapport avlagt:

April 2016

Problemstilling:

Har de ulike tjenestene kompetanse og kapasitet til å drive
forebggende innsats i ulike deler av barne- og ungdomsmiljøet?
Er det etablert samarbeidsarenaer for de ulike tjenestene for barn og
unge, for helhetlig innsats for barn og unge?

Rapportens konklusjon
Rapporten viser at tjenestene som er undersøkt i hovedsak har riktig og tilfredsstillende
kompetanse til å drive forebyggende arbeid. Revisor stiller likevel spørsmål ved om elevene
får tilfredsstilt sin rett til sosialpedagogisk rådgivning ettersom sosiallærerfunksjonen ikke er
erstattet etter at vedkommende som hadde den sluttet. Hitra kommune har problemer med å
rekruttere kompetent fagpersonell, men har i stor grad løst disse ved å tilby etterutdanning til
sine ansatte. Undersøkelsen har vist at tjenester for barn og unge i hovedsak har bygd eller
er i ferd med å bygge kompetanse på integrering og inkludering.
Det framgår av rapporten at ressursutnyttelsen trolig kan forbedres ved at tjenestene tar i
bruk arbeidsløypa. Det kan bidra til å avdekke utfordringer på et tidligere stadium og at
ressurser kan settes inn til riktig tid slik at kapasiteten økes. Skolene driver etter revisjonens
vurdering godt forebyggende arbeid, men det pekes på at samarbeidsteam ikke lenger
framstår som funksjonelt for de samarbeidende tjenestene.
Revisors anbefalinger:
Fortsatt sørge for å ha nødvendig og riktig kompetanse i forebyggende arbeid i de ulike
tjenestene for barn og unge ved:
-Rekruttering
-Kompetansehevende tiltak
Å legge til rette for at organisering og arbeidsprosesser også er rettet inn mot forebygging og
deltakelse i samarbeidsorgan for barn og unge
Sørge for samarbeidsforum fungerer best mulig, selv om enkelttjenester i perioder er
forhindret fra deltakelse
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 09.05.16, sak 14/16
1.Kommunestyret ber rådmannen om å følge revisjonens anbefalinger.
2.Rådmannen bes vurdere om det er mulig å bedre ressursutnyttelsen gjennom økt bruk av
arbeidsløypa.
3.Kommunestyret ønsker at rådmannen legger fram en sak om den konkrete oppfølgingen
av rapporten innen 31.12.2016.
4.Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
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Kommunestyrets vedtak 26.05.16, sak 62/16:
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
Administrativ oppfølging
Rådmannen orienterte kommunestyret i møte 22.06.2017. Ingen videre oppfølging.
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Oppføring av driftshall (revisjonsundersøkelse)
Rapport avlagt:

Mars 2016

Problemstilling:

Administrativ saksbehandling, saksframlegg for politisk organ og om
kommunens arbeid er i tråd med kommunestyrets vedtak
Om oppføringen av driftshallen er i tråd med gjeldende reguleringsplan
og plan- og bygningsloven
Om reglene om offentlige anskaffelser er fulgt, basert på stikkprøver

Rapportens konklusjon:
- Revisor finner ikke grunnlag for kritikk mot kommunens håndtering av budsjettering av
prosjektet, og anmodningene om tilleggsbevilgning
- Revisor finner svakheter ved gjennomføring av byggeprosjektet, særlig knyttet til
planlegging og prosjektering/kostnadskalkyler. Revisor ser ikke grunnlag for at vedtatte
retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter ikke er fulgt.
- Revisor finner at oppføringen av driftshallen er i tråd med gjeldende reguleringsplan
- Revisor stiller spørsmål ved om byggesaksavdelingen burde krevd oppmåling/kartforretning i forbindelse med tiltaket
- Revisor stiller spørsmål ved behandlingen knyttet til byggegrense mot vei
- Revisor ser at kommunen har ført anskaffelsesprotokoll ved de anskaffelser revisjonen har
foretatt stikkprøvekontroll ved
- Revisor stiller spørsmål ved manglende dokumentasjon knyttet til vurderingen av
gjennomføring av konkurranse

Politisk behandling:
Kontrollutvalgets vedtak 16.03.16, sak 5/16:
1.Kommunestyret er tilfreds med at revisjonen mener at driftsavdelingen har arbeidet godt
med oppføringen av lagerhallen
2.Kommunestyret ber rådmannen påse
-at arkivering i kommunen skjer i hht lovverket
-at de interne retningslinjenen for bygge- og anleggsvirksomhet tas i bruk
-at kommunen som byggherre møter de samme krav til oppmåling/kartforretning som
private aktører
-at avdelingene arkiverer tilstrekkelig dokumentasjon av anskaffelser utenom
innkjøpsavtalene
3.Rådmannen bes rapportere om status for arbeidet innen 31.10.2016
4.Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
Kommunestyrets vedtak 14.04.2016, sak 32/2016:
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
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Administrativ oppfølging
Kommunestyret fikk rapportering om status for oppfølging av revisjonens anmerkninger i
forvaltningsrevisjonsrapport om oppføring av lagerhallen.
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HAMOS Forvaltning IKS (selskapskontroll)
Rapport avlagt:

April 2016

Problemstilling:

1.Er eierstyring og selskapsledelse i HAMOS i samsvar med gitte
føringer og anbefalinger?
2.Sikrer HAMOS et tydelig skille mellom kommersiell virksomhet og
monopolvirksomheten?
3.Er det organisatoriske skillet av ledende roller i konsernet HAMOS i
samsvar med anbefalinger?
4.Utføres tømmerutiner, hytterenovasjon og differensiering av
renovasjonsgebyr i samsvar med krav?
5.Fattes det vedtak om delegert myndighet for innkreving av
renovasjonsgebyr fra den enkelte eierkommune til selskapet?

Rapportens konklusjon
Eierstyringen og selskapsledelsen utøves i hovedsak i samsvar med krav og anbefalinger.
Det er noen mangler knyttet til system for eierstyring i en av de deltagende kommuner, samt
at flere mangler en årlig behandling av kommunens eiermelding. Ved valg til styre er det
noen mangler knyttet til det å dokumentere at styresammensetningen ivaretar selskapets
behov for komplementær kompetanse. Det er videre tre ordførere som er valgt som
styremedlem i selskapet, noe som ikke er anbefalt grunnet habilitetsutfordringer.
Det er krav om å etablere et tydelig skille mellom den lovpålagte håndteringen av
husholdningsavfall og avfallshåndtering i markedet. HAMOS har etablert et regnskapsmessig
skille mellom selvkostområdene og næring i samsvar med krav til dette. Det er krav om skille
av ledende roller. Styret i HAMOS og datterselskaper har skille i ledende roller og er i
samsvar med krav til dette. Administrativ ledelse har styreverv i heleide datterselskap, noe
som samsvarer med KS-anbefalingene. HAMOS har etablert en innkjøpskomite ved kjøp og
salg av varer og tjenester og det beregned fortjeneste ved salg av tjenester til
datterselskaper, noe som bidrar til å hindre rolleblanding og kryssubsidiering mellom
selskapene.
HAMOS har etablert tømmerutiner samt tilrettelagt for oppfølging av disse, noe som sikrer
likebehandling av abonnentene. Selskapet differensierer avfallsgebyr i samsvar med dagens
krav. To av eierkommunene har gitt fritak for renovasjonsplikt til fritidsbebyggelse, i samsvar
med HAMOS forskriften § 6.
Det er fattet vedtak om delegering av myndighet knyttet til innfordring av renovasjonsgebyret
for alle eierkommunene. Selskapet bør sørge for at delegering av myndighet knyttet til
innfordring er lik for alle eierkommunene. Ved inkasso overdras legalpanterett i den enkelte
sak fra kommunen, noe som er i samsvar med krav til dette.
Anbefalinger:
- Vurdere styresammensetning i lys av rapportens merknader, samt ut fra selskapets
fremtidige behov
- Sikre at avsatt overskudd i selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost
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- Endre forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse, slik at den blir i
samsvar med nye avklaringer fra miljødirektoratet
- Sikre lik delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret hos
eierkommunene i HAMOS
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 24.10.16, sak 20/16:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at:
a. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av
styre i tråd med revisjonens anbefalinger.
b. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost.
c. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres
slik at den blir i tråd med krav fra Miljødirektoratet.
d. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av
renovasjonsgebyret blir lik i eierkommunene.
2. Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at
dette etterkommes.
3.Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med
neste behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret.
Kommunestyrets vedtak 01.11.2016, sak 113/16:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt med endring i pkt 2. : …sørge for endres til
søke å bidra til…
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Kvalitet i grunnskolen
Rapport avlagt:

Oktober 2017

Problemstilling:
1. Hvordan forbereder kommunen seg på befolkningsutviklingen, med tanke på
virkningene for kvalitet i opplæringen?
2. Har kommunen tilfredsstillende prosesser for forbedringsarbeid innen
opplæringsområdet?
3. Ivaretar Hitra kommune føringer for vurderingsarbeid?
4. Ivaretar Hitra kommune bestemmelsen om tidlig innsats i 1.-4. trinn?
Rapportens konklusjon
Revisjonen oppsummerer med å det generelt er mye oppmerksomhet rundt kvalitetsarbeid i
skoleledelsen. Det kan også se ut til at det ivaretas videre av det pedagogiske personalet. En
kan likevel si at en del av dette kvalitetsarbeidet skulle vært satt fokus på tidligere. Det kan
se ut til at elevene ikke i tilstrekkelig grad involveres i sin egen læring. Det har vært en
svakhet ved noen av satsingene at de ikke har blitt ivaretatt i den ordinære opplæringen etter
at satsingsperioden er avsluttet. Enkelte av satsingene har heller ikke blitt avsluttet på en
god nok måte.
Revisors anbefalinger:
- Jobbe fokusert og konsentrert med aktuelle satsinger, og bevisstgjøre personalet på
oppfølging av kunnskapen og verktøyene som satsingene gir i den ordinære
opplæringen.
- Styrke involveringen av elevene i vurderingsarbeidet, ved i større grad la dem
medvirke til å sette mål og evaluere målene.
Politisk behandling
Kontrollutvalgets vedtak 27.11.2017, sak 41/17
1. Kommunestyret konstaterer at skolene i kommunen tidligere har spredt ressursene på for
mange satsinger og er tilfreds med at arbeidet nå blir mer koordinert.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors anbefalinger i det videre
kvalitetsarbeidet.
3. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.
Kommunestyrets vedtak 21.12.2017, sak 128/17:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Administrativ oppfølging
Kommunestyret ba rådmannen ta med seg revisjonens anbefalinger i det videre
kvalitetsarbeidet.
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Saksbehanding bo- og driveplikt
Rapport avlagt:

November 2018

Problemstilling:
·

I hvilken grad er kommunens vedtak om boplikt gjort på grunnlag av
konsesjonslovens bestemmelser som gjelder boplikt samt kommunens interne
retningslinjer?

·

I hvilken grad er kommunens saksbehandling vedrørende driveplikt i landbruket
gjort på grunnlag av relevante bestemmelser i jordloven?

·

I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner og praksis for å håndheve boog driveplikt?

Rapportens konklusjon:
I rapporten konkluderes det med at kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt
ikke er i strid med konsesjonsloven. Revisor har imidlertid avdekket at en del vedtak er
basert på en feiltolkning av konsesjonsloven. Kommunen anbefales på bakgrunn av dette å
endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på
landbrukseiendom, samt å etablere et internt reglement for området. Revisor antyder videre
at kommunen kan se på om bemanningsressursen er tilstrekkelig i forhold til
arbeidsmengden på dette området.
Kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt er ikke i henhold til relevante
bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales derfor å innføre rutiner for å be om kopi av
leieavtale ved bortleie av landbruksareal.
Kommunen har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av bo- og
driveplikt. Kommunen anbefales derfor å føre oversikt over hvilke eiendommer som har
boplikt og/eller driveplikt, samt å undersøke om denne plikten innfris. Revisor tilrår at
kommunen innfører rutiner for å undersøke om erverver av eiendom med boplikt er registrert
som bosatt på eiendommen hos skattekontoret, og at fylkesmannen varsles i tilfeller der
boplikt på landbrukseiendom ikke overholdes.
Revisors anbefalinger:
- Føre oversikt over hvilke landbrukseiendommer i kommunen som har boplikt
-Innfører rutiner for å undersøke om erverver av eiendom med boplikt, er registret som bosatt
på eiendommen hos skattekontoret
- Innfører rutiner for å melde fra til fylkesmannen dersom boplikt på landbrukseiendom ikke
overholdes
- Føre oversikt over hvilke landbrukseiendommer i kommunen som har boplikt driveplikt,
samt om driveplikten overholdes på disse eiendommene
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Politisk behandling:
Kontrollutvalgets vedtak 03.12.18, sak 42/18:
Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av saksbehandling av bo- og driveplikt til
orientering.
Kommunestyret ber rådmann følge opp disse anbefalingene:
-Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og driveplikt
-Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på
landbrukseiendom
-Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
-Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt undersøke
om denne plikten overholdes
-Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Kommunestyrets vedtak 13.12.2018, sak 108/18:
1.Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av saksbehandling av bo- og driveplikt
til orientering
2. kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en vurdering rundt
disse anbefalingene via forutgående behandling i Teknisk komite:
Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og driveplikt
Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt
på landbrukseiendom
Innføre rutiner for å e om kopi av leieavtale ved bortleie og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes
Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
3.Kommunestyret ber samtidig om at det blir gjort vurderinger som medfølger retningslinjer
og praktisering som fører til bedre ivaretaking av kulturlandskapet
4. Kommunestyret ber rådmannen og teknisk komite følge opp slik at saken bringes fram for
oppfølgende behandling i kommunestyret innen 31.03.2020.
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Oppfølging av kommunestyresak 220/06
Rapport avlagt:

April 2019

Problemstilling:

Revisor har undersøkt om følgende påstander kan underbygges av
fakta:
· Det har vært uryddig oppfølging av kommunestyrets vedtak
i sak 220/06
· Det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale med Leif Eriksen
· Kommunens tap kunne vært unngått

Rapportens konklusjon:
Revisor mener det ikke er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 220/06. Revisor har imidlertid inntrykk av at saken er preget av
manglende kommunikasjon i kommunen, og at de ulike sakene i for liten grad har blitt sett i
sammenheng.
Revisor mener det er grunnlag for å si at det har vært uryddig oppfølging av inngått avtale
med Leif Eriksen. Svakhetene er knyttet til at:
· Ansvaret for oppfølging av avtalen ikke har vært tydelig plassert
· Arbeidet med oppfølging av avtalen er preget av manglende kontinuitet
· Arbeidet med oppfølging av avtalen er preget av manglende kommunikasjon og
kunnskapsoverlevering
· Avtalen har bestemmelser som gjør at kommmunen kunne ha krevd inn hele
beløpet på et tidlig tidspunkt, men disse virkemidlene er ikke benyttet

Revisor er av den oppfatning at saken kjennetegnes av muntlig/uformell dialog mellom
partene. Møter kan ha blitt gjennomført uten at referat har blitt skrevet. Referat ville kunne
dokumentert omforente løsninger og avtaler. Administrasjonens oppfølging av avtalen
preges av at mange personer har vært involvert. Kunnskapsoverføring om avtalen og intern
kommunikasjon har trolig vært mangelfull, og dette har ført til at oppfølgingsarbeidet har vært
utfordrende.
Revisor mener det er grunnlag for å si at kommunens økonomiske tap kunne vært unngått.
Revisor konkluderer med at kommunen i liten grad har fulgt egne rutiner knyttet til
innfordringsarbeidet. Kommunen har ikke iverksatt de tiltak som er avtalt som konsekvenser
for brudd på avtalebestemmelser.
Revisors anbefalinger:
- For å lette innfordringsarbeidet og til enhver tid ha oversikt over tidspunkt for å sende ut
refusjonskrav, må det settes objektive tidspunkt for innbetalingsfrister. Slike objektive frister
vil kunne være når det gis byggetillatelse eller når eierskifte er tinglyst. Dette har kommunen
mulighet til selv å ha oversikt over
- Ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en lengre tidsperiode, må plasseres
tydelig
- Avtalemessige bestemmelser må benyttes og følges opp
Politisk behandling:
Kontrollutvalgets vedtak 13.05.2019, sak 30/19:
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Kontrollutvalget tar rapport fra undersøkelse av kommunens oppfølging av
kommunestyresak 220/06 til orientering og legger den fram for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak
220/06 til orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister
(f.eks. når byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst)
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som
skal skje over en lengre tidsperiode plasseres tydelig
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes
og følges opp
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019.
Kommunestyrets vedtak 23.05.2019, sak 48/2019:
Kontrollutvalgets innstilling vedtatt.
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Innledning

1.

Valgperioden 2015 – 2019 nærmer seg slutten og et snart 4-årig virke for
kontrollutvalget i Snillfjord kommune er i ferd med å fullføres. For å kunne
oppsummere egen virksomhet, samt å gi det påtroppende kontrollutvalget i nye
Orkland kommune en god innføring om kontrollutvalget i Snillfjord sitt virke, ønsker
kontrollutvalget å gi en evaluering av sitt eget arbeid i valgperioden.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

2.

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg1.

2.1

Kontrollutvalgets sammensetning i perioden

Medlemmer
John Geir Stølan
Arild Monsen
Oddvar M. Lian
Siv Hege Krüger
Merja Korkman

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Jens Selnes
Jostein Selnes
Astrid Krogset
Wenche Vuttudal
Atle Berg
Åshild Johanne Lian
Gerd Mary Fegstad
Arnstein Klungervik
Laila Selven

1. vara Sp
2. vara Sp
3. vara Sp
4. vara Sp
1. vara Ap
2. vara Ap
3. vara Ap
4. vara Ap
5. vara Ap

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. I henhold til nye bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Kravene i kommuneloven til
jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

2.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2. Kommunestyret har også
vedtatt retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring3. Begge er
publisert på utvalgets nettside: www.konsek.no/kontrollutvalg/snillfjord/

2.3

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver
på sine vegne. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir
utført:

•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.

•

Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.

1

Jf. kommuneloven § 77.1
August 2011
3 Mai 2014.
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•

Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.

•

Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at
politiske vedtak blir fulgt opp.
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig
forvaltning av kommunens ressurser.

2.4

Kontrollutvalgets ressurser

2.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,
samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
2.4.2 Revisjon
Snillfjord kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge SA.
2.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en høy nok aktivitet.
Mens den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i 2016 hadde et budsjett på 540.725
kroner er tilsvarende for 2019 kroner 580.533. Av dette utgjør i 2019 ca. 66 % honorar til
Revisjon Midt-Norge IKS, ca. 24 % honorar til KonSek Midt-Norge IKS og ca. 10 % benyttes
til aktivitet i kontrollutvalget (inkl. lønn).
Kontrollutvalget oppfatter dette som en økonomisk situasjon som setter dem i stand til å
ivareta oppgavene sine, men likevel innen nøkterne rammer som for ressursbruken.
Honorar til revisjons- og sekretariats selskapene har fulgt innstillinger gjort i de respektive
representantskapene/årsmøtet.

3.

Lovpålagte oppgaver

3.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskaper i valgperioden, uttalelsene er
fremlagt for formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets
behandling og vurdering av regnskapene.
2015: Sak 10/2016: Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for
2015 med en merknad om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning (som for årene
2011-2014).
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2016: Sak 9/2017: Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for
2016 med en merknad om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning (som for årene
2011-2015).
2017: Sak 10/2018: Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for
2017 med en merknad om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning (som for årene
2011-2016).
2018: Sak 14/2019: Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for
2018 med en merknad om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning (som for årene
2011-2017).

3.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
3.2.1 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
Kontrollutvalget har i valgperioden behandlet en forvaltningsrevisjon:
− Snillfjord omsorgssenter (sak 37/2017)
Det er utarbeidet en egen rapport om forvaltningsrevisjonen, se vedlegg. Det redegjøres her
for problemstillinger, politisk behandling og vedtak, samt hvordan vedtaket er fulgt opp av
administrasjonen.
Utvalget mener å ha satt fokus på et viktig område i kommunen, men vil samtidig
understreke betydningen av å gjennomføre relevante forvaltningsrevisjoner i alle deler av
kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets rolle som bestiller er svært viktig i denne
sammenhengen, særlig når det gjelder å velge riktig tidspunkt for undersøkelsenr og ikke
minst være konkret med tanke på hva som skal undersøkes og hva man ønsker svar på.

3.3

Selskapskontroll

En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. I tillegg er det nødvendig
for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på, at rutiner for eierstyring er skriftlig
nedfelt.
Det er lagt opp til at plan for selskapskontroll utarbeides to ganger i valgperioden, slik at
kommunestyret får større mulighet til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som
gjøres. Kontrollutvalget har utarbeidet 2 planer for selskapskontroll i valgperioden, 20152016 og 2017-2020.
3.3.1 Gjennomførte selskapskontroller
Kontrollutvalget her i valgperioden behandlet en selskapskontroll:
− HAMOS forvaltning IKS (sak 11/2016)
Det er utarbeidet en egen rapport om selskapskontrollen, se vedlegg. Det redegjøres her for
problemstillinger, politisk behandling og vedtak, samt hvordan vedtaket er fulgt opp.

3.4

Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med
revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet.
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For regnskapsrevisjon er det innarbeidet rutine med at oppdragsansvarlig revisor orienterer
på noen møter, for å gi informasjon om planer, status i arbeidet og områder det arbeides
spesielt med.
For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser
til plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med
revisor må bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og
framleggelse av prosjektrapporter deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra
utvalget.
Revisjon Midt-Norge SA har for årene 2015-2018 inngått årlige avtaler med hver
kommunes/fylkeskommunens kontrollutvalg, for henholdsvis regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Revisjonen har ikke utarbeidet og inngått avtaler for 2019.
Avtalene spesifiserer ressurser, rammer for samarbeidet og kommunikasjon mellom
revisjonsselskap og kontrollutvalg. Avtalene stedfester også hvilke dokumenter som skal
framlegges for kontrollutvalget.

4.

Annet arbeid i utvalget

4.1

Møter

Det har gjennom hele perioden vært avholdt ca. 5 møter pr år. En slik møtefrekvens viser
seg passende når det gjelder omfanget saker som behandles i utvalget. Utvalget har
behandlet 152 saker i valgperioden 2015-2019, møtene er avholdt på rådhuset.
Ved mange av møtene som er holdt på rådhuset har det vært gitt orienteringer fra
administrasjonen.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter er oversendt kommunestyret som trykt referatsak.
Kontrollutvalgets saker ligger åpent på sekretariatets hjemmesider:
www.konsek.no/kontrollutvalg/snillfjord/
Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 -2019 ligger helt til slutt i
denne rapporten.

4.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalgets saksbehandling er ikke sammenfattet i noe årshjul, men det er likevel et
visst mønster fra år til år hvilke saker som kommer opp til ulike tider.
I tillegg til de kjente saksområdene hender det at utvalget får henvendelser fra innbyggere
eller kommunestyret, som berører områder som kan være innenfor kontrollutvalgets
myndighetsområde.
Kontrollutvalget har i valgperioden fått følgende henvendelser:
− Overføring av helseopplysninger til de nye kommunene.
Kontrollutvalget har fått orientering fra rådmannen om følgende:
− Psykisk helsevern
− Avvikshåndtering
− Offentlig ansattes ytringsfrihet
− Dagsenteret
− Helsesøstertjenesten
− Nye personvernregler (GDPR)
− Arkiv
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Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Snillfjord kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker. I
valgperioden 2015 – 2019 har følgende rapporter blitt fremlagt:
− Beredskapsplikt
− Arkivorganisering og elektronisk arkivdaning.
Kontrollutvalget har hatt en rutinemessig oppfølging og gjennomgang av saker som har vært
til behandling i kommunestyre og formannskap, med sikte på at fattede vedtak blir fulgt opp
som forutsatt.
Kontrollutvalget har fått fremlagt saklister fra de tre fellesnemndene til orientering slik at de
kan holde seg oppdatert på fellesnemndenes arbeid og fremdrift i
kommunesammenslåingen. Ordfører har gitt jevnlige orienteringer i kontrollutvalgets møter
om status i kommunesammenslåingen.

4.3

Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn.
Utvalget har i valgperioden deltatt på den årlige Samling for kontrollutvalg i regi av Konsek
Trøndelag IKS i 2015, 2016 og 2017.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i mai/juni hvert år. Kontrollutvalget har ikke deltatt på
konferansen eller årsmøtet i valgperioden 2015-2019.

5.

Erfaringer fra arbeidet i valgperioden 2015 - 2019

5.1

Forholdet til politisk ledelse

Kontrollutvalget utfører tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret, som har det
overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn.
Kontrollutvalget har gjennom hele perioden vært opptatt av å ha god dialog med politisk
ledelse og oppdatert kjennskap til hva som til enhver tid er kommunestyrets behov. Saker fra
kontrollutvalget legges løpende fram for kommunestyret, enten det er rapporter fra
gjennomførte forvaltningsrevisjoner, årsmeldinger, planer for selskapskontroll eller
forvaltningsrevisjon.
I arbeidet med overordnet analyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon 20162018, inviterte kontrollutvalget til dialogmøte med ordfører, varaordfører, utvalgsledere og
gruppeledere, samt hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, rådmann og enhetsledere for å
finne relevante områder til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget er av den oppfatning at en
slik dialog bidrar til å forankre arbeidet med forvaltningsrevisjon i kommunestyret.

5.2

Forholdet til administrativ ledelse

Kontrollutvalget opplever å ha gode relasjoner til administrativ ledelse og stor nytte av positiv
dialog om generelle forhold i kommunen og i forbindelse med konkrete prosjekter og
oppgaver. Administrasjonen gir informasjon og deltar i møter når kontrollutvalget ber om
deres tilstedeværelse, og gir uttrykk for en forståelse for kontrollutvalgets rolle og arbeid.
Utvalget har lagt vekt på å lytte til signaler fra administrasjonen blant annet ved å ha
samtaler og være åpne for innspill i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon. Denne
informasjonen har vært nyttig i kontrollutvalgets utvelgelse av prosjekter.
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Når det gjelder kommunikasjonen i forbindelse med de enkelte prosjektene eller
revisjonsarbeidet for øvrig er det revisorenes område, og ikke noe kontrollutvalget involverer
seg i.
Kontrollutvalget har ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i kontroll- og
tilsynssaker. Administrasjonen synes å ha lojalitet til vedtakene.

6.

Oppsummering

Med bakgrunn i sitt mandat og det arbeidet som kontrollutvalget har gjort for Snillfjord
kommune i valgperioden 2015 – 2019, er utvalgets medlemmer av den oppfatning at
kontrollutvalget har hatt en viktig rolle i en lærende organisasjon i stadig utvikling. Kontrollutvalget har i valgperioden hatt viktige og spennende oppgaver der man har belyst mange av
kommunens tjenesteområder. Kontrollutvalget har hatt et godt samarbeid med
kommunestyret og utvalget opplever at det er god forståelse for kontrollorganenes rolle og
funksjon i kommunen, noe som er avgjørende for at utvalget skal kunne gjøre en god jobb.
Kontrollutvalget har i valgperioden fått laget nødvendige plandokumenter; plan for
selskapskontroll og plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget mener ut fra den
foregående redegjørelsen å ha oppfylt sine pålagte oppgaver i kommuneloven på en
fornuftig og god måte.
Målet om å være uavhengig i sitt arbeid anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens
partipolitiske hensyn legges tilside. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å
være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på
problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.
Avslutningsvis vil kontrollutvalget takke kommunestyret og administrasjonen i Snillfjord
kommune for et godt samarbeid i valgperioden.

Krokstadøra 18.11.2019
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Møtedato
16.11.2015

14.03.2016

06.06.2016

26.09.2016

21.11.2016

13.03.2017

15.05.2017

Saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019
Saksnr Sakstittel
30/15 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
31/15 Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
32/15 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
33/15 Forslag til møteplan for 1. halvår 2016
34/15 Referatsaker
35/15 Eventuelt
01/16 Finansreglement - orientering til kontrollutvalget
02/16 Psykisk helsevern - orientering til kontrollutvalget
03/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak
04/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
05/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015
06/16 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
07/16 Referatsaker
08/16 Eventuelt
09/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
10/16 Regnskap og revisjonsberetning 2015 - Kontrollutvalgets uttalelse
11/16 Rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS
12/16 Offentlig ansattes rett til ytringer
13/16 Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget
14/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
15/16 Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
16/16 Referatsaker
17/16 Eventuelt
18/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
19/16 Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
20/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
21/16 Budsjettkontroll pr. 31.08.2016
22/16 Forslag til økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 for kontrollutvalget
23/16 Referatsaker
24/16 Eventuelt
25/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
26/16 Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Ny orientering til kontrollutvalget
27/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
28/16 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
29/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon
30/16 Tilsynsrapport vedr. beredskapsplikt - orientering til kontrollutvalget
31/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
32/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020
33/16 Forslag til møteplan for 1. halvår 2017
34/16 Referatsaker
35/16 Eventuelt
36/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
01/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. dagsenteret
02/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon
03/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
04/17 Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
05/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
06/17 Referatsaker
07/17 Eventuelt
08/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Regnskap og revisjonsberetning 2016 Snillfjord kommune –
09/17 Kontrollutvalgets uttalelse
10/17 Forvaltningsrevisjon vedr. sykehjemmet i Snillfjord kommune - prosjektskisse
11/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
12/17 Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
13/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
14/17 Referatsaker
15/17 Eventuelt
16/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Møtedato
19.06.2017

Saksnr
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17

25.09.2017

25/17

20.11.2017

26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17

12.03.2018

37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
01/18

04.06.2018

02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

24.09.2018

18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18

Sakstittel
Helsesøstertjenesten i Snillfjord kommune - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjon vedr. sykehjemmet - prosjektplan til orientering
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2017
Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. status i
kommunestyrets sak 72/10 og 31/14
Orientering til kontrollutvalget vedr. ansattes vilkår og
muligheter ved kommunesammenslåingen
Valg av revisor for fellesnemnda Snillfjord og Hitra
Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. helse- og mestringsplan
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter Medvirkning og etterlevelse av regelverket
Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Valg av revisor
Forslag til møteplan for 1. halvår 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 54/2016
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Snillfjord kommune –
Kontrollutvalgets uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter rådmannens oppfølging av vedtak
Nye personvernregler, orientering til kontrollutvalget
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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28.02.2019

27/18
Saksnr
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19

04.06.2019

13/19

Møtedato
19.11.2018

18.11.2019

14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19

Bestilling av forvaltningsrevisjon
Sakstittel
Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Valg av revisor til nye Orkland kommune
Valg av revisor til nye Hitra kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Orkland kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Heim kommune
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av
helse- og mestringsplan 2016-2026
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Snillfjord kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Valg av revisjonsordning og revisor for Heim kommune
Referatsaker
Eventuelt
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Arkiv - orientering til kontrollutvalget
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2015-2019
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Møtedato
16.11.2015

14.03.2016

06.06.2016

26.09.2016

21.11.2016

13.03.2017

15.05.2017

Saker behandlet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019
Saksnr Sakstittel
30/15 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
31/15 Revisjon Midt-Norge IKS - Presentasjon og orientering
32/15 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
33/15 Forslag til møteplan for 1. halvår 2016
34/15 Referatsaker
35/15 Eventuelt
01/16 Finansreglement - orientering til kontrollutvalget
02/16 Psykisk helsevern - orientering til kontrollutvalget
03/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger - rådmannens oppfølging av vedtak
04/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
05/16 Kontrollutvalgets årsmelding 2015
06/16 Avtaler mellom Kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
07/16 Referatsaker
08/16 Eventuelt
09/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
10/16 Regnskap og revisjonsberetning 2015 - Kontrollutvalgets uttalelse
11/16 Rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS
12/16 Offentlig ansattes rett til ytringer
13/16 Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Orientering til kontrollutvalget
14/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
15/16 Forslag til møteplan for 2. halvår 2016
16/16 Referatsaker
17/16 Eventuelt
18/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
19/16 Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse
20/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
21/16 Budsjettkontroll pr. 31.08.2016
22/16 Forslag til økonomiplan 2017-2020 med budsjett for 2017 for kontrollutvalget
23/16 Referatsaker
24/16 Eventuelt
25/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
26/16 Avvikshåndtering i Snillfjord kommune - Ny orientering til kontrollutvalget
27/16 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
28/16 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
29/16 Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon
30/16 Tilsynsrapport vedr. beredskapsplikt - orientering til kontrollutvalget
31/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
32/16 Plan for selskapskontroll 2017-2020
33/16 Forslag til møteplan for 1. halvår 2017
34/16 Referatsaker
35/16 Eventuelt
36/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
01/17 Orientering til kontrollutvalget vedr. dagsenteret
02/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon
03/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
04/17 Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
05/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016
06/17 Referatsaker
07/17 Eventuelt
08/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Regnskap og revisjonsberetning 2016 Snillfjord kommune –
09/17 Kontrollutvalgets uttalelse
10/17 Forvaltningsrevisjon vedr. sykehjemmet i Snillfjord kommune - prosjektskisse
11/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
12/17 Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
13/17 Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
14/17 Referatsaker
15/17 Eventuelt
16/17 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Møtedato
19.06.2017

Saksnr
17/17
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17

25.09.2017

25/17

20.11.2017

26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17

12.03.2018

37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
01/18

04.06.2018

02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

24.09.2018

18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18

Sakstittel
Helsesøstertjenesten i Snillfjord kommune - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjon vedr. sykehjemmet - prosjektplan til orientering
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2017
Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. status i
kommunestyrets sak 72/10 og 31/14
Orientering til kontrollutvalget vedr. ansattes vilkår og
muligheter ved kommunesammenslåingen
Valg av revisor for fellesnemnda Snillfjord og Hitra
Fellesnemndene - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 22.08.2017
Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. helse- og mestringsplan
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter Medvirkning og etterlevelse av regelverket
Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
Avtaler mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge IKS
Valg av revisor
Forslag til møteplan for 1. halvår 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 54/2016
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Snillfjord kommune –
Kontrollutvalgets uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter rådmannens oppfølging av vedtak
Nye personvernregler, orientering til kontrollutvalget
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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28.02.2019

27/18
Saksnr
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19

04.06.2019

13/19

Møtedato
19.11.2018

18.11.2019

14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19
22/19
23/19
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19
29/19

Bestilling av forvaltningsrevisjon
Sakstittel
Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Valg av revisor til nye Orkland kommune
Valg av revisor til nye Hitra kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Orkland kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Heim kommune
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av
helse- og mestringsplan 2016-2026
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Snillfjord kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Valg av revisjonsordning og revisor for Heim kommune
Referatsaker
Eventuelt
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Arkiv - orientering til kontrollutvalget
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets virksomhet, valgperioden 2015-2019
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Orientering om revisjonsstrategi for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
19/307 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, reviderer kommunens årsregnskap. Revisor
rapporter om resultatet til kontrollutvalget og kommunestyret gjennom revisjonsberetningen.
Revisjonsberetningen skal være ferdig til 15. april. Kontrollutvalget gir en uttalelse om
kommunens årsregnskap til kommunestyret, som er basert på revisjonsberetningen. I
dagens møte får kontrollutvalget en orientering om hva revisor vil legge spesielt vekt på i
revideringen av 2019-regnskapet og hvilken strategi revisor har lagt for arbeidet.
Formålet med revisjonsstrategien er primært å avdekke risiko for feilrapportering og definere
hvilke revisjonshandlinger revisor må gjennomføre for å avgi revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskaper er betryggende
revidert. Derfor er det viktig at utvalget er orientert om strategien, får en forståelse av hva
regnskapsrevisjonen omfatter og på hvilket grunnlag revisor bygger sine konklusjoner på.
I 2020 skal kontrollutvalget gi en uttalelse om årsregnskapet for Snillfjord kommune i tillegg til
uttalelsen for Hitra kommune. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharin Gardner,
vil derfor orientere kort om revideringen av Snillfjord-regnskapet. I tillegg gir hun en kort
innføring i regnskapsrevisjon og hva den omfatter.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Revisors orientering i dagens møte har to formål. Det ene formålet er opplæring av
kontrollutvalget. Det andre formålet er å ivareta kontrollutvalgets ansvar for å påse at
kommunens regnskaper blir betryggende revidert. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget
tar redegjørelsen til orientering.
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Forslag til budsjett for 2020 med økonomiplan 2020-2023
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/133 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020.
2. Budsjettet har en ramme på kr 1 227 500 og dekker kontrollutvalgets egen drift,
kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester.

Vedlegg
Budsjett og økonomiplan for kontrollutvalget 2020-2023
Saksutredning
Kontrollutvalget skal lage forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til
kommunestyret. Sekretariatet har utarbeidet vedlagte forslag til budsjett. Forslaget ble
oversendt administrasjonen allerede i september, med forbehold om kontrollutvalgets
godkjenning. Hensikten var å gi administrasjonen bedre oversikt over forventede utgifter til
kontrollarbeidet i nye Hitra kommune fram til kontrollutvalget i den nye kommunen fatter
endelig vedtak.
Kontrollutvalgets budsjett er delt i tre; drift av kontrollutvalget, kjøp av sekretariatstjenester
for tvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kostnadene til drift av kontrollutvalget går i all hovedsak til møtegodtgjørelse og faglig
oppdatering for utvalgets medlemmer. Møtegodtgjørelsen er tilpasset seks møter. Øvrige
utgifter er basert på erfaringstall for "gamle" Hitra kommune.
Kontrollutvalgets administrative tjenester leveres av Konsek Trøndelag IKS, som kommunen
er deleier i. Kommunen får sine revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA, som
kommunen også har eierandeler i.
I økonomiplanen er kostnadene til kontrollutvalgets drift økt med 3 prosent hvert år.
Kostnadene til sekretariat og revisjon er hentet fra vedtakene i de to selskapenes
representantskap.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til budsjettforslaget og økonomiplan
2020-2023 og sender saken til kommunestyret.
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Forslag til budsjett for kontrollutvalget for 2020
Konto

Tekst

Forslag
budsjett 2020

Annen lønn og trekkpl.godtgjørelse
Kilometergodtgjørelse, skattepliktig
Godtgjørelse folkevalgte Ledergodtgjørelse
Møtegodtgjørelse (6 møter)
Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste
Telefongodtgjørelse
Pensjonsinnsk. Og trekkpl. Forsikr.
Arbeidsgiveravgift
Sum godtgjørelser
Aviser og tidsskrifter
Matvarer
Opplæring/kurs
Utgiftsgodtgjørelser for reiser m.m.
Transportutgifter
Reiseutg.(ikke oppgavepl.)parkering,
bom, billetter
Kontingenter
Hitra storkjøkken - kjøp av mat
Sum kontrollutvalgets virksomhet
Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker
Kjøp fra kommunalt foretak
Kjøp sekretariat kontrollutvalg
Kjøp Revisjon Midt-Norge SA
Sum sekretariat og revisjon
Totalt
*) Regnskapstall for Hitra kommunes kontrollutvalg pr.31.8.2019

Budsjett
2019

Regnskap per
01.08.19*

6 000
30 500

4 500
30 500

968
-

36 000
25 000
4 000

36 000
25 000
2 500

13 500
115 000
7 000
7 000
45 000
15 000
10 000
12 000

9 310
107 810
7 000
5 000
35 000
15 000
10 000
12 000

55 231
424
2 888
59 511
4 281
28 643
4 638
9 734
-

3 500
99 500
-

3 500
3 383
90 883
-

240 000
773 000
1 013 000
1 227 500

269 000
750 000
1 019 000
1 217 693

47 296
628 209
160
628 369
735 176

Økonomiplan 2020-2023
Kontrollutvalgets virksomhet

2020
214 500

2021
220 935

2022
227 563

2023
234 390

Kjøp av sekretatiatstjenester

240 000

247 200

254 616

262 254

Kjøp av revisjonstjenester

773 000

797 000

821 000

846 000

1 227 500

1 265 135

1 303 179

1 342 644

Sum
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Årsplan for kontrollutvalget 2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/133 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar årsplanen.
2. Sekretariatet bes legge til rette for virksomhetsbesøk i samsvar med diskusjonen i
utvalget.

Vedlegg
Årsplan 2020
Oversikt over kommunens eierskap
Oversikt over kommunale enheter
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta en møteplan. Utvalget har stort sett hatt seks møter årlig,
sekretariatet foreslår derfor at utvalget holder seks møter i 2020. Kontrollutvalget kan ved
behov kalle inn til ekstraordinære møter.
Sekretariatet har laget et utkast til møteplan med forslag til saker til behandling. Listen over
saker er likevel ikke fullstendig: Både utvalgets leder og kontrollutvalget selv kan fremme
saker til behandling ved behov. I tillegg kan utvalget få henvendelser som må behandles,
eller be administrasjonen eller revisor om orienteringer. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i
planen i løpet av året dersom det er nødvendig.
Kontrollutvalget har hele kommunen som sitt arbeidsområde, i tillegg har det ansvar for å
kontrollere kommunens eierskap. Utvalget bør derfor besøke kommunens virksomheter og
selskaper som kommunen har eierskap i for å gjøre seg kjent. Vedlagt saken følger en
oversikt over kommunens virksomheter og eierskap, slik at kontrollutvalget kan ta stilling til
hvilke besøk det vil gjennomføre i 2020.
I løpet av 2020 skal kontrollutvalget gjøre risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens
virksomhet. Vurderingene skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll. Sekretariatet har lagt opp til at utvalget begynner prosessen i første møte i
2020 og bruker våren på å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, slik at den kan godkjennes
i kommunestyret før sommeren 2020. Vi foreslår at utvalget utarbeider plan for
eierskapskontroll høsten 2020.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet legger fram forslag til årsplan for 2020, kontrollutvalget kan gjøre nødvendige
endringer i møtet.

Kontrollutvalget 25.11.2019

Side 46 av 53

Årsplan 20XX
Kontrollutvalget
XXX kommune

Årsplan 2020
Kontrollutvalget
Hitra kommune
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Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver1
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal påse at:
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende
bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av
selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i
selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir
fulgt opp.

Regnskapsrevisjon
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at
regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og avtaler med
revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens admininstrasjon og
av selskapene som kommunen har eierinteresser i. Kontrollutvalget skal lage en plan for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. Planen skal være basert på risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Utvalget skal også se til at
administrasjonen setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Eierskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av eierskapskontrollene, planen skal
baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal
rapportere om resultatene av kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen
setter i verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.

Budsjett for kontrollarbeidet
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og kontrollutvalgets egen drift og
sender dette til kommunestyret med anbefaling om vedtak.

Rapportering til kommunestyret
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Uttalelse om årsregnskapet
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap og årberetning.

Annet
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig.

1

Se kommuneloven § 23-2 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon for en fullstendig oversikt over
kontrollutvalgets ansvar og myndighet.
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Andre oppgaver
Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget bør arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både gjennom
sakene utvalget oversender og ved orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, besøker kontrollutvalget
kommunens virksomheter og selskaper der kommunen har eierinteresser. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte det ønsker å gjennomføre slike besøk.

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer blir lagt fram for kontrollutvalget, som tar stilling til om utvalget
vil behandle saken og hvordan den skal følges opp.

Oppfølging av vedtak
Kontrollutvalget følger opp politiske vedtak som angår utvalgets arbeid. Sekretariatet legger fram status
for vedtak minst én gang per år.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger.

Spesielle utfordringer
2020 er første driftsår i den sammenslåtte kommunen. Kontrollutvalget bør holde seg orientert om
gjennomføringen av sammenslåingsprosessen.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker
Møteplan

Februar

Mai

Juni

September

Oktober

November

3.

4.

10.

7.

12.

30.

Årsmelding for kontrollutvalget
Årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
forvaltningsrevisjon
Risiko- og vesentlighetsvurdering –
eierskapskontroll

X
X
X

X
X

Plan for forvaltningsrevisjon

X

X

Plan for eierskapskontroll
Bestilling av forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Prosjektplan
forvaltningsrevisjo/eierskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll
Skatteoppkreverfunksjonen

X
X
X
X
X

Revisjonsstrategi

X

Budsjett for kontrollutvalget

X

Virksomhetsbesøk

X
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Hitra kommunes eierskap jf. årsregnskapet for 2018
Orgnr

Navn

Type

Eierandel

910568183

Biblioteksentralen SA

SA

0,00%

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

2,11%

947097733

DalPro AS

AS

975936333

Hamos Forvaltning IKS*)

IKS

9,2%

988799475

Konsek Trøndelag IKS

IKS

1,00%

986712720

Kristiansund og Nordmøre havn IKS

IKS

6,00%

994425714

Midt-Norsk fergeallianse AS

AS

14,9%

993595675

Museene i Sør-Trøndelag AS

AS

4,6%

988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

4,60%

977036283

Revisjon Midt-Norge SA

SA

1,1%

979615361

Tjeldbergodden utvikling AS

AS

3,6%

961245117

Trøndelag Reiseliv AS

AS

0,04%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

2,3%

51,00%

*)Hamos Forvaltnings AS fusjonerer ved årsskiftet med Envina IKS, Nordmøre Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS (NIR) til ReMidt IKS.
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KOMMUNALE ENHETER
Drift og eiendom
• Administrasjon
– Byggeledelse
– Eiendomsforvaltning
• Renhold
• Vaktmestertjenesten
– Gravetjenester
– Vei
Helse og omsorg
• Barnevern
• Barnevernvakt
• Forvaltningskontor
• Fysio- og ergoterapitjenesten
• Helsestasjon
• Hitra legekontor / Legevakt
• Medisinsk treningsklinikk og frisklivstilbud
• Psykisk helsetjeneste
• Sykehjem
• Øytun bofelleskap. Boliger med bistand, inkludert tilrettelagt aktivitetstilbud.
• Hitra Barnebolig: Avlastning til barn og unge med sammensatte behov.
• Hjemmetjenesten
• NAV – Sosialtjenesten
• Voksenopplæring
Kultur
• Ungdomsbasen
• Bibliotek
• Hitra kino
• Kulturskole
Oppvekst
• Fillan barnehage
• Fillan skole
• Barman oppvekstsenter
• Strand oppvekstsenter
• Knarrlagsund oppvekstsenter
• Kvenvær oppvekstsenter
• Hitra leirskole
• PPT
• Skolefritidsordning (SFO)
Plan, landbruk, miljø og brann
• Brannvesen
• Sør-Fosen feiervesen
Vann, avløp og renovasjon
Orkdalsregionen kemnerkontor
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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
19/312 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Protokollen blir lagt fram i møtet.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i nye Hitra kommune

Møtedato
25.11.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
19/312 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken blir lagt fram uten innstilling.

Kontrollutvalget 25.11.2019

Side 53 av 53

