MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

MØTEBOK
Møte nr. 02/18
Dato: 24.04.18, kl. 08.15 – 11.45.
Sted: Rådhuset, bystyresalen + Piren.
Tilstede:
Ebba Farre Roksvold, leder
Rune Engeset, medlem
Erik Hoffmoen, møtte for Tronstad (til
kl. 11.20)
Siril Follerås Engedal, medlem
Alv Reidar Nepstad, møtte for Lønning

Andre til stede: (hele eller deler av møtet)
Fra administrasjonen: Irene Lunde, Wenke Nome,
Elin Walvik, Heidi H. Haven, Kirstin S. Staurseth
Kommunerevisjonen Vest: Irene Loka, Lene
Rugland
Agder Sekretariat v/Willy Gill

Forfall:
Idar Tronstad, nestleder
Hege Lønning, medlem

SAKSLISTE:
SAK 04/18
SAK 05/18
SAK 06/18
SAK 07/18
SAK 08/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 30.01.18
ÅRSREGNSKAP MANDAL HAVN KF 2017 (ca. kl. 08.30)
ÅRSREGNSKAP MANDAL KOMMUNE 2017 (ca. kl. 09.00)
RAPPORT REALISTISK BUDSJETTERING - ENHET FOR INSTITUSJON
OG FOREBYGGENDE TJENESTER (ca. kl. 09.45)
PROSJEKTPLAN TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER
(ca. kl. 10.45)

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Nytt fra sekretær:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATER
REF. 01/18 NY RUTINE VARSLING

Underskrift

Ebba Farre Roksvold
Leder
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor
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SAK 04/18

Mandal kontrollutvalg

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 30.01.18

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Feil i medlemmer til stede ble kommentert.
1. Møteboken fra 30.01.18 godkjennes med nevnte korreksjon.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 30.01.18

Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 30.01.18 legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 30.01.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.

SAK 05/18

ÅRSREGNSKAP MANDAL HAVN KF 2017

Havnefogd presenterte hovedtrekkene i regnskapet for 2017, samt sentrale forhold fra driften i
2017.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Uttalelse fra kontrollutvalget til bystyret:
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Mandal Havn KF for 2017.
Sammen med årsregnskap og årsberetning fra foretaket, forelå revisjonsberetning fra
Kommunerevisjonen Vest.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende
spesifikasjoner og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes
informasjonsbehov.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert
5. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2017 for
Mandal Havn KF.
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Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Lover, forskrifter:
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992
Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale foretak av 17.12.99

Saksdokumenter vedlagt saken:
1. Årsberetning og regnskap Mandal Havn KF 2017
2. Havnestyret, protokoll av 21.03.18 sak 9 - årsregnskapet
3. Revisjonsberetning, datert 05.04.18

Saksopplysninger:
Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 2 896 186 og et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr. 823 036.
I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om revisjonen av årsregnskapet, samt om budsjett,
årsberetning og registrering/dokumentasjon. Det er avlagt standard revisjonsberetning uten
presiseringer og forbehold.
Revisor uttaler at:
På samme måte som de tidligere år, er det mitt inntrykk at virksomheten drives i ryddige
former, og at det er god økonomistyring.
Kommunikasjon med foretakets ledelse er åpen og god.
Havnefogd vil presentere regnskap og årsberetning i møtet og det vil være anledning til å
stille spørsmål.
Havnestyret behandlet regnskapet i møte den 21.03.18 og fattet følgende vedtak:
1. Havnestyret vedtar forslag til årsberetning for 2017.
2. Havnestyret innstiller overfor bystyret på at vedlagte årsregnskap for 2017
godkjennes.
3. Årets nettooverskudd, kr. 823 036, foreslås avsatt til disposisjonsfond.

Vurdering:
Etter min mening ligger alt til rette for en standard uttalelse fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak:
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret:
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet til Mandal Havn KF for 2017.
Sammen med årsregnskap og årsberetning fra foretaket, forelå revisjonsberetning fra
Kommunerevisjonen Vest.
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner
og noter, tilfredsstiller de formelle krav og regnskapsbrukernes informasjonsbehov.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert
5. april 2018, har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet for 2017 for
Mandal Havn KF.

SAK 06/18

ÅRSREGNSKAP MANDAL KOMMUNE 2017

Administrasjonen presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet og årsberetningen.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Uttalelse fra kontrollutvalget til bystyret:
Kontrollutvalget har behandlet Mandal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med
årsregnskapet og årsberetningen forelå revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes
informasjonsbehov.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 06.04.18,
har kontrollutvalget ingen merknader til Mandal kommunes årsregnskap for 2017.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Lover, forskrifter:
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004

Saksdokumenter vedlagt saken:
Årsregnskap for 2017
Årsberetning for 2017 (ettersendes)
Revisjonsberetning datert 6. april 2018

Saksopplysninger:
Årsregnskapet viser kr. 857 163 261 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk
på kr. 11 862 277.
I revisjonsberetningen uttaler revisor seg om revisjonen av årsregnskapet, samt om budsjett,
årsberetning, samt registrering/dokumentasjon. Det er avlagt standard revisjonsberetning.
Revisor har ikke avdekket vesentlige forhold som krever rapportering til kontrollutvalget i
form av et nummerert brev.
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Administrasjonen vil gjennomgå/presentere kommunens årsregnskap/årsberetning i
kontrollutvalgets møte, og vil kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.
Revisor vil også være til stede på møtet og vil orientere om utført revisjonsarbeid.

Forslag til vedtak:
Uttalelse fra kontrollutvalget til bystyret:
Kontrollutvalget har behandlet Mandal kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med
årsregnskapet og årsberetningen forelå revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest.
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes
informasjonsbehov.
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 06.04.18,
har kontrollutvalget ingen merknader til Mandal kommunes årsregnskap for 2017.

SAK 07/18

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT REALISTISK
BUDSJETTERING I ENHET FOR INSTITUSJON OG
FOREBYGGENDE TJENESTER

Revisjonssjef presenterte hovedtrekkene i rapporten.
Administrasjonen kommenterte rapporten og svarte på spørsmål.
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling:
1. Bystyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten med nødvendige tiltak.
Bystyret viser spesielt til punkt 1 og 5 i anbefalingene. Her synes enheten å ha et
særlig forbedringspotensial.
Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget en foreløpig tilbakemelding senest innen 1.
oktober 2018, om hvilke konkrete tiltak som aktes gjennomført for å følge opp
revisjonens anbefalinger.
2. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen
av rapporten innen 01.02.19.
3. Kontrollutvalget rapporterer videre om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
til bystyret i løpet av 1. halvår 2019.

Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
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Kommunerevisjonen Vest, forvaltningsrevisjonsrapport av april 2018

Bakgrunn for saken:
Følgende problemstillinger har ligget til grunn for denne forvaltningsrevisjonen:
1. I hvilken grad er budsjettet realistisk for enhet for institusjon og forebyggende
tjenester i Mandal kommune?
2. I hvilken grad brukes årsbudsjettet som styringsverktøy i den løpende drift?
3. I hvilken grad iverksettes tiltak når utgiftene overstiger vedtatt budsjett?
Prosjektplanen for forvaltningsrevisjonen ble godkjent av kontrollutvalget i møte den
30.05.17.
Revisor beskriver en mindre endring i pkt. 1 i problemstillingen i forhold til godkjent
prosjektplan.
Revisors konklusjon på punkt 1 er:
Revisjonen kan dermed ikke bekrefte med tilstrekkelig sikkerhet at budsjettet for enheten er
realistisk. Mer dyptgående analyser bør gjennomføres for å finne et akseptabelt kostnadsnivå
for sykehjemmet.
Revisors konklusjon på punkt 2 er:
Oppsummert konkluderer revisjonen med at Mandal sykehjem ikke hadde utarbeidet et
tilstrekkelig system for å kunne bruke sitt driftsbudsjett som styringsverktøy i den løpende
drift for undersøkt periode. Revisjonen ser dog positivt på at Mandal sykehjem innførte
skriftlige rutiner for økonomiarbeid og gjenopptok bruk av månedlig økonomirapportering
våren
Revisors konklusjon på punkt 3 er:
Revisjonen mener at Mandal sykehjem ikke har lykkes med å iverksette tiltak for å tilpasse
driftsnivået til det gitte driftsbudsjettet. Revisjonen mener likevel at det er positivt at det nå
pågår arbeid med å se på en mer effektiv drift.
Anbefalinger.
Revisjonen kommer med følgende anbefalinger i rapporten:
1. Revisjonen anbefaler at det gjennomføres grundige undersøkelser for å klargjøre
hvilke muligheter det fins for en mer effektiv drift og et kostnadsnivå som er
akseptabelt for drift av enheten. I denne forbindelse bør det også være tydelige
retningslinjer om hvilke forhold som ligger utenfor normal drift og som utløser
tilleggsbevilgning.
2. Revisjonen anbefaler at Mandal sykehjem sikrer at foreslåtte tiltak i virksomhetsplan
knyttes til det vedtatte årsbudsjett for året planen gjelder for.
3. Revisjonen anbefaler Mandal sykehjem å fortsette sitt arbeid med å implementere et
system for internkontroll av enhetens budsjett- og økonomistyring.
4. Revisjonen anbefaler Mandal sykehjem å vurdere tilstrekkelige tiltak for å
kvalitetssikre arbeidet med budsjettering.
5. Revisjonen anbefaler ledelsen ved Mandal sykehjem å påse at den enkelte avdeling
hver måned rapporterer om aktivitetsnivå, økonomistatus, budsjettoppfølging og mulig
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9.
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innsparingstiltak. Dette er etter vår vurdering en viktig forutsetning for å sikre et
effektivt arbeid med budsjettoppfølging og økonomistyring.
Revisjonen anbefaler Mandal sykehjem å avgi mer utfyllende analyser av enhetens
aktivitetsnivå, økonomistatus, og eventuelle budsjettavvik i økonomirapporter som
legges fram for bystyret.
Revisjonen anbefaler kommunen å vurdere om resultatindikatoren for måloppnåelse
på økonomi er hensiktsmessig.
Revisjonen anbefaler at det foretas en forsvarlig risiko- og konsekvensanalyse av tiltak
som vurderes.
Revisjonen anbefaler at arbeidet med å se på enhetens driftsnivå og bemanningsnivå
fortsetter.

Høringsrunde.
I tråd med rutine er rapporten sendt på høring til rådmannen. I sitt høringssvar, som er gjengitt
i rapporten på side 50, sier rådmannen v/kommunalsjef følgende:
«Revisjonsrapporten oppleves som en nyttig og balansert beskrivelse av budsjettering og
økonomistyring for Mandal sykehjem. Rådmannen slutter seg i all hovedsak til vurderingene
og anbefalingene i rapporten.
Rapporten viser at det er behov en enda tettere oppfølging og støtte av enheten for å oppnå
god budsjettstyring og iverksette tilstrekkelig tiltak for å tilpasse driftsnivået etter det gitte
driftsbudsjettet. Rapporten gir et godt grunnla for å videreføre og styrke det arbeidet som er
påbegynt for å se på enhetens driftsnivå og bemanningsnivå. Rådmannen vil følge opp
revisjonens anbefalinger, og så snart som mulig sette i verk ytterligere tiltak for å sikre
forsvarlig budsjett- og økonomistyring videre fremover. Vi vil også vurdere tiltak for å
kvalitetssikre budsjettprosessen. I arbeidet med å følge opp revisjonens anbefalinger, kan det
være aktuelt å se på noen tiltak i sammenheng med etablering av ny kommune.
Rådmannen ønsker å komme med følgende kommentar til rapportens vurdering av
merforbruk ved enheten:
En opplever noe feilaktig vurdering av merforbruk, ved å sammenligne årsregnskap med
opprinnelig budsjett (blant annet side 14 i høringsutkastet i forvaltningsrevisjonsrapporten).
Begrunner dette med at opprinnelig budsjett justeres for lønnsvekst som følge av sentralt og
lokalt oppgjør i regnskapsåret. Dette utgjør årlig mellom 1,5 og 2 mill. kr. for sykehjemmet,
se vedlegg. I tillegg kommer interne fordelinger som er gjort innenfor helse og
omsorgsrammen. Dette kan være reserver eller annet som holdes tilbake på ansvarsområde
Felles Helse og omsorg som fordeles gjennom året.»

Planlagt oppfølging.
Etter bystyrets behandling av rapporten vil administrasjonen nødvendigvis trenge tid for å
følge opp anbefalingene. Normal saksgang videre er at kontrollutvalget i løpet av ett års tid
ber om å få en skriftlig tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan rapporten er fulgt
opp. Kontrollutvalget skal deretter orientere bystyret om oppfølgingen.
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Vurderinger:
Hovedhensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedringer. Rapporten gir et godt
grunnlag for det videre arbeidet i så måte.

Forslag til innstilling:
1. Bystyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten med nødvendige tiltak.
2. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen
av rapporten innen 01.02.19.
3. Kontrollutvalget rapporterer videre om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
til bystyret i løpet av 1. halvår 2019.

SAK 08/18

PROSJEKTPLAN – TILDELING AV HELSE- OG
OMSORGSTJENESTER

Revisjonssjef presenterte prosjektplanen.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Forslag til prosjektplan – tildeling av helse- og omsorgstjenester vedtas med tillegg av nytt
strekpunkt: - At kommunens etiske regler blir fulgt.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til prosjektplan datert 08.04.18

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget bestilte i forrige møte et forvaltningsrevisjonsprosjekt om å se på tildeling av
helse- og omsorgstjenester.
Kommunerevisjonen Vest har på denne bakgrunn laget et forslag til prosjektplan som legges
frem for godkjenning. Revisjonen foreslår følgende problemstillinger for prosjektet:
I hvilken grad følger Mandal kommune gjeldende regler for tildeling og behandling av
søknader om helse- og omsorgstjenester?
Det tas sikte på å gjennomføre prosjektet innenfor en tidsramme på 200 timer. Rapport fra
prosjektet forventes fremlagt våren 2019.
For nærmere beskrivelse av prosjektet vises det til selve prosjektplanen.

Vurdering:
Revisjonen vil presentere prosjektplanen i møtet og vil kunne svare på spørsmål fra
kontrollutvalget. Eventuelle endringer i prosjektplanen bør gjøres i forståelse med revisjonen.
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Forslag til vedtak:
Forslag til prosjektplan – tildeling av helse- og omsorgstjenester vedtas.

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Nytt fra sekretær:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
-

Felles møte 19. juni.
Saker til behandling videre:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017, endelig tilbakemelding fra rådmannen vedr.
status og fremdrift av prosjektmodell Mandal Bydrift v/ Hallfrid Os.

EVENTUELT

REFERATER
REF. 01/18 NY RUTINE VARSLING
Kontrollutvalget drøftet forslag til nye rutiner.
Konklusjon:
Kontrollutvalget tilrår at punkt 2 på side 3, 2 avsnitt, 3 setning endres til:
Det vil si at det kritikkverdige forholdet normalt bør ha en viss tyngde og være av en viss
offentlig interesse for å falle inn under varslingsreglene.
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