MANDAL KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
Møte nr. 03/18
Dato: 16.10.18, kl. 08.15 – kl. 11.15.
Sted: Rådhuset, bystyresalen
Tilstede:
Ebba Farre Roksvold, leder
Rune Engeset, medlem
Idar Tronstad, nestleder
Siril Follerås Engedal, medlem
Hege Lønning, medlem
Alv Reidar Nepstad, 2. varamedlem

MØTEBOK

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

Forfall:

SAKSLISTE:
Kl. 08.30 ORIENTERINGER v/administrasjonen
Tema 1: Muntlig tilbakemelding vedr. oppfølging etter gjennomført
forvaltningsrevisjonsrapport Realistisk budsjettering – Mandal sykehjem.
Tema 2: Endelig tilbakemelding vedr. status og fremdrift av prosjektmodell Mandal Bydrift.
SAK 09/18
SAK 10/18
SAK 11/18
SAK 12/18
SAK 13/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA 24.04.18
BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019
RÅDMANNENS FINANSFORVALTNING 2017
UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR
PROSJEKTMODELL – ENDELIG TILBAKEMELDING ETTER
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Videre arbeid i kontrollutvalget:
EVENTUELT
REFERATER
REF. 02/18 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet 25.09.18
REF. 03/18 Agder Sekretariat, protokoll fra styret
Underskrift
Ebba Farre Roksvold
Leder
Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor
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ORIENTERINGER v/administrasjonen
Tema 1: Muntlig tilbakemelding vedr. oppfølging etter gjennomført
forvaltningsrevisjonsrapport Realistisk budsjettering – Mandal sykehjem.
Enhetsleder og kommunalsjef gjennomgikk oppfølgingen av rapportens anbefalinger og
svarte på spørsmål fra utvalget.
Konklusjon:
Kontrollutvalget takker for foreløpig tilbakemelding og imøteser endelig tilbakemelding
vinteren 2019.
Tema 2: Endelig tilbakemelding vedr. status og fremdrift av prosjektmodell Mandal Bydrift.
Enhetsleder gjennomgikk oppfølgingen av rapportens anbefalinger med fokus på ny
prosjektmodell. I tillegg ble det orientert om erfaringer med ny prosjektmodell så langt.
Konklusjon:
Kontrollutvalget takker for grundig tilbakemelding.
(Se for øvrig sak 13.)
SAK 09/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTE 24.04.18

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Møteboken fra 24.04.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Forslag til møtebok fra møte 24.04.18
Bakgrunn for saken:
Forslag til møtebok fra 24.04.18 legges frem for godkjenning.
Forslag til vedtak:
1. Møteboken fra 24.04.18 godkjennes.
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteboken.
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BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 på
kr. 1.214.000,- .
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret som
et eget vedlegg.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
1. Kommunerevisjonen Vest, vedtatt budsjett 2019
2. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett 2019
Saksopplysninger:
Kontrollutvalgssekretariatet
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til
utsendelse av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. Styret i Agder Sekretariat
behandlet budsjettet i møte 06.09.18 og legger i sitt budsjett opp til at driftstilskuddet økes fra
kr. 126.000 i 2018 til kr. 130.000 i 2019, en økning på om lag 3,1%.
For ytterligere informasjon vises til budsjettet som følger vedlagt.
Kommunerevisjonen
Driftstilskuddet skal dekke gjennomføringen av revisjonsoppgaver. Budsjettet er fastsatt av
representantskapet i møte den 25.09.18. Budsjettet innebærer som tidligere år 550 timer til
regnskapsrevisjon og 400 timer til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll m.m. Mandal
kommunes budsjetterte utgifter til revisjon økes fra 1.040.000 i 2018 til kr. 1.064.000 i 2019,
en økning tilsvarende 2,3%. Den endelige faktureringen og årsavregningen vil bli etter det
timeforbruket som kommunen har hatt.
For ytterligere informasjon vises til budsjettet som følger vedlagt.
Kontrollutvalgets utgifter
Ifølge den nye forskriften skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av
budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til
dekning av utvalgets utgifter. Denne posten skal blant annet dekke utgifter til
kurs/konferanser m.m. Posten er foreslått til kr. 20.000, uforandret fra 2018.
Fortsatt er det slik at utgifter til godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste m.m. til utvalgets
medlemmer dekkes av en fellespost i kommunen.
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Budsjettforslaget for 2019
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på
• Forrige års budsjettramme for kontroll og tilsyn
• Vedtatt budsjett for Kommunerevisjonen Vest for 2019
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2019
Tabell: Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Utgifter til revisjon
Andel til sekretariat
Kontrollutvalgets utgifter
Totalbudsjett

Budsjettforslag 2019
Kr. 1.064.000
Kr. 130.000
Kr.
20.000
Kr. 1.214.000

Vedtatt budsjett 2018
Kr. 1.040.000
Kr. 126.000
Kr.
20.000
Kr. 1.186.000

Vedtatt budsjett 2017
Kr. 996.000
Kr. 123.000
Kr.
20.000
Kr. 1.139.000

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 på
kr. 1.214.000,- .
2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i
kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret
som et eget vedlegg.
SAK 11/18

RÅDMANNENS FINANSFORVALTNING 2017

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2017 til
orientering.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Attestasjonsuttalelse til rådmannens finans- og gjeldsforvaltning i 2017 datert 25.04.18
Bakgrunn:
Revisors attestasjonsuttalelse er sendt til kontrollutvalget med kopi til rådmannen.
Revisjonen har kontrollert rådmannens etterlevelse av forskrift, reglement og rutiner for
finans- og gjeldsforvaltningen i Mandal kommune i 2017.
Rådmannen er ansvarlig for at finansforvaltningen gjennomføres i henhold til finansreglement
fastsatt i samsvar med lov og forskrift, samt etablerte rutiner for finansforvaltningen.
Revisjonens oppgave er å avgi en uttalelse om rådmannens finansforvaltning.
Attestasjonsoppdraget er utført i samsvar med internasjonal standard for attestasjonsoppdrag
(ISAE 3000).
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Revisors konklusjon er at rådmannen i det alt vesentlige har etterlevd forskrift om kommuners
og fylkeskommuners finansforvaltning, samt kommunens vedtatte finansreglement og
– rutiner.
Det vises for øvrig til attestasjonsuttalelsen som følger vedlagt.
Vurderinger:
I og med at revisjonen ikke har merknader til rådmannens finansforvaltning, anbefaler jeg
kontrollutvalget å ta attestasjonsuttalelsen til orientering.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om rådmannens finansforvaltning i 2017 til
orientering.
SAK 12/18 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til
uavhengighet.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisorer Irene Loka og Lene Rugland
Saksopplysninger
Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til revisjonsforskriften § 15 hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering om sin uavhengighet til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav
til uavhengighet som fremgår i kommuneloven og revisjonsforskriften.
Forslag til vedtak:
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan
konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til
uavhengighet.
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FR STYRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER – RÅDMANNENS
TILBAKEMELDING ETTER OPPFØLGING AV RAPPORTEN

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens tilbakemelding og tar denne til orientering.
Det anses ikke nødvendig med ytterligere oppfølging på nåværende tidspunkt.
Saksfremstilling:

Saksbehandler: Willy Gill

Vedlegg:
1. KU-sak 02/17 FR Styring av investeringsprosjekter
2. Rådmannens tilbakemelding etter oppfølging av prosjektet, brev av 09.10.18
Saksopplysninger:
Denne rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 07.03.17, sak 02/17.
Kontrollutvalget vedtok følgende innstilling til bystyret i saken:
1. Bystyret takker for en grundig og nyttig rapport som avdekker betydelige svakheter på
undersøkt område, men som også kommer med anbefalinger for hvordan man kan få
på plass tilfredsstillende rutiner for styring av investeringsprosjekter.
2. Bystyret ber om at rådmannen følger opp rapportens anbefalinger med nødvendige
tiltak for å sikre en tilfredsstillende styring av investeringsprosjekter i fremtiden.
3. Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av
rapporten innen 01.03.18, herunder presentasjon av ny modell for prosjektstyring
samt om mulig også erfaringer med den nye modellen.
4. Kontrollutvalget rapporterer videre om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten
til bystyret i løpet av 1. halvår 2018.
Utvalget har tidligere fått muntlig tilbakemelding fra rådmannen på oppfølging av rapporten,
herunder presentasjon av ny prosjektmodell.
Litt forsinket er administrasjonen nå bedt om å gi sin endelige tilbakemelding til
kontrollutvalget på oppfølgingen av rapporten, herunder også erfaringer med ny
prosjektstyringmodell.
I tillegg til skriftlig tilbakemelding som følger som vedlegg til denne saken, vil
administrasjonen også gi en muntlig tilbakemelding til utvalget i møtet, både når det gjelder
oppfølging av rapportens anbefalinger og erfaringer så langt med ny prosjektmodell.
Vurderinger:
Rådmannens tilbakemelding er ryddig bygd opp slik at oppfølgingstiltakene er knyttet til de
ulike anbefalinger i rapporten.
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Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens tilbakemelding og tar denne til orientering.
Det anses ikke nødvendig med ytterligere oppfølging på nåværende tidspunkt.

FASTE POSTER:
Nytt fra revisor:
Holder på med planlegging av 2018. Det er ikke avdekket spesielle risikomomenter så langt.
Tidligere saker vedr. økonomi/regnskap vil bli fulgt opp.
Videre arbeid i kontrollutvalget:
- Kommunereform info fra prosjektleder og evt. rådmann, samt saker for
kontrollutvalget i forbindelse med kommunereformen, hva med ansettelse i ledige
stillinger frem til sammenslåingstidspunkt? Sammenslåing NAV? Ansvar,
ansettelsespool, lokalisering, plan for ansettelser, nærhet til tjenester kontra
sentralisering, generell info fra prosjektet, fremdrift delprosjekter,
- Sykefravær/nærvær – nærværsprosjekt nedlagt, hvordan er oppfølgingsrutinene før og
nå etter at prosjektet er nedlagt, tar man med seg de gode tiltakene/erfaringene fra
nærværsprosjektet, sammenligning gamle og nye fraværstall, evaluering? Kort- og
langtidsfravær – analyse?
- Møteplan våren 2019: 15./(22) januar, 19. mars og 7/(14) mai (regnskap). Avklare
datoer med prosjektleder og rådmann
- Kontrollutvalgskonferansen 2019: Leder og nestleder ønsker å delta.
EVENTUELT
Kirkelig fellesråd:
På spørsmål orienterte sekretær kort om organisering og roller i forhold til innsyn og
oppfølging av driften i fellesrådet, jf. behandling i driftsstyret 9. oktober 2018.
REFERATER
REF. 02/18 Kommunerevisjonen Vest, innkalling representantskapet 25.09.18
REF. 03/18 Agder Sekretariat, protokoll fra styret
Konklusjon:
Referatene ble tatt til orientering.
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