Kontrollutvalget i Ål kommune
MØTEINNKALLING
Til Kontrollutvalget i Ål kommune:
Edvin Ræstad, Borgny H. Andersson, Torleiv Dengerud, Kjersti Elise H. Løyte, Jan Egil Grue
Møtetid:
Møtested:
Behandling:

Torsdag 06. mai 2021, kl. 09.00-12.00
Møterom «Kommunestyresalen», Tingstugu i Ål
Sak 11-13/21

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkallingen og sakslisten
Orienteringer:
Kl. 09.00 – 09.15 Orientering fra ordfører om aktuelle saker/temaer.
Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.
Kl. 09.15 – 09.30 Orientering fra rådmann om aktuelle saker/temaer.
Møtet vurderes lukket med hjemmel i kom.loven. § 11-5, jf. off.lova. § 24.

Saksliste:
Sak 11/21
Sak 12/21
Sak 13/21

Årsregnskap 2020 for Ål Kraftverk KF – kontrollutvalgets uttalelse
Status og tiltak for å forebygge sykefravær
Oversikt over klagesaker som går til Statsforvalteren

Annet:



Formell godkjenning og signering av møtebok fra 15.02.2021
Neste møte: 04.06.2021

Eventuelle forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Ål, 22.04.2021

For kontrollutvalgsleder

Hanne Heen Wengen (sign.)
Kontrollutvalgssekretariat for Ål kommune

Kopi sendt:
Ordfører, rådmann, kommunens postmottak, Viken kommunerevisjon IKS

Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no
Mobil: +47 91 60 51 08 / Org.nr: 917 356 246 MVA / Firma e-post: hanne@hwengen.no
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SAKSLISTE:
Sak 11/21

Årsregnskap 2020 for Ål Kraftverk KF – kontrollutvalgets uttalelse

Dokumenter:
 Årsregnskap Ål Kraftverk KF 2020
 Årsmelding Ål Kraftverk KF 2020
 Uavhengighetserklæring for revisor Vidar Fekjan
Ål Kraftverk KF er et kommunalt foretak (KF). Virksomheten er en del av kommunen som juridisk person.
På grunnlag av tilsynsansvaret etter kommunelovens § 23-2, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal
kontrollutvalget gi sin uttalelse til årsregnskapet for virksomheten.
Grunnlaget for kontrollutvalgets saksbehandlingen har vært det avlagte årsregnskapet med noter og
årsmelding for Ål Kraftverk KF for 2020.
Kontrollutvalget har mottatt bekreftelse fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Vidar Fekjan i Viken
Kommunerevisjon IKS, datert 05.11.2020, på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig
kompetanse og erfaring.
Daglig leder i Ål Kraftverk KF, Geir Tretterud, inviteres til møtet for å redegjøre for årsregnskapet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse:
Kontrollutvalget har i møtet 06.05.2021 behandlet Ål Kraftverk KF sitt årsregnskap og årsmelding for 2020
og vil med dette avgi sin uttalelse til kommunestyret, jf. kommuneloven § 14-3 tredje ledd og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon § 3 andre ledd.
Grunnlag for kontrollutvalgets uttalelse
Grunnlaget for kontrollutvalgets saksbehandlingen har vært det avlagte årsregnskapet med noter og
årsmelding for 2020
Regnskapet revideres på en betryggende måte
Kontrollutvalget har mottatt bekreftelse fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Vidar Fekjan, datert 05.11.2020,
på at han er uavhengig, oppfyller sine forpliktelser og har nødvendig kompetanse og erfaring.
Kontrollutvalgets uttalelse til Ål Kraftverk KF sitt årsregnskap
Kontrollutvalget vurderer at årsregnskapet og årsmeldingen for Ål Kraftverk KF er lagt fram i samsvar med
lov og forskrifter og gir utrykk for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2020.
Etter kontrollutvalgets vurdering er forholdene tilfredsstillende besvart, behandlet og opplyst i
årsregnskap, noter og årsmelding for 2020, og presentasjonen av årsregnskapet tilfredsstiller brukerne
sitt informasjonsbehov.
Kontrollutvalget er ikke kjent med forhold, fremkommet i dialog med revisor, som kunne hatt betydning for
utvalgets uttalelse.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner Ål Kraftverk KF sitt årsregnskap og årsmelding
for 2020.
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Sak 12/21

Status og tiltak for å forbygge sykefravær

Dokumenter:
Ingen
Saksopplysninger:
Det er viktig at kommunen har rutiner som sikrer at man følger utviklingen i sykefravær innenfor ulike sektorer,
og at det iverksettes tiltak både for å forebygge sykefravær og for å sikre at sykemeldte kommer raskt tilbake i
jobb. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, for tjenestemottakere og for kostnadsnivået til kommunen.
Videre er forebyggende helsearbeid et sentralt element i samhandlingsreformen, og kommunene bør være et
foregangseksempel i så måte.
Plan for møtet:
Kontrollutvalget ønsker å drøfte temaet og rådmannen inviteres til møtet og anmodes om å redegjøre for
følgende:
 Utvikling i sykefravær de siste tre årene fordelt på sektor (eller den inndeling kommunen bruker i sin
rapportering).
 Vurdering av hva som er et akseptabelt/ønsket nivå i de ulike sektorer. Hvis sykefraværet er høyt innen
f.eks. pleie- og omsorg eller barnehager over disse årene, ønskes det en vurdering av årsaken til dette og
hvordan det kan forebygges.
 Tiltak som typisk i iverksettes overfor:
o Langtidssykemeldte.
o Ansatte som er ofte syke/sykemeldte for å sikre at de raskere kommer tilbake i jobb/sjeldnere blir syke.
 Kan et tettere samarbeid med fastlege, med fokus på redusert bruk av sykemelding, kunne redusere kort- og
langtidssykefravær i kommunen?
 Redegjøre for mulige tiltak som rådmann mener kan bidra til ytterligere reduksjon i sykefravær ift.
egenmeldinger og legemeldt sykefravær.
Rådmannen må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til møtet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 13/21

Oversikt over klagesaker som går til Statsforvalteren

Dokumenter:
Ingen
Plan for møtet:
Rådmannen inviteres til møtet og anmodes om å redegjøre for følgende:
 Redegjøre for kommunens prosedyrer for klagebehandling innenfor ulike områder.
 Gi en oversikt over klagesaker som har gått til Statsforvalteren siste år, og redegjøre på generelt grunnlag
for hva klagesakene typisk gjelder og resultatet av klagesakene.
 Gi en vurdering av om antallet klagesaker er på et akseptabelt nivå, og om sakene og resultatene av disse
etter behandling hos Statsforvalteren gir grunnlag for at kommune bør sette inn tiltak på noen områder.
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål i møtet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
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