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Sogn Regionråd 

Postboks 153 - 6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 

 
 

MØTEINNKALLING 
 

 
Utval: SOGN REGIONRÅD 
Møtestad: Campus Fosshaugane 
Møtedato: 28.09.2007 Tid: 09:30 
 
Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 14.  
 
 
 Opning 
 
09:30 Oppmøte 
 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 31.08.07 
 
 Orienteringssaker 
  
09:40 Orientering om ungdomsnettverket ved ungdomsleiar Elin Reinås 
10:00 Orientering om strategisk reiselivsplanlegging ved representant frå 

fylkeskommunen 
10:30 Pause 
 
 Ordinære saker, jf sakliste 
 
10:45 Handsaming av saker i Sogn regionråd 
11:30 Lunsj 
12:00 Framhald saker i Sogn regionråd 
 
 

Leikanger/Sogndal, 20.09.07 
 
 

Olav Lunden (sign) 
leiar 

 
 
 Karina Nerland (sign) 
 spesialkonsulent 



   

 
 
 
 
 

SAKLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
37/07 07/1564   
 Evaluering av kontroll- og tilsynsordninga   
 
38/07 07/491   
 Strategisk reiselivsplanlegging    
 
39/07 07/2066   
 Orienteringssaker 28.09.07   
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Saksh.:  Lasse Sælthun Arkiv: 216 &34  
Arkivsak: 07/1564   
 
Saksnr.: Utval Møtedato 
29/07 Sogn Regionråd 31.08.2007 
37/07 Sogn Regionråd 28.09.2007 
 
Sak 37/07    
 

Evaluering av kontroll- og tilsynsordninga  
 
 
Innstilling: 
 
Sogn regionråd rår til at kommunane fattar følgjande vedtak om framtidig kontroll- og 
tilsynsordning: 
  

1. Kommunane legg til grunn at kontroll- og tilsynsordninga skal vera kostnadseffektiv.  
 
2. Kommunane opprettheld SF-revisjon IKS, men oppgåvene vert avgrensa til finansiell 

revisjonen. Kommunane kjøper tenester knytt til forvaltningsrevisjon frå andre selskap, 
på bakgrunn av kommunestyra/kontrollutvala sine definerte behov for 
forvaltningsrevisjon. Selskapsavtalen vert på dette grunnlaget teke opp til endring. 

 
3. Kommunane seier opp avtalen md Sogn og Fjordane fylkeskommune og levering av 

sekretariatstenestene med verknad frå 01.01.2009. Frå same tidspunkt kjøper 
kommunane, med bakgrunn i ein tydeleg kravspesifikasjon, sekretariatstenester i 
marknaden. Dei kommunane som eig SF-revisjon går saman om å kjøpa 
sekretariatstenestene til kontrollutvala. Det vert laga avtale som regulerer dette. 

 
 
Uprenta vedlegg: 

1. Rapport frå KS-konsulent av 03.07.2007 
2. Innkalling til presentasjonsmøte av rapporten av 11.06.2007 
3. Brev frå styringsgruppa til Sogn regionråd, Sogn og Fjordane Fylkeskommune og 

Høyanger kommune av 06.07.2007 
4. Brev til leiar i sekretariatet og SF- revisjon av 06.07.2007 
5. Uttale frå sekretariatsleiar av 16.08.2007 
6. Uttale frå styreleiar i SF revisjon IKS av 17.08.2007 
7. Uttale frå tillitsvald SF revisjon IKS av 17.08.2007 

 
Saksutgreiing: 
 
Kommunane i Sogn regionråd, Høyanger kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune 
etablerte frå 01.01.2005 ei ny organisering av kontroll og tilsynsordninga i kommunane/ 
fylkeskommunen. 
 
Revisjonen vart organisert som eit IKS (SF revisjon IKS) med rett for kommunane til gå ut av 
selskapet med eitt års varsel, likevel tidlegast frå 01.01.2008. Aurland kommunen har vedteke 
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å gå ut av selskapet frå 01.01.2008. Når det gjeld sekretariatfunksjonen for kontrollutvala, vart 
det inngått avtale om kjøp av desse tenestene hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Denne 
avtalen gjeld fram til 01.01.2009. 
 
Sogn regionråd vedtok i møte 26.01.07 å ta kontroll- og  tilsynsordninga opp til evaluering. 
Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune har også vedteke å delta i denne 
evalueringa. Mandat for evalueringa går fram av KS-rådgjeving sin rapport. 
 
Formålet med evalueringa var å få eit grunnlag for kommunane til å vurdere om dei skal 
vidareføre denne organiseringa utover 2008, eventuelt gjere justeringar i organiseringa. Som 
styringsgruppe for arbeidet vart sett ned Erland Fagermoen og Lasse Sælthun frå Sogn 
regionråd og Bjørn Birger Bremer frå  Sogn og Fjordane fylkeskommune. 
 
KS-konsulent v/ Vibeke Resch Knudsen og Jan Lunder vart engasjert av styringsgruppa til å 
gjennomføre denne evalueringa. Styringsgruppa hadde oppstartsmøte med KS- konsulent i 
slutten av februar. Som ein del av grunnlaget for evalueringa, gjennomførde   KS- konsulent ei 
spørjeundersøking  og hadde intervju med dei ulike aktørane i april 2007. KS- rådgjeving 
orienterte om hovudpunkta i evalueringsrapporten  i eit møte på Fylkeshuset 22.juni 2007 der 
dei ulike aktørane var inviterte. Rapporten vart motteke av styringsgruppa 1.juli og 
vidaresendt til oppdragsgjevarane Sogn regionråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune og 
Høyanger kommune til vidare handsaming. Styringsgruppa sende vidare rapporten til  SF- 
revisjon og leiar i sekretariatet til uttale 6.juli 2007. Det er kome inn uttale frå styreleiar og 
tillitsvald i SF- revisjon og sekretariatsleiar i  kontrollutvalssekretariatet. 
 
Sogn regionråd bad i møte 31.08.07 rådmannsgruppa koma med ei tilråding. 
 
Vurdering: 
 
Den føreliggande evalueringsrapporten er ein omfattande og grundig  gjennomgang av den 
vedtekne organiseringa om korleis organiseringa har fungert sidan det vart etablert i 2005. 
Vidare gjev rapporten ei oversikt over korleis kontroll- og tilsynstenesta er andre stader i 
landet.  
 
Det vil gå for langt her å ta ein gjennomgang av innhaldet i rapporten, men generelt kan ein 
seie at rapporten ikkje kjem med tilråding  når det gjeld spørsmålet om  korvidt kommunane 
skal vidareføre gjeldande organisering av kontroll- og tilsynstenesta, men peiker på  fleire 
forhold og tiltak som bør rettast opp dersom kommunane skal vidareføre dagens ordning.  
 
I stikkordform kan ein nemne følgjande forhold som påpeikt i rapporten: 
 

 Ulike forventningar til tenestene hjå kontroll- og tilsynstenestorgana og kommunane. 
Medan kontroll- og tilsynstenestorgana har lagt vekt på å byggje opp kompetanse, har 
kostnadene på tenestene vore meir vektlagt hjå kommunane. 

 Uklare styringssignal frå eigarane 
 Dårleg rolleavklaringar,  kommunikasjon og samhandling  mellom revisjon og 

sekretariatet 
 Fleire formelle avtalar må på plass. 
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Det er likevel rett å presisere at rapporten konkluderer med at kvaliteten på tenestene til 
kontroll- og tilsynstenesta har ytt, i det alt vesentleg er bra. 
 
Rådmannsgruppa drøfta saka på møte 12. september 2007 og kom der fram til følgjande 
tilråding: 
 
SF- revisjon IKS bør oppretthaldast. Selskapet har kompetanse innan finansiell revisjon som 
bør takast vare på. Selskapet bør omskipast til eit selskap som kun skal drive finansiell 
revisjon for kommunane, kommunale føretak og interkommunale selskap tilhøyrande 
deltakarane. Når det gjeld forvaltningsrevisjon, meiner rådmennene at desse tenestene kan 
kommunane kjøpe etter behov hjå andre. Dette vil gje meir forutsigbart forhold når det gjeld 
oppdragsmengde og inntekter  for revisjon og vil gje eit enklare avtaleverk mellom 
kommunane og revisjon. Ein kan her tenke seg å få eit  meir fast 
betalingssystem/kontigentsystem slik ein hadde før omlegginga. Vidare vil kommunane då stå 
friare til å innhente forvaltning revisjonsoppdrag  hjå aktørar i marknaden  alt etter kva fagfelt 
forvaltningsrevisjonen gjeld. Denne løysinga er vald andre stader. 
 
Ei slik omskiping av IKS’et vil medføre at selskapsavtalen må endast og at IKS’et 
bemanningsmessig må tilpassa seg den nye situasjonen.  
 
Rådmannsgruppa gjer framlegg om at omskipinga vert gjort frå 01.01.2009, og at 2008 vert 
nytta til å tilpassa seg dei nye rammene. 
 
Når det gjeld sekretærtenester, vil rådmannsgruppa tilrå at avtalen med Fylkeskommunen 
ikkje vert forlenga utover 01.01.2009, men at kommunane i fellesskap, gjerne i saman med 
Fylkeskommunen og Høyanger kommune, går ut på marknaden  og kjøper sekretærtenester 
etter ein anbodsrunde. Det er viktig at kommunane set klåre råmer for kva arbeidsoppgåver eit 
sekretariat skal utføre for kontrollutvala. Bakgrunnen for at ein ikkje tilrår å vidareføre 
avtalen, er at ein meiner at sekretariatet som no er bygd opp for kontrollutvala  utfører 
oppgåver og har kompetanse meir som ein administrasjon for  kontrollutvala, enn eit 
sekretariat. Dei oppgåvene kommunane såg for seg at eit sekretariat skulle utføre, var 
oppgåver som møteinnkalling, deltaking på møte og skriving av referat o.l., ikkje eit 
sakshandsamingsorgan. Rådmannsgruppa meiner at den etablerte løysinga er vorte ei dyr 
løysing for kommunane.  
 
Tilrådingsmynde til kontrollutvala kan liggja til leiar av kontrollutval med bakgrunn i 
vurderingane frå SF-revisjon.  
 
Rådmannsgruppa gjer framlegg om at ein i denne omgang gjer eit prinsippvedtak om ei 
omskiping av SF- revisjon IKS slik som skissert ovanfor og at ein deretter jobbar vidare med 
omskipinga  i samarbeid med dagleg leiar og styreleiar i SF- revisjon IKS. 
 
Når det gjeld sekretariatet bør dette vere eit endeleg vedtak i kommunane slik at 
fylkeskommunen får tid til å førebu omstillinga. 
 
Fylkeskommunen er orientert om tilrådinga frå rådmannsgruppa. 
 
Når det gjeld saksgangen bør saka etter vedtaket i Sogn regionråd, handsamast i kontrollutvala 
i den einskilde kommune før handsaming i kvart kommunestyre.  
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Sogn Regionråd 

 
Saksh.:  Karina Nerland Arkiv: &30  
Arkivsak: 07/491   
 
Saksnr.: Utval Møtedato 
4/07 Sogn Regionråd 09.03.2007 
11/07 Sogn Regionråd 27.04.2007 
31/07 Sogn Regionråd 31.08.2007 
38/07 Sogn Regionråd 28.09.2007 
 
Sak 38/07    
 

Strategisk reiselivsplanlegging   
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Sogn regionråd vil samarbeida med Sogn og Fjordane fylkeskommune om strategisk 
reiselivsplanlegging for Sogn og Fjordane.  
 
Sogn regionråd tilrår at representantar frå kommunane deltek i planarbeidet. 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksframlegg til hovudutval for plan og næring 19.09.07 
 
Saksutgreiing: 
 
Sogn regionråd har som målsetjing å utvikla ein strategisk langsiktig reiselivsplan for 
regionen, jf vedtak den 27.04.07.  
 
Fylkeskommunen handsama sak om igangsetjing av reiselivsplan i hovudutval for plan og 
næring den 19.09.07, jf. vedlegg.  
 
Fylkeskommunen ønskjer å leia arbeidet med ein reiselivsplan for Sogn og Fjordane. 
Alternativet er at Sogn regionråd lagar ein reiselivsplan for regionen. Tilrådinga frå 
administrasjonen er at Sogn regionråd samarbeider med fylkeskommunen og sluttar oss til det 
planarbeidet som fylkeskommunen vil igangsette, jf også Ståle Brandshaug si tilråding om ein 
reiselivsplan på fylkesnivå.  
 
Medverknad frå kommunane må sikrast i planprosessen og representantar frå kommunane bør 
delta i planarbeidet. 
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  Sak  39/07 
Sogn Regionråd 

 
Saksh.:  Karina Nerland Arkiv:  
Arkivsak: 07/2066   
 
Saksnr.: Utval Møtedato 
39/07 Sogn Regionråd 28.09.2007 
 
Sak 39/07    
 

Orienteringssaker 28.09.07  
 
 
 
 
1. Orientering om ungdomsnettverket ved ungdomsleiar Elin Reinås (eigen post på 

dagsorden) 
 

2. Orientering om strategisk reiselivsplanlegging ved representant frå fylkeskommunen 
(eigen post på dagsorden) 

 
3. Skriv og meldingar, jf. vedlegg 
 

1. Skriv frå Vegnemndi Fresvik – Gudvangen ved leiar Hans Bjørnetun av 11.07.07 
 

2. Søknad om økonomisk støtte frå Forsvar Lærdal sjukehus ved aksjonsleiar Bente 
Øien Hauge av 20.06.07 

 
4. Evt. Rådmannsgruppa, flyplassgruppa, RUP-gruppa og helsegruppa 
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