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MØTEINNKALLING

Kopi til: Deltakarkommunane

Til medlemmane
i representantskapet i Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

Det blir kalla inn til møte i representantskapet onsdag 10. juni 2020, kl. 12.00 i 4. etasje
i Lerstadvegen 545 (Kiwi/Staples-bygget)

SAKLISTE:
Sak
Sak
Sak

05/20 Godkjenning av møtebok frå møte 23.01.2020
06/20 Årsmelding / rekneskap 2019 - Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
07/20 Kort orientering om pågåande strategiarbeid i SKS IKS ved styreleiar.

Eventuelt

Dersom det er vanskeleg å møte, gi beskjed på telefon 926 11735 eller e-postadresse
bjom.tommerdal@sksiks.no

Dag Olav Tennfjord
leiar i representantskapet
(sign)
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I Sak 05/20 Godkjenning av møtebok frå møte 23.01.2020
SUNNMØRE
KONTROLLUTV ALSEKRETARIAT IKS (SKS IKS)
Representantskapet

MØTEBOK

Møtedato: 23. januar 2020, kl. 12.30
Møtestad: Lerstadvegen 545, 4. etasje. i SKS IKS sine lokalar
Møtet vart leia av Torgrim B. Finnes, Ålesund kommune fram til val av ny leiar av
representantskapet. Deretter leia nyvalt leiar Dag Olav Tennfjord frå Ålesund kommune
møtet.
Elles til stades:
Gudmund Relling, Fjord kommune, Odd Jostein Drotninghaug, Sykkylven kommune, Jan
Ove Tryggestad, Stranda kommune, Dag Oksnes, Giske kommune, Jan Magnar Sandvik, Sula
kommune, Dag Olav Tennfjord, Ålesund kommune, Vebjørn Krogsæter, Ålesund kommune,
Håkon Lykkebø Strand, Ålesund kommune, Åge Vikestrand, Ålesund kommune, Randi
Asbjørnsen, Ålesund kommune.
= 10 voterande
Ikkje til stades: Eva Vinje Aurdal, Ålesund kommune.
Frå administrasjonen møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal
Det var ingen merknader til innkallinga og saklista blei godkjent.

$al( 01/20 ·

Møtebok frå møte 17�10.2019 til vitandeJ

Representantskapet tok møteboka frå møte 17. oktober 2019 samrøystes til vitande.
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i Sak02/20

Val av leiar og nestleiar i representantskapet i.S1{$ Il{S

Det låg ikkje føre innstilling til vedtak frå sekretariatet.
Jan Ove Tryggestad frå Stranda kommune fremma forslag på Dag Olav Tennfjord, Ålesund
kommune som leiar av representantskapet. Vebjørn Krogsæter, Ålesund kommune fremma
forslag på Jan Ove Tryggestad som nestleiar av representantskapet.
Det blei først votert over leiar og deretter votert over nestleiar.
Representantskapet sitt samrøystes vedtak:
Dag Olav Tennfjord, Ålesund kommune veljast som leiar av representantskapet for perioden
2020-2023.
Representantskapet sitt samrøystes vedtak:
Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune veljast som nestleiar av representantskapet for
perioden 2020-2023.

Nestleiar av valkomiteen Gudmund Relling ga ei orientering kring komiteen sitt arbeid og
presenterte kandidatane.
Representantskapet sitt samrøystes vedtak:
Som styre for Sunnmøre kontrollutvalsekretaiat IKS veljast følgjande medlemmar og
varamedlemmar:
• Styreleiar Svein Ove Søholt, veljast for 4 år
• Nestleiar Anne Lise Hessen Følsvik, veljast for 4 år
• Styremedlem Rolf Bergmann, veljast for 2 år
• 1. varamedlem Gunn H. Wågsholm, veljast for 2 år
• 2. varamedlem Randi Bakken Stavseth, veljast for 2 år
• 3. varamedlem Thor Hansen, veljast for 2 år
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I Sak 04/20

Kort orientering om selskapet ved dagleg leiar Bjørn Tømmerda•

Dagleg leiar ga ei orientering om selskapet og <lei utfordringane og moglegheitene ein står
overfor. Fokus var knytt til bemanninga av selskapet i tida framover. Medlemmane fekk høve
til å stille spørsmål kring <lesse emna.
Representantskapet sitt samrøystes vedtak:
Representantskapet tek orienteringa til vitande.

Neste møte i representantskapet var avtalt til måndag 11. mai og onsdag 21. oktober, begge
dagar kl. 12.30 (med lunsj frå 12.00) i Lerstadvegen 545.
Møtet var slutt kl. 13.50

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
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Sak 06/20 Årsm�Iding / rekneskap 2019 - Sunnmøre
Kontrollutvalsekretariat IKS

Som vedl�gg følgjer:

• Styret si årsmelding 2019
• Rekneskap 2019 for Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
• Revisjonsberetning 2019 frå BDO

Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS er eit interkommunalt selskap som vart etablert i
2005. F øreliggande rekneskap for 2019 er ført etter rekneskapslova sine reglar og Norsk
Standard kontoplan 4102.
Driftsrekneskapen viser driftsinntekter på til saman kr 2.556.139,- og finansinntekter på kr.
20.474,-. Totale driftsutgifter er på kr. 2.464.379,-.
Årsoverskotet for 2019 er på kr. 112.235,-.
Rekneskapen blir fastsett av representanskapet etter innstilling frå styret.
På bakgrunn av ovanståande blir saka lagt fram for representantskapet med forslag om slik

Innstilling til vedtak:

Representantskapet godkjenner rekneskap 2019 for Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
med eit overskot på kr. 112.235,-

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
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Bilete: Blåbretind, Sykkylven, fotograf Kjell Magnar Berli

Arsinelding 2019
Sunninøre
l<ontrollutvalsel<retariat IKS
0

ÅRSMELDING FRÅ STYRET 2019 OG ÅRSREKNESKAPEN 2019
Presentert for møte i representantskapet onsdag 10. juni 2020.
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Årsmelding frå styret

2019

Selskapet driv sekretariatsarbeid for kontrollutvala i eigarkommunane
med heimel i kommunelova og forskrift om kontrollutval. Sunnmøre
kontrollutvalsekretariat IKS var i 2019 eigd av kommunane Midsund,
Giske, Norddal, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog, Sandøy,
Haram, Skodje og Ålesund.

Bilete: Frå siste
møte i Skodje
kontrollutval 20.
november 2019.

Kontrollutval
er ikke for pyser
I

U--.
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Selskapet har kontor i Ålesund, men legg vekt på å møte brukarar og
eigarar ute i kommunane noko som medfører reiser. Selskapet har i
tillegg til dagleg leiar på fulltid også ansatt juridisk rådgjevar med 10
% stilling. I tillegg leiger selskapet inn sekretærhjelp etter behov.
Året 2019 har vore prega av førebuing til situasjonen etter 01.01.2020.
Både endring av selskapsavtale, reduksjon i antal eigarkommuner frå
12 til 6 etter 01.01.2020, og førebuing til ny kommunelov har tatt
mykje administrativ tid i sekretariatet.

Bi/ete: Tidlegare styreleiar
av selskapet og leiar av
Stranda kontrollutval
2015-2019/år blom ar av
rådmann Ase Elin Hole.

SIDE 1
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Selskapet har vidare levert tenester innan saksførebuing og
møteverksemd, uttalar til kommunane sine årsrekneskapar, bestilling
av forvaltningsrevisjonar og selskapskontroll, samt førebudd
behandlinga av forvaltningsrevisjonar og selskapskontroll i
kontrollutvala. Kontrollutvalsekretariatet lagar også eigne
kontrollrapportar som ligg utanfor revisjonsmandatet og som dermed
ikkje er definert som reVISJOn.

Bilete: Årets første jordbær
i Norddal kontrollutval, 22.
mai 2019.

Kontrollutvala har blitt stadig meir førespurt om å avklare, undersøke
og vurdere problemstillingar både frå enkeltpersonar og
kommunestyra i den enkelte kommune. Sekretariatet får dermed også
ei oppgåve i å avgrense kontrollutvala sitt arbeid som tilsynsorgan,
og oppgåvene har stadig blitt meir komplekse og tidkrevjande.
Selskapet ønskjer so langt som mogleg å etterkom slike bestillingar.

Bilete: Frå den årlege
kontrollutvalskonferansen
på Gardermoen i regi av
kommunerevisorforbundet,
30. og 31. januar 2019.

SIDE 2
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I 2019 har representantskapet hatt 3 møte, styret hatt 4 møte og behandla
16 saker. Selskapet har medverka til å avvikle 52 kontrollutvalsmøte og å
handsame 228 saker.

Bilete: Frå siste møte i
Sandøy lwntrollutval 18.
november 2019.

Framleis drift
Årets resultat gir etter styret si vurdering eit rettvisande bilde av selskapet si
økonomiske stilling 31. desember 2019 og for resultatet i rekneskapsåret i
samsvar med god rekneskapskikk i Noreg. Årsresultatet for 2019 er på 112.235,.
Økonomien i selskapet er god.
Selskapet si drift skal vere basert på sjølvkost og vere sikra gjennom
selskapsavtalen.
Størrelsen på det akkumulerte overskotet må vurderast i forhold til dette.
Styret meiner derfor at det er rett å legge fortsatt drift av selskapet til grunn
ved avlegging av årsrekneskapen.

Arbeidsmiljø/ytre miljø, likestilling
Selskapet har hatt 1,1 stilling gjennom heile 2019. I tillegg har det blitt kjøpt
tenester frå andre slik som budsjettet opnar for. I styret er både kvinner og
menn representert. Selskapet sin aktivitet forureinar ikkje det ytre miljøet. Det
har i 2019 ikkje vore sjukefråvær.

SIDE3
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Bilete: frå siste møte i
Midsund lwntrollutval 15.
oktober 2019. Utvalsmedlem
Tove Opstad hadde baka
verdas beste marsipankake.

Andre forhold
Styret kjenner ikkje til forhold etter rekneskapsåret sin utgang som har
betydning for stillinga og resultatet i selskapet.

Ålesund,

15.04-2020
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Svein Ove Søbolt
Anne Lise Hessen Følsvik
Styreleiai.·

Nestleiar

nr _J

·<ff/Rolf Bergm�
Styremedlem

��

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

SIDE 4
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Årsregnskap 2019
Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat

Org.nr.: 889 117 192
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Resultatregnskap
Budsjett
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Driftsinntekter, deltakerkommuner
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

4
4

2019

2018

2019

2 506 139
50 000
2 556 139

2 401 200 2 506 139
0
0
2 401 200 2 506 139

1 670 051
794 328

1 467 311 1 666 200
936 011 847 939
2 403 322 2 514 139

2 464 379

Driftsresultat

91 761

-2 122

-8 000

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

20 504
30
20 474

12 774
154
12 619

8 000

112 235

10 498

0

112 235

10 498

0

-112 235
112 235

-10 498
10 498

Ordinært resultat
Årsresultat

Overføringer
Overføring egenkapital
Sum overføringer

Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat
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Balanse

Eiendeler
Kapitalinnskudd KLP
Sum finansielle anleggsmidler

Note
4

Sum anleggsmidler

2019

2018

0
0

6 347
6 347

0

6 347

155 308
35 842

200 036
22 442

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o. I
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum bankinnskudd, kontanter o.l

2

191 150

3

914 348

222 478

876 295

914 348

876 295

Sum omløpsmidler

1 105 498

1 098 772

Sum eiendeler

1 105 498

1 105 119

Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat
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Balanse

Egenkapital og gjeld

Note

2019

2018

Egenkapital

Annen egenkapital

5

739 122

626 887

Sum egenkapital

5

739 122

626 887

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

119 742
112 652
133 982

300 154
46 522
131 557

366 377

478 232

Sum gjeld

366 377

478 232

1 105 498

1 105119

Sum egenkapital og gjeld

j /_!j__

Ålesund, /
2020
Styret i Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat

l
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Anne Lise Hessen Følsvi

Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat
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Noter til regnskapet 2019
Note 1 Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode
som tilhørende inntekter inntektsføres.
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
,nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Note 2 Andre kortsiktige fordringer

Fordringer er vurdert til pålydende.
Andre fordringer består av refusjon av merverdiavgift kr 155 308.
Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr 68 377.
Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre �telser
Sum
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

2019
1 219 933
202 524
247 594
0
1 670 051
Daglig leder
959 547
9 684
969 231

2018

1 163 095
178 968
124 748
500
1 467 311
Styret/
representantskap
117 650
0
117 650

Daglig leder er i tillegg omfattet av selskapets pensjonsordning.
Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 18 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 7 000.
Beløpene er eksklusiv mva.

Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat

5 av 10

Side 5

16 av 21

Noter til regnskapet 2019
Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor (forts.)
Pensjonsordning
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er
opprettet pensjonsordning i KLP, som oppfyller kravene iht loven. De regnskapsførte pensjonskostnadene
for 2019 var kr 229 771.
Ordningen omfatter
- antall aktive
- antall oppsatte
- antall pensjoner

2
O
1

Premiefondet pr 31.12.2019 utgjør kr 3 907 575.
Forventet avkastning i 2019 utgjør kr 176 252.
Forpliktelsen og endring i denne er ikke balanseført, dette er i samsvar med reglene om god regnskapsskikk
for små foretak.
Brutto pensjonsforpliktelse pr 31.12.2019 utgjør kr 4 850 548.
Det er i 2019 endret regnskapsprinsipp og egenkapitalinnskudd i KLP er kostnadsført i sin helhet pr
31.12.2019. Dette er i samsvar med reglene om god regnskapsskikk for små foretak.
Kostnadsført kapitalinnskudd i 2019 er kr 17 813.
Note 5 Egenkapital
Kapitalinnskudd
Egenkapital Pr. 01.01.2019
Årets resultat
Pr. 31.12.2019

Sunnmøre Kontrollutvalgssekretariat
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250 000
250 000

Annen
egenkapital
376 887
112 235___
489 122

Sum
egenkapital
626 887
112 235
739 122
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Til BDO AS ved Erik Langlo-Johansen

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Sunnmøre
Kontrollutvalsekretariat IKS for året som ble avsluttet den 31. desember 2019, med det formål å
kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets
finansielle stilling og resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørsler vi har ansett
som nødvendige for å Innhente de nødvendige opplysninger at:
1 . Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all relevant
informasjon.
2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter,
relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.
4, VI har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter.
6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen
informasjon.
7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,
generalforsamlingsprotokoll mv.
8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.
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9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
a.
b.
c.
d.

Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;
Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.

10. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse
eiendelene.
13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og
har opplyst i note om eventuelle garantier.
14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller
omtalt.
15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.
16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av
betydning.
17. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift.
18. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
19. Vi har gitt dere:
a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets
årsregnskap/årsrapport, og
c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er
nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
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IBDO

BDO AS
Lerstadvegen 517
6018 Ålesund

Uavhengig revisors beretning
Til generalforsamlingen i Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat IKS.
Årsregnskapet består av:
• Balanse per 31. desember 2019
• Resultatregnskap for 2019
• Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember
2019 og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Annen informasjon
Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å
rapportere i så henseende.
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder {ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som
følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https: //revisorforeningen. no/revisjonsberetninger

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag {ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Ålesund, 15. april 2020
BDO AS
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Sak 07/20 Kort orientering om pågåande strategiarbeid i SKS IKS ved
styreleiar.

Bakgrunn:
Styret gjorde i sitt møte 28. februar 2020 følgjande vedtak:

I Styresak ()Jf2()(Jppstat1 åv

ar�eide nied s#ategi11otitfør selskapet.

i

Sakspapirfrå sekretariatet datert 21. februar 2020.
Styre sitt samrøystes vedtak:
Styret vedtar å starte arbeidet med eit strateginotatfor selskapet. Dagleg leiar leggfram eit
fyrste utkast til neste styremøte som er avtalt til 15. april 2020.

Styreleiar Svein Ove Søholt vil på møtet 10. juni gje representantskapet ei oppdatering på dette
arbeidet og seie litt nærare om moglege konsekvensar dette kan ha for budsjett 2021. Det er
spesielt innafor bemanning, sårharheit og kompetanse styret har vald å sjå nærare på <lei
utfordringane selskapet står overfor i framtida. Styret skal handsame denne saka på nytt i sitt
neste møte 15. juni. Signaler frå representantskapet vil være tenleg i denne samanhengen.

Bjørn Tømmerdal
Dagleg leiar
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

