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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 
 
Dato: 25.09.2017 kl. 09:00-12:00  
Møtested: Rådhuset, møterom Trogfell  
Arkivsak: 17/00013  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
I tillegg møter: 
Fungerende rådmann Terje Beruldsen, sak 20-21/17    Kl. 09:00 
Avdelingsleder for drift DDØ Ronny Tellefsdal Sunde, sak 20/17 Kl. 09:00 
Ordfører Reidar Saga, sak 25/17-1d 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00013-20 Godkjenning av møteinnkalling 25.09.17 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00013-21 Godkjenning av protokoll fra møte 21.06.17 4 

Saker til behandling 

20/17 17/14116-1 Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Åmli 
kommune 

5 

21/17 17/14115-1 Åmli kommunes rutiner og retningslinjer for varsling  7 

22/17 17/14093-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Åmli kommune 9 

23/17 17/14092-2 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Åmli kommune 11 

24/17 17/00020-7 Orientering fra revisjonen i møte 25.09.17 12 
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25/17 17/00026-7 Referatsaker 25.09.17 14 

26/17 17/00033-7 Eventuelt 25.09.17 16 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 18.09.2017 
 
For 
Leder Tobias Wessel-Hansen Tangen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget   
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 25.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00013-20 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 4/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 25.09.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 25.09.17 
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 21.06.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00013-21 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 4/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 21.06.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 21.06.17 
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Saker til behandling 

20/17 Orientering om informasjonssikkerhet og beredskap Åmli kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14116-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 20/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I møtet 26.04.17 diskuterte kontrollutvalget under sak 13/17 (Referatsaker) datasikkerhet og 
beredskap i kommunen. Kontrollutvalget bestemte seg for å invitere administrasjonen til å 
orientere om saken i påfølgende møte. 
 
Saksopplysninger: 
En kommune håndterer store mengder informasjon som ligger til grunn for mye av den 
kommunale tjenesteproduksjon. Informasjonen er helt nødvendig for at kommunen skal ha 
mulighet til å oppfylle sine forpliktelser og leve opp til innbyggernes forventinger. Denne 
informasjonen er først og fremst verdifull for de den omhandler, ansatte, elever, innbyggere og 
virksomheter, men kan være interessant også for uvedkommende, enten disse er eksterne eller 
interne. Samfunnet må ha tillit til at kommunen forvalter felles informasjonsressurser på en 
pålitelig måte. 
 
Informasjonssikkerhet handler om å være bevisst på hvilken informasjon som faktisk kan 
offentliggjøres og hvilke krav som stilles for å sørge for at sikring av offentlig informasjon også 
blir ivaretatt. Det er viktig å ha et bevisst forhold mellom beskyttelse av informasjon og åpenhet 
for å sikre at den enkelte innbygger, virksomheter eller andre offentlige interesser ikke blir 
skadet av informasjon som er unntatt offentlighet kommer på avveie. Informasjon som krever 
offentlighet må også sikres mot at uvedkommende kan endre eller modifisere innholdet. 
 
Offentlige virksomheter er gjennom eForvaltningsforskriften §15 pålagt å jobbe systematisk med 
informasjonssikkerhet som innebærer at man skal ha beskrevet mål og strategi for 
informasjonssikkerhet i virksomheten. Forvaltningsorganet er videre forpliktet til å inkludere 
disse i internkontrollen på informasjonssikkerhetsområder som bør basere seg på anerkjente 
standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet og være en del av den helhetlige 
internkontrollen. 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har i sin veileder for informasjonssikkerhet uttalt at 
sikkerhetsmålene bør beskrive både formål for informasjonsbehandlingen i forvaltningsorganet 
og overordnede føringer for informasjonsbehandling og bruk av IKT. Målene bør ha vekt på 
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet i virksomhetens informasjonsbehandling. Det står 
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videre at sikkerhetsstrategien bør omfatte sentrale valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet. Difi 
mener strategien bør inneholde retningslinjer for hvordan sikkerhetsarbeidet skal organiseres og 
gjennomføres, og retningslinjer for relevante tiltaksområder. 
 
Kommunen er videre gjennom personvernforskriften §2-10 forpliktet til å treffe tiltak for å fysisk 
sikre mot uautorisert adgang til utsyr som brukes for å behandle personopplysninger. 
 
Kontrollutvalget har invitert administrasjonen for å orientere om følgende: 

• Generell presentasjon av IKT-samarbeid i Øst-regionen 
• Status etter forvaltningsrevisjon 2015 – IKT-sikkerhet og sårbarhet i Åmli kommune (se 

vedlagt rapport) 
• I hvilken grad har kommunen sørget for tilfredsstillende internkontroll på 

informasjonssikkerhetsområdet? 
• Har kommunen og virksomhetene tilfredsstillende rutiner for å sikre informasjonens 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet?  
• Hvordan ivaretas sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften?  
• Har kommunen oppdatert mål, retningslinjer og rutiner for IKT-arbeidet?  
• Foretas sikkerhetsrevisjon?  
• Er det tilfredsstillende arbeidsdeling vedr IKT?  
• Har kommunen rutiner for å gjenoppta normal drift etter driftsstans?  
• Er kompatibiliteten mellom ulike datasystem i kommunen tilfredsstillende?  
• Har kommunen en beredskapsplan for IKT og er denne samordnet med planene i andre deler 

av kommunen?  
• Hvordan er IKT-sikkerheten ivaretatt i virksomhetenes beredskapsplaner?  
• I hvilken grad gjennomføres beredskapsøvelser og evaluering av disse? 

 
I sammen med fungerende rådmann Terje Beruldsen møter avdelingsleder for drift ved DDØ 
Ronny Tellefsdal Sunde. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er lagt frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonen orientering.  
 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon 2015 – IKT-sikkerhet og sårbarhet i Åmli kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

FR - IKT OG 
BEREDSKAP  
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21/17 Åmli kommunes rutiner og retningslinjer for varsling  
 
Arkivsak-dok.  17/14115-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 21/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 26.04.17 sak 13/17-4d (Referatsaker-Neste møte). 
Kontrollutvalget besluttet å sette kommunes rutiner og retningslinjer for varsling på dagsorden 
og invitere rådmann til neste møte for å redegjøre for kommunens rutiner og praksis knyttet til 
varslingssaker. 
 
På bakgrunn av vedtaket over og ulike varslingssaker fra andre omkringliggende kommuner den 
senere tiden, har kontrollutvalget invitert rådmann for å redegjøre for kommunens rutiner og 
praksis knyttet til varslingssaker. 
 
Saksopplysninger: 
Lovbestemmelsen for varsling går frem av Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6. Det går frem 
av KS sin veileder for "varsling" at varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på 
lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Videre går det frem 
at varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold. I en stor 
organisasjon vil det forekomme kritikkverdige forhold. Dette kan være knyttet til brudd på lover, 
regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Det er viktig at slike forhold 
kommer fram så tidlig som mulig, slik at skadene kan begrenses, og forholdene raskt kan bli 
rettet opp. 
 
Det går frem av veilederen at de fleste kommuner har i dag kanaler som tar imot meldinger om 
kritikkverdige forhold. Det mest naturlige sted å henvende seg for en arbeidstaker som har fått 
kjennskap til noe kritikkverdig, er til nærmeste leder, tillitsvalgt eller verneombud. KS anbefaler 
at kommunene utarbeider rutiner for varsling som bygger på tjenestevei i kommunen. Samtidig 
er det viktig å etablere og synliggjøre hvilke alternative kanaler en varsler kan bruke 
(kontrollutvalget eller andre tilsynsmyndigheter). 
 
I henhold til arbeidsmiljølovens § 3-6 har arbeidsgiver en plikt til å legge forholdene til rette for 
varsling. 
 
KS sin veileder legger til grunn følgende prinsipper for en velfungerende varslingsordning: 

• Alle varsler skal tas på alvor og undersøkes 
• Kritikkverdige forhold må endres eller stoppes 
• Åpenhet og ærlighet er viktig 
• Kommunene trenger arbeidstakere som sier fra 
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• Alle saker bør oftest tas opp med nærmeste leder 
• Den som varsler skal ivaretas på en god måte 
• Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet 

 
Kontrollutvalget kan også være en varslingskanal for de tilfeller der det avdekkes grove 
kritikkverdige forhold, kritikkverdige forhold som ikke tas alvorlig av den øverste administrative 
ledelsen eller som utføres av denne, vil kontrollutvalget være en instans å varsle. Dette gjelder 
særlig saker innen økonomiforvaltning, anskaffelser og lignende saker, samt alvorlige saker på 
områder der det ikke finnes andre tilsynsorganer. Saken blir da løftet opp på politisk nivå dersom 
kontrollutvalget anser saken så alvorlig at det velger å gå videre til kommunestyret med den. 
 
Etiske retningslinjer for Åmli kommune er sist vedtatt av kommunestyret 29.10.2009 (sak K 
09/129). Det er et eget «delkapittel» i de etiske retningslinjer for Åmli kommune som omhandler 
varsling (side 5). De etiske retningslinjene kan man enkelt finne på kommunens hjemmeside.  
 
Fungerende rådmann Terje Beruldsen er invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for 
kommunens rutiner og praksis knyttet til varslingssaker, i tillegg til å svare på spørsmål fra 
kontrollutvalgets medlemmer.  
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak fra sekretariatet i påvente av rådmannens redegjørelse. 
 
 
Vedlegg:  

- Etiske retningslinjer for Åmli kommune 
- KS veileder for varsling 

 
 

Vedlegg til sak 

Etiske retningslinjer 
for Åmli kommune  

Veileder - varsling 
og ytringsfrihet  
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22/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Åmli kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14093-1 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 22/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Åmli 
kommune med en ramme på kr. 650 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for kommunestyret (via formannskapet) om budsjett 
for kontrollutvalget sin virksomhet, samt kjøp av revisjons- og sekretariats tjenester for 2018 i 
Åmli kommune. 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 
” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til kommunestyret”. 

 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Åmli 
kommune for 2018. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjett omfatter utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet 
til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester. Budsjettfremlegget er basert på erfaringstall 
(regnskapstall 2016) og delvis på anslag. 
 
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets virksomhet, slik at det 
ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til et annet. Sekretariatet 
har i all hovedsak videreført fordelingen mellom de ulike budsjettpostene for inneværende 
budsjettår. 
 
Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 
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Kurs og opplæring 
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for 
å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling 
mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale samlinger er viktig i 
den sammenheng. 
 
Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 
anledning til å delta på de viktigste kurs-/opplæringstilbudene i 2018. 
 
Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige 
konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er 
forholdsvis kostbar å delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som 
nettverksskaper. I tillegg arrangerer Forum for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser. 
 
Møtegodtgjørelse 
Posten «Møtegodtgjørelse mv.» avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket 
godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for 
godtgjørelse til folkevalgte i Åmli kommune. Kontrollutvalget har de siste årene budsjettert med 
4 møter i året. Behovet har vist seg å være større og det har blitt arrangert ekstramøte både i 2016 
og 2017. Sekretariatet foreslår derfor å øke antall møter til 5 kontrollutvalgsmøter i 2018. Dette 
medfører noe økte kostnader knyttet til denne posten.  
 
Sekretariatstjenester 
Åmli kommune er medeier i Agder- og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 
Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet 
(eierbrøk/kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for Temark vedtas først av 
representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i 
anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet. 
 
Hvis kontrollutvalget øker antall møter fra 4 til 5 i året slik sekretariatet foreslår vil det medføre 
økte kostnader til sekretariatet på kr. 11 927.  
 
Revisjonstjenester 
Åmli kommune er medeier i Aust-Agder Revisjon IKS. Kostnader til selskapet blir fordelt etter 
en egen fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten blir fastlagt av selskapets 
representantskap, derfor tar vi forbehold om at det kan bli endringer i anslaget vi har tatt høyde 
for i budsjettoppsettet. 
 
Forslag til budsjett for 2018 baserer seg på et gjennomsnitt av tidsforbruk de foregående år (2015 
og 2016), i tillegg til tidsbusjett for inneværende år (2017). Det er verdt å merke at tilskudd til 
selskapskontroll nå er innlemmet i tilskuddetsbeløpet, og ikke ligge som egen post i 
kontrollutvalgets budsjett.  
 
I tilskuddet til revisjonen ligger som tidligere; 1) lovpålagt finansiell revisjon (kr. 138 600),  2) 
særattestasjoner og bistand (kr. 50 400),  3) kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og bistand 
ovenfor KU (31 500),  4) forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (kr. 157 500) og 5) andel 
Felles-kostnader (kr. 65 300). Gjennomsnitt pr. år er det budsjettert med kr. 15 000 til 
selskapskontroll og det skal være tilstrekkelig til å gjennomføre en enkel selskapskontroll (50 
arbeidstimer) iht. vedtatt plan for selskapskontroll. 
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Budsjettet kan spesifiseres som følger: 
 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 
Lønn                  7 738              15 000              15 000                9 000  
Møtegodtgjørelse                12 000                8 000                8 000              10 000  
Tapt arb. Fortjeneste                31 365              15 000              15 000              32 000  
Arb. Giver avg.                  5 431                4 000                4 000                6 000  
Tidsskrift                  2 626  - -               3 000  
Kurs og opplæring                  9 045              25 000              50 000              50 000  
Kjøregodtgjørelse                  3 112                4 000                2 500                4 000  

Kjøp fra IKS         
a. Tilskudd til revisjon (inkl. 
selskapskontroll) 

 
270 000  270 000  280 000  

 
443 000  

b. Tilskudd til sekretariat                85 300             100 000              81 000**  93 000***  
c. Selskapskontroll -               7 000              37 500  - * 
          

Totalutgifter             426 617           448 000           493 000           650 000  
* Tilskudd til selskapskontroll nå er innlemmet i tilskuddetsbeløpet, og ikke ligge som egen post i 

kontrollutvalgets budsjett. 

**Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for 

2017 er derfor basert på et anslag. Faktisk vedtatt kostnader til sekretariat var i 2017 kr. 80 852 

jf. vedtak i representantskapet i november. 

***I anslaget for 2018 legger sekretariatet til grunn en økning på 15 % i forhold til vedtatt 

ramme for 2017 på kr. 80 852, dersom kontrollutvalget velger å øke antall møter pr. år fra fire 

til fem.  

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 650 000,- for kontrollutvalget for 2018, dette 
inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern 
budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 
 
Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 
granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern 
kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. 
Dette er i så tilfelle en sak for bystyret. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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23/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Åmli kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14092-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 23/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Åmli kommune tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter 
• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15.06.04 
• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 
Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder revisjon IKS er valgt som revisor for 
Åmli kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2017 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2017. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å 
planlegge tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. 
Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for 
vedlagte dokument. 
 
Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil, 
sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å 
oppfylle deres tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 
 
Revisor vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 
 
 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Åmli regnskapsrevisjon 
 
 

Vedlegg til sak 

Overordnet 
revisjonsstrategi Åmli kommune 2017 
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24/17 Orientering fra revisjonen i møte 25.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00020-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 24/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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25/17 Referatsaker 25.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00026-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 25/17 
 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker 
a. Status – LEA prosjektet (skriftlig tilbakemelding fra Kristin Mood 06.09.17): 

LEA er nå planlagt avsluttet siste halvdel av oktober. Prosjektet skal presenteres for 
kommunestyret 21.9.17. Det går som planlagt, bortsett fra fremdriften. Sykdom, 

ferieavvikling og fulle kalendere gjør at vi er forsinka. I dag har vi en drøfting av mål i 
Drifts- og vedlikeholdsteamet. Det gjenstår en «en til en samtale» mellom prosjektleder 

og alle i driftsteamet og deretter får vi en sluttrapport. Ser for meg at jeg oversender 
sluttrapporten når den foreligger ref. deres sak 1/17 i møte 13.02.17 

 
Prosjektet har bl.a. avdekket et behov for coaching av hver av de ansatte i Drifts- og 
vedlikeholdsteamet. Dette er det ikke budsjett for i denne omgangen. Det blir i disse 

dager gjort en henvendelse til KS om muligheter for OU-midler til denne coachingen.  
 

Lederutviklingen, som er en konsekvens av LEA, går som planlagt. 
 
Svarer gjerne på spørsmål om det er noe du lurer på. 

 
b. Status - Sivilombudsmannens vurdering av en tilsettingsprosess i Åmli kommune 

(skriftlig tilbakemelding fra Terje Beruldsen 06.09.17): 
Nei, det foreligger ingen vurdering fra Sivilombudsmannen enda. 
  

I foreløpig svar fra Sivilombudsmannen er det informert om at det er en ny 
saksbehandler som skal følge opp saken og at svar/vurdering vil foreligge innen 

utgangen av september måned. 
 

c. Status – arbeidsmøter mellom administrasjonen og politikerne (ledermøter) 
Sekretariatet har fått bekreftet fra fungerende rådmann at praksisen med arbeidsmøter 
mellom administrasjonen og politikerne (ledermøter) er avviklet grunnet at det brøt med 
kommunelovens bestemmelser.  
 

d. Status ifbm. arbeidsmiljøet på rådhuset (U.OFF. jfr. Offl 13 jfr. Fvl. §13,1) 
Ordfører Reidar Saga vil gi en kort status.  
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2. Innkommen post 
a. Ingen innkommen post.  

 
3. Saker behandlet i kommunestyret: 

a. 22.06.17 sak PS 17/68 Rapport forvaltningsrevisjon - Barnevernstjenesten Øst i Agder 
 

4. Neste møte 27.11.17 kl. 09:00-12:00 
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26/17 Eventuelt 25.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00033-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 25.09.2017 26/17 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 


