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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 30.10.2017 kl. 09:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)  
Møtested: Først møtes utvalget på kommunehuset, møterom Himmelsyna, der etter 

LIBIR IKS, Birkelandsveien 167,4790 Lillesand (NB: MERK MØTESTED!) 
 

Arkivsak: 17/00012  
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. Olav Vehusheia (H) kalles inn som vara for Inger E.B. 
Slågedal (SV).  
 
I forbindelse med kontrollutvalgets møte vil det bli avholdt felles virksomhetsbesøk med 
Lillesand kontrollutvalg hos LIBIR IKS. Kontrollutvalget blir tatt imot av daglig leder 
Johan Jørgen Fossli. Det vil bli gjennomført en omvisning på området, gitt informasjon om 
selskapet. I tillegg vil det bli gitt informasjon om situasjonen som har vært ifbm. 
avfallsutfordringene i regionen etter RenoNorden-konkursen og hvilke konsekvenser dette 
har fått for LIBIR IKS og deres abonnenter. 
 
Virksomhetsbesøket vil finne sted fra kl. 12:00 til kl. 13:30 etter at kontrollutvalget har 
avviklet ordinært møte.  
 
I tillegg møter: 
Rådmann Anne Stapnes, sak 29-32/17    Kl. 09:00 
Økonomisjef Tom Olstad, sak 29/17    Kl. 09:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/17 17/00012-27 Godkjenning av møteinnkalling 30.10.17 3 

Møteprotokoll 

5/17 17/00012-28 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.17 4 

Saker til behandling 
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29/17 17/14831-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune 5 

30/17 17/14966-1 Orientering vedr. oppløsning av KR-IKT 6 

31/17 15/15527-14 
Orientering vedr. tvistesaken mellom Birkenes kommune og 
byggmester Kristian Flaa AS - Status i saken 8 

32/17 17/14972-2 
Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn og 
godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler - Birkenes kommune  

9 

33/17 17/14963-1 Møte- og arbeidsplan for 2018  11 

34/17 17/00018-9 Orientering fra revisjonen 30.10.17 14 

35/17 17/00025-11 Referatsaker 30.10.17 15 

36/17 17/00032-9 Eventuelt 30.10.17 16 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 23.10.2017 
 
For 
Leder Wiggo Svendsen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00012-27 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 30.10.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 30.10.17 
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Møteprotokoll 

5/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00012-28 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 5/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 27.09.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 27.09.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 27.09.17
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Saker til behandling 

29/17 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14831-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 29/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I henhold til kommunelovens kap. 5 og Forskrift om årsbudsjett § 10 skal rådmannen gjennom 
budsjettåret legge frem for kommunestyret rapporter som viser den økonomiske utviklingen i 
henhold til budsjettet. Dersom det er grunn til det, skal det i rapportene foreslås nødvendige 
tiltak. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd 
i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være 
naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 
gjennom året. 
 
Tertialrapporten (Driftsrapporten) er en rapport til kommunestyret som skal vise i hvilken grad 
budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i økonomiplan 
sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre. 
 
2. tertialrapport (Driftsrapporten) gir en samlet fremstilling av regnskaps- og budsjettsituasjonen 
basert på tjenesteområdenes rapporteringer (1B) og status på fellesområdet (1A) per 31. juli 
2017. Rapporten for juli skal gi informasjon om faktisk nåsituasjon og forslag til tiltak der det 
rapporteres vesentlige avvik. Rapporten skal også synliggjøre en forventet årsprognose totalt og 
innenfor hvert tjenesteområde. 
 
Økonomisjef Tom Olstad stiller i møtet for å orientere om økonomiske situasjon pr. 2. tertial. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Det blir ikke sendt ut vedlegg i saken, da disse legges ut på kommunens hjemmeside. 
Saksfremlegget fra rådmannen ligger i sakspapirene til kommunestyret 19.10.2017 sak 070/17. 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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30/17 Orientering vedr. oppløsning av KR-IKT 
 
Arkivsak-dok.  17/14966-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 30/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Som en følge av at både Kristiansand kommune og Lillesand kommune har pr 31.12.16 sagt opp avtalen 
om vertskommunesamarbeidet KR-IKT. 
 
Saksopplysninger: 
Birkenes kommune har vært en del av IKT-samarbeidet KR-IKT siden 2014, og at dette 
innebærer at Birkenes trer ut av samarbeidet senest 01.10.18, har kontrollutvalget bedt rådmann 
om å gi en orientering knyttet til saken. 
 
Etter at resultatene fra kommunereformen var klare, har Kristiansand kommune gjort det klart at 
de vil avvikle samarbeidet KR-IKT. Både Kristiansand kommune og Lillesand kommune har pr 
31.12.16 sagt opp avtalen om vertskommunesamarbeidet KR-IKT. 
 
Foreslått avtale om oppløsning av KR-IKT innebærer at Birkenes trer ut av samarbeidet senest 
01.10.18. 
Det innebærer at Birkenes kommune har måtte finne en ny driftsløsning for deres IT-tjenester. 
Formannskapet og kommunestyret har behandlet en sak for dette i møte henholdsvis 11.10.17 
(sak 051/17) og 19.10.17 (sak 078/17). I saksfremlegget til kommunestyret går det frem at 
følgende punkter vil etter administrasjonens vurdering, være viktig å ha et overordnet fokus på i 
valg av ny driftsmodell og i overgangen til ny driftsorganisasjon: 

- Sikre en stabil og forutsigbar driftssituasjon for brukerne 
- Sikre at overføringen av driftsansvar fra KR-IKT til Birkens kommune gir minimalt med 

driftsforstyrrelser for brukerne. 
- Sikre at kommunen får en naturlig IKT-utvikling som understøtter fremtidige 

digitaliseringsløsninger 
- Sikre en forutsigbar IKT-kostnad 
- Sikre at informasjonssikkerhet blir ivaretatt 
- Sikre at IKT-driftsmodellen kan endres/tilpasses relativt raskt ut i fra eventuelle endringer i 

rammebetingelser 
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Det går videre frem at det i utredningsarbeidet er vurdert fem alternative IKT-driftsmodeller: 
1. Etablere egen IT-organisasjon i kommunen 
2. Etablere egen IT-organisasjon i samarbeid med andre kommuner 
3. Etablere egen IT-organisasjon, med bruk av eksterne leverandører 
4. Søke andre etablerte interkommunale IKT-samarbeid 
5. Legge hele IT-driften ut på anbud 

 
 
Etter anbefaling fra administrasjonen vedtok kommunestyret i Birkenes å forhandle frem et 
forslag til en IKT-samarbeidsavtale med Lillesand kommune. 
 
Det vises for øvrig til vedlagt saksfremlegg fra kommunestyrets behandling av sak 078/17 - 
Driftsløsning IT Birkenes kommune, behandlet i møte 19.10.17. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal ikke ta stilling til alternative IKT-driftsmodeller og hensiktsmessigheten av 
kommunestyrets vedtak. Men det er naturlig at kontrollutvalget følger opp om administrasjonen 
etterlever de føringene som kommunestyret la til grunn da de behandlet saken, i tillegg til at det 
er viktig for kontrollutvalget å se at kommunen har tilfredsstillende internkontroll på 
informasjonssikkerhetsområdet. 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmanns orientering. 
 
 
Vedlegg:  

- Saksfremlegg - Driftsløsning IT Birkenes kommune 
- Saksfremlegg - Oppløsning av KR-IKT 

 
 

Vedlegg til sak 

Saksfremlegg - 
Driftsløsning IT Birkenes kommune 

Saksfremlegg - 
Oppløsning av KR-IKT 
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31/17 Orientering vedr. tvistesaken mellom Birkenes kommune og 
byggmester Kristian Flaa AS - Status i saken 
 
Arkivsak-dok.  15/15527-14 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 31/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere behandlet saken, senest i møte 13.02.17 sak 1/17. følgende vedtak 
ble fattet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget ønsker å avgi følgende uttalelse til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å utarbeider rutiner for kommunes håndtering av 

tvistesaker som kan ende opp i rettsapparatet. Rutinene bør etter kontrollutvalgets vurdering 

omfattet blant annet risikovurdering, politisk involvering, bruk av ekstern kompetanse og 

rettsmekling som alternativ til rettssak. 

 

Samtidig viser denne saken viktigheten av å ha det formelle på plass når det gjelder 

dokumentasjon av møter og avtaler mellom partene. 

 

For øvrig mener kontrollutvalget at tidsbruken på ca. 1,5 år fra byggene var ferdige til 

kommunen tok ut stevning mot byggmester, er kritikkverdig. 

 
Saksopplysninger: 
Kort oppsummert gjelder saken krav om retting og erstatning ved en totalentreprise. 
 
Kristiansand tingrett avsa dom i saken 19.12.16. 
 
Rådmann Anne Stapnes er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for om det er blitt 
utarbeider rutiner for kommunes håndtering av tvistesaker som kan ende opp i rettsapparatet i 
tråd med kontrollutvalgets anbefaling. I tillegg ønsker kontrollutvalget en redegjørelse i forhold 
til status vedrørende utleie av leilighetene i bygget.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. 
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32/17 Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn og godkjenning 
etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 
og skoler - Birkenes kommune  
 
Arkivsak-dok.  17/14972-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 32/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere bedt om å få forelagt enhver tilsynsrapport som kan være av 
interesse for utvalgets arbeid. 
 
Kontrollutvalget fikk etter avtale tilsendt den endelige tilsynsrapporten 04.07.17. 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennomført tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn 
og 
godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler i tidsperioden 
08.02.17-15.05.17.  
 
Det går frem av tilsynsrapporten at systemrevisjonen omfattet følgende områder: 
 
Om kommunen jobber systematisk i sitt arbeid etter forskrift om miljøretta helsevern med 
barnehager og skoler 
 

• Om kommunen har tilstrekkelig styring og internkontroll 
• Om selve godkjenning og tilsynsordningen er i tråd med krav i forskriften 

 
Det ble funnet følgende avvik: 

• Kommunens godkjenningsordning følger ikke forskriftens krav 
 

I tillegg har Fylkesmannen følgende merknad: 
• Kommunens sikrer ikke god nok styring og rutiner rundt forhold som omhandles i forskrift for 

miljørettet helsevern 
 
Kommunen fikk frist til å svare fylkesmannen innen 30.08.17. 
 
Det vises for øvrig til endelig rapport - Tilsyn med kommunenes tilsyn og godkjenning av skoler 
og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern.  
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Rådmann er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for hvilke tiltak og gjerne 
eksempel på praksisendring som skal gjøres for å rette avviket med bakgrunn i svarbrev til 
fylkesmannen. I tillegg kan det bli aktuelt å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmanns redegjørelse.  
 
 
Vedlegg:  

- Endelig rapport - Tilsyn med kommunenes tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter 
forskrift om miljørettet helsevern 

 
 

Vedlegg til sak 

Rapport fra tilsyn 
med kommunenes tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern 
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33/17 Møte- og arbeidsplan for 2018  
 
Arkivsak-dok.  17/14963-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 33/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
avholde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2018: Mandag kl. 14:00: 12.02 - 23.04 - 18.06 - 24.09 - 26.11 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. 
Saken skal videre legges frem til behandling i kommunestyret. 
 
Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de 
oppgaver/saker som kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver 
som utvalget etter egen forskrift er pålagt å behandle. 
 
I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av 
erfaring fra tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. 
Enkelte saker er også av en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker 
er det direkte kontakt/drøftelser med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 
 
Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, fremfor å 
utarbeide en samlet plan for virksomheten i valgperioden. 
 
Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller 
forskriftet av 15.06.04. 
 
Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og agenda for 2018: 
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Birkenes kontrollutvalg 
Møte- og arbeidsplan 2018 

 
Mandag 12. februar 2018 kl. 14:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 
• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
• Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Mandag 23. april 2018 kl. 14:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 
• Årsregnskap/årsrapport 2017 for Birkenes kommune 
• Orientering fra økonomisjefen 
• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a. skatteoppkreveren) 
• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
• Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Mandag 18. juni 2018 kl. 14:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2018 
• Bestilling av felles forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen 
• Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt – "Innkjøp i Birkenes kommune" 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Mandag 24. september 2018 kl. 14:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 
• Budsjett for kontroll og tilsyn 
• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk – kontrollutvalget kommer med ønske i møte 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
Mandag 26. november 2018 kl. 14:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 
• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
• Orientering om budsjett Birkenes kommune 2019 
• Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2019 
• Oppfølging av Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 
• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt – "Innkjøp i Birkenes kommune" 
• Orientering fra revisjonen i møte 
• Referatsaker i møte 
• Eventuelt i møte 

 
 
 



 

 13  

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 
saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 
 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 
for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 
av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i 
regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. 
 
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av 
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er 
en viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de 
ønsker. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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34/17 Orientering fra revisjonen 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00018-9 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 34/17 
 
 
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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35/17 Referatsaker 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00025-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 35/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - 

landsomfattende tilsyn 2017 
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i 

barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles 
forvaltningsrevisjon 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. Ingen saker.  

 
4. Neste møte 27.11.17 kl. 13:00 

Møte 30.10.17 erstatter møte 27.11.17. Neste møte blir iht. møteplan for 2018.  
 
 
Vedlegg:  

- Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - 
landsomfattende tilsyn 2017 
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36/17 Eventuelt 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  17/00032-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 30.10.2017 36/17 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 


