
Meeting Book: Gjerstad kontrollutvalg (22.11.2017) 

Gjerstad kontrollutvalg 

Date: 2017-11-22T12:00:00 

Location: Kommunehuset, møterom 1. etasje 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

I tillegg møter følgende: 

Økonomisjef Espen Grimsland, sak 29-30/17 
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Arkivsak-dok. 17/00229-21 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 22.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 22.11.2017 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00229-20 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 20.9.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 20.9.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 20.9.2017 
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Møteprotokoll  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 20.09.2017 kl. 12:00 – 15:10 
Sted: Kommunehuset, møterom 1. etasje 
Arkivsak: 17/00229 
  
Til stede:  Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Torill Neset, sak 18-22/17 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
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3/17 17/00229-13 Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2017 4 
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18/17 16/11857-12 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Gjerstad 
5 

19/17 17/13978-1 Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap 6 
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20/17 17/13979-2 
Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som 

barnehagemyndighet 2016-17 
7 

21/17 17/13982-1 
Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av 

støttekontakter 
8 

22/17 17/13977-1 Orientering om oppfølging av bekymringsmelding 9 

23/17 17/13991-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad 10 

24/17 17/06731-1 
Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og 

særattestasjoner 
11 

25/17 17/13778-2 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad 12 

26/17 17/03312-5 Orienteringer fra revisor 20.9.2017 13 

27/17 17/03341-5 Referatsaker 20.9.2017 14 

28/17 17/03313-5 Eventuelt 20.9.2017 15 

    

 

 
Gjerstad, 20.09.2017 

 

 

Nils Audun Gryting      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av innkalling til møte 20.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 20.9.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 20.9.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.5.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 24.5.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 24.5.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst 

i Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset redegjorde for hva som er på plass og hva det er lagt planer for etter 

forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder, og svarte på spørsmål. 

Dokumentasjon var sendt ut i forkant. Rådmannen vil komme tilbake med endelig 

oppsummering i kontrollutvalgets første møte i 2018, i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst 

i Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/17 Oppfølging av tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 19/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte om kommunens oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med 

beredskapsplaner og forebyggende beredskap, og svarte på spørsmål. Tilsynet er lukket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/17 Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune som 

barnehagemyndighet 2016-17 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 20/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset viste til rapporten fra Fylkesmannens tilsyn med Gjerstad kommune 

som barnehagemyndighet 2016-2017 og svarte på spørsmål. Gjerstad kommune fikk ikke 

påvist avvik gjennom tilsynet, og tilsynet er lukket. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/17 Gjerstad kommunes oppfølging av dom vedr. tilsetting av 

støttekontakter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte om kommunens tilpasning til dom vedr. tilsetting av 

støttekontakter og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/17 Orientering om oppfølging av bekymringsmelding 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Torill Neset orienterte om bekymringsmelding mottatt fra tillitsvalgte innen pleie 

og omsorg og hvordan denne er fulgt opp i organisasjonen. Orientering er også gitt i 

administrasjonsutvalget. Hun svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad 

kommune med en ramme på kr 649 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen gjorde kort rede for budsjettet som var lagt frem i saken 

og svarte på spørsmål. Ketil Raknes orienterte kort om endring i tilskudd til revisjon. Tilskudd 

til revisjon er vedtatt av representantskapet i Aust-Agder Revisjon IKS. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad 

kommune med en ramme på kr 649 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 20.9.2017 - 17/00229-20 Godkjenning av protokoll fra møte 20.9.2017 : Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017

 

 11  

 

24/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og 

særattestasjoner 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 24.05.2017 14/17 

2 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 24/17 

 

 

Gjerstad kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.05.2017 sak 14/17 

 

Møtebehandling 

Saken ble foreslått utsatt pga. at oppdragsansvarlig revisor ikke hadde anledning til å møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag om utsettelse. 

 

Vedtak  

Saken utsettes. 

 
 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte om revisjonens ansvar og 

oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Gjerstad 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Gjerstad kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes viste til revisjonsstrategien deres for 

Gjerstad kommune for regnskapsåret 2017 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Gjerstad kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/17 Orienteringer fra revisor 20.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Løpende revisjonsoppgaver i gang. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Referatsaker 20.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 
1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 22.6.2017: PS 17/47 Årsregnskap 2016 

b. 22.6.2017: PS 17/54 Forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder 

2. Temarks hjemmeside www.temark.no under endring. 

3. Temarks høstkonferanse 2017 – dato bestemmes endelig av styret 22.9.2017, kan bli 22.11. 

4. Neste møte 22.11.2017. Om dette blir dato for høstkonferansen, flyttes møtet til 29.11.17. 

5. NKRFs KU-konferanse 7.-8.2.2018 på Gardermoen 

6. FKTs fagkonferanse 29.-30.5.2018 på Gardermoen 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Eventuelt 20.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 20.09.2017 28/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 
- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon Pleie og omsorg: 

o Organisering – ressursbruk og arbeidsmiljø 

o Kvalitet i tjenesten 

 Brukermedvirkning 

 Balanse mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg – samspill 

tjenestekontor og tjenesteutøvelse 

o Fokus på læring og hjelp til videreutvikling av tjenesten 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15489-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Gjerstad 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

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 nr. 4), vil det likevel være naturlig at kontrollutvalget 

holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Vi gjør oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke følger ved innkallingen. 

 

Økonomisjef Espen Grimsland stiller i møtet for å orientere om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017. 
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Arkivsak-dok. 17/15490-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2018 Gjerstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men 

har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder 

kontroll, tilsyn og revisjon. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge 

budsjettsaken via formannskapet til kommunestyret. 

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan budsjettsituasjonen for 2018 

er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. kommuneloven § 

77 nr. 4. 

 

Økonomisjef Espen Grimsland vil orientere om budsjettsituasjonen 2018 for Gjerstad kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/15488-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2018 Gjerstad kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2018 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: Onsdager kl. 12:00. 

14.2.2018 – 2.5.2018 – 26.9.2018 – 28.11.2018. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Det nærmer seg nytt år, og det er tid for å utarbeide en møte-/arbeidsplan for kontrollutvalget i Gjerstad 

kommune for kommende år. Møteplanen settes i utgangspunktet opp med 4 møter i 2018, i tråd med det 

som er avtalt med sekretariatet. Det er tatt hensyn til kommunens plan for behandling av årsregnskap 

2017 for Gjerstad kommune. 

 

Kontrollutvalget har møtene sine på onsdager kl. 12:00. Varigheten på møtet bestemmes av saksmengden 

til møtet og utvalgets behandling av sakene. Møte-/arbeidsplanen skal videre legges frem som 

orienteringssak 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. 

 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljø og kommunens innbyggere. Det vil derfor bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for 

medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av Temark) 

og/eller gjennom sentrale tilbud. Temark anbefaler at alle medlemmer deltar på den årlige 

Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund og/eller Fagkonferansen i regi av 

Forum for kontroll og tilsyn. 

 

Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2018 for Gjerstad kontrollutvalg: 
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Gjerstad kontrollutvalg 

Møte-/arbeidsplan 2018 
 

(7.-8.2.2018: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 

Onsdag 14.2.2018 kl. 12:00 – 15:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Østre Agder 

- Rapport fra selskapskontroll Lisand AS 

- Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg 

- Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget 

- Revisjonens egenerklæring om uavhengighet 2018 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

(April 2018: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 

 

Onsdag 2.5.2018 kl. 12:00 – 15:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsregnskap 2017 for Gjerstad kommune 

- Behandling av prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

(29.-30.5.2018: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen) 

 

Onsdag 26.9.2018 kl. 12:00 – 15:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

(November 2018: Høstkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 

 

Onsdag 28.11.2018 kl. 12:00 – 15:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Orientering om 2. tertial 2018 

- Orientering om budsjett 2019 for Gjerstad kommune 

- Oppfølging av selskapskontroll Lisand AS 

- Møte-/arbeidsplan 2019 for kontrollutvalget 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 

aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Enkelte saker kan bli flyttet til et annet 

møte. 
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Arkivsak-dok. 17/03312-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 22.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Gjerstad 

kommune, utover det som rapporteres i egne saker 
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Arkivsak-dok. 17/03341-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 22.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 21.09.2017: 

i. Ingen saker. 

b. 19.10.2017: 

i. PS 17/74 Tertialrapport 2. tertial 2017 

ii. PS 17/76 Møteplan for 2018 

2. Betraktninger etter Temark høstkonferanse 8.11.2017 

3. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2018 (NKRF og FKT) 

4. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 17/03313-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Gjerstad kontrollutvalg 22.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 22.11.2017 
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