
Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (30.11.2017) 

Vegårshei kontrollutvalg 

Date: 2017-11-30T09:00:00 

Location: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Medlem Helga Raudsandmoen har meldt forfall til møtet. Hannelore Karlsen kalles med dette inn som 

vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 28-31/17      kl.     09:00 

Økonomisjef Ole Tom Kroken, sak 28-29/17            kl.     09:00 
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Arkivsak-dok. 17/00231-20 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 30.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 30.11.2017 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00231-19 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 28.9.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 28.9.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 28.09.2017 kl. 9:00 – 11:25 
Sted: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 
Arkivsak: 17/00231 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Helga Raudsandmoen 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 18-22/17 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming, sak 18-19/17 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes  
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
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Vegårshei 
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23/17 17/14264-1 
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Vegårshei, 28.09.2017 

 

 

Helge Haugenes      Benedikte Muruvik Vonen 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av innkalling 28.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 28.9.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 28.9.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.4.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 27.4.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 27.4.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll fra 28.9.2017 - 17/00231-19 Godkjenning av protokoll fra 28.9.2017 : Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017

 

 5  

Saker til behandling 

18/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Økonomistyring i Vegårshei 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering om hvordan vedtaket og rapportens 

anbefalinger i forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune er fulgt opp og 

hvilken effekt dette arbeidet har gitt, til orientering. Kontrollutvalget finner tilbakemeldingen 

tilfredsstillende. 

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming gikk gjennom tiltakene som er iverksatt og svarte på 

spørsmål. Rådmann Ole Petter Skjævestad var til stede under behandlingen av saken og 

supplerte underveis.  

 

Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ber om en ny statusoppdatering i forbindelse med behandlingen av 

årsregnskapet 2017. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rådmannens rapportering om hvordan vedtaket og rapportens 

anbefalinger i forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune er fulgt opp og 

hvilken effekt dette arbeidet har gitt, til orientering. Kontrollutvalget finner tilbakemeldingen 

tilfredsstillende. 

 

Kontrollutvalget ber om en ny statusoppdatering i forbindelse med behandlingen av 

årsregnskapet 2017. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll fra 28.9.2017 - 17/00231-19 Godkjenning av protokoll fra 28.9.2017 : Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017

 

 6  

 

19/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - 

Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 19/17 

 

 

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 Ole Petter Skjævestad viste til dokumentasjonen som sendt ut i saken og svarte på 

spørsmål. Kommunalsjef Anne-Grete Glemming var til stede under behandlingen av saken. 

 

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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20/17 Oppdatering i sak om mulig sammenslåing av DDØ og IKT Agder 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 20/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Ole Petter Skjævestad orienterte om utviklingen i saken og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/17 Orientering om fastlegesituasjonen i Vegårshei kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Ole Petter Skjævestad orienterte kort i saken og svarte på spørsmål. Ingen endringer 

i situasjonen siden sist orientering. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/17 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2017 for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei 

kommune med en ramme på kr 567 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen orienterte om forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og 

revisjon 2018 i Vegårshei kommune og svarte på spørsmål. Oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor Ketil Raknes supplerte med informasjon om vedtatt endring av 

fordelingsmodell for revisjonsselskapets kostnader mellom medlemmene. Det ble vist til 

kraftig økning i totalbudsjettet for kontrollutvalget over de siste 7 årene. Dette skyldes endret 

sekretariatsordning, endringer i fordelingsmodell for sekretariatets selskap, og nå sist 

endringer i fordelingsmodell for revisjonens selskap. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2017 for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei 

kommune med en ramme på kr 567 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/17 Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og 

særattestasjoner 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om revisors ansvar innen 

lovpålagt regnskapsrevisjon. Han orienterte kort om brev fra Helsedirektoratet vedr. refusjon 

for ressurskrevende brukere i Grimstad kommune. Direktoratets avgrensning og definisjon av 

«direkte lønn» i brevet, kan få konsekvenser for beregning av refusjon til alle kommuner. 

Revisor utfører særattestasjoner med ulik grad av sikkerhet i sine konklusjoner, avhengig av 

mottakers ønske. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/17 Overordnet revisjonsstrategi 2017 Vegårshei 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 24/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes viste til tilsendt overordnet 

revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 og svarte på spørsmål. Sekretær Benedikte Muruvik 

Vonen viste kort til revisjonsstrategien som del av påseansvaret overfor revisjonen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2017 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Orienteringer fra revisor 28.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes orienterte kort om løpende revisjon – 

revisjonsåret i oppstarten. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/17 Referatsaker 28.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

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

a. 23.05.2017: 

i. PS 33/17 Kommuneregnskap 2016 

ii. PS 34/17 Årsberetning for Vegårshei kommune 2016 

iii. PS 36/17 Forvaltningsrevisjon Barnevernet Øst i Agder 

b. 05.09.2017: 

i. PS 60/17 Etablering av ny felles IKT-virksomhet ved sammenslåing av 

IKT Agder og DDØ 

2. Temarks høstkonferanse 8.11.2017 på Clarion Hotel Tyholmen, Arendal 

3. Temarks hjemmeside www.temark.no 

4. 07.-08.02.2018 NKRFs kontrollutvalgskonferanse, Gardermoen 

5. 29.-30.05.2018 FKTs fagkonferanse, Gardermoen 

6. Neste møte 30.11.2017 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Eventuelt 28.9.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 27/17 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15725-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Vegårshei 

 

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. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken stiller i møtet for å orientere om 

økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017. 
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Arkivsak-dok. 17/15727-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2018 Vegårshei 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. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken vil orientere om budsjettsituasjonen 

2018 for Vegårshei kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/14263-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om fastlegesituasjonen i Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har i tidligere møter blitt orientert om fastlegesituasjonen i Vegårshei. Utvalget har bedt 

om en ny oppdatering i saken. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad vil orientere i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 16/13605-13 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppdatering i sak om sammenslåing av DDØ og IKT Agder - 

Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har i tidligere møter blitt orientert om prosess omkring mulig samarbeid eller 

sammenslåing mellom DDØ og IKT Agder. 

 

Saksopplysninger: 
Vegårshei kommunestyre hadde i sitt møte 5.9.2017 til behandling sak 60/17 Etablering av felles IKT-

virksomhet ved sammenslåing av IKT-Agder og DDØ. Kommunestyret vedtok at de ikke ønsket å 

etablere en ny felles IKT-enhet. 

 

Etter at de andre kommunene i Østre Agder nå har vedtatt sammenslåing mellom de to enhetene, har 

Vegårshei kommunestyre hatt oppe saken på nytt, i sitt møte 14.11.2017 sak 84/17. For å unngå å bli 

stående utenfor et IKT-samarbeid, har kommunestyret vedtatt sammenslåing av DDØ og IKT-Agder. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad vil stille i kontrollutvalget og orientere i saken. 
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Arkivsak-dok. 17/15723-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Evaluering av aktivitet - Vegårshei kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak blir lagt frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sekretariatet har fått spørsmål om aktiviteten i Vegårshei kontrollutvalg er forholdsvis høy, basert på at 

kostnadene for utvalget har økt år for år, og det ligger an til nok en kraftig økning for 2018 (jf. budsjett 

for kontroll, tilsyn og revisjon i sist møte, sak 22/17). Denne saken er laget for å få oversikt over de 

faktiske forhold, som grunnlag for drøfting av aktivitetsnivået i kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Aktivitetsnivå i utvalget kan gi seg utslag i både kostnader for utvalget og bruk av ressurser i 

administrasjonen. For bruken av ressurser i administrasjonen, er det ikke lett å angi konkrete tall, men 

enhver forespørsel om orienteringer trekker på ressurser hos rådmannen/administrasjonen, som ellers kan 

brukes til organisasjon, ledelse og utvikling/levering av tjenester. De som oftest rapporterer skriftlig 

og/eller møter i kontrollutvalget for å orientere, er rådmannen, kommunalsjefen og økonomisjefen. 

 

Hensikten med å kalle inn rådmannen til å orientere i saker, er å bidra til en løpende risikovurdering av 

den kommunale forvaltningen fra et kontrollperspektiv, i tillegg til å følge opp kommunestyrets vedtak 

etter gjennomført regnskaps- og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I starten av hver valgperiode 

gjennomføres en overordnet analyse av hele kommunens virksomhet, som danner grunnlaget for Plan for 

forvaltningsrevisjon, men det kan dukke opp forhold i løpet av perioden som gjør det aktuelt å endre 

kontrollutvalgets prioriteringer. God dialog med ordfører og rådmann på jevnlig basis gir kontrollutvalget 

grunnlag for å legge bort saker eller bestemme seg for å se nærmere på saker. 

 

De postene som faktisk blir synliggjort gjennom kontrollutvalgets budsjett og regnskap, er kostnader til 

drift og utvikling av selve kontrollutvalget, sekretær-/rådgivningsbistand til kontrollutvalget fra 

sekretariatet, og revisjonstilskuddet for kommunen. For både sekretariatet og revisjonen blir budsjettene 

vedtatt i selskapenes representantskap, og ikke i kontrollutvalget. Lovverket (kontrollutvalgsforskriften § 

18) gir likevel kontrollutvalget i oppgave å utarbeide forslaget til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen. 

 

Basert på budsjett- og årsmeldingssaker for årene 2015-2018, har sekretariatet kommet frem til følgende 

kostnadsoversikt (sekretariatet har ikke tilgang til kommunens budsjett- og økonomisystem): 
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2015 2016 2017 2018 

 
(regnskap) (regnskap) (budsjett) (budsjett) 

Møtegodtgjørelser mv. 4564 13988 11000 11000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 2899 25250 30000 30000 

Annet 2993 1500 6000 6000 

Sum utvalget 10456 40738 47000 47000 

          

Sekretariat 77700 78300 81000 83000 

Revisjon (inkl. selskapskontroll) 266000 277000 290000 437000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 354156 396038 418000 567000 

 

Kommentarer til tallene: 

Møtegodtgjørelser m.v.: 

Dette er små tall, men økningen fra 2015 til 2016 kan iallfall delvis forklares med at alle 

møtegodtgjørelser for nyvalgt utvalg høsten 2015 ble ført på 2016. Dagens kommunale reglement tilsier 

et årlig beløp på ca. kr 11 000, men på grunn av rapporteringstidspunkt i forhold til årets siste møte, kan 

belastningen variere noe fra år til år. 

 

Kurs/opplæring: 

I utgangspunktet legges det opp til at alle medlemmer i utvalget kan delta i to regionale dagskonferanser 

og en sentral konferanse hvert år. Det er stor utvikling på kontroll- og tilsynsområdet i kommunene, og 

hvert enkelt utvalg blir ofte lite i den store sammenhengen i sin kommune. Tilførsel av kompetanse og 

utveksling av erfaringer med andre innen dette spesielle feltet blir derfor vesentlig for motivasjon og for å 

kunne utføre de oppgavene som forventes av utvalget. Budsjettbeløpet tar likevel høyde for at ikke alle 

har anledning til å være med på planlagt opplæring alle år. I tillegg har utvalget bevisst vist måtehold, i 

form av å prioritere sentral opplæring da utvalget var nytt (2016) istedenfor senere år. Regnskapstallet for 

2017 vil derfor bli en del lavere enn budsjett. 

 

Sekretariat: 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har den sekretariatsbistanden det har behov for. Fra 

sommeren 2014 har Vegårshei kommune kjøpt tjenester fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Temark), som medeier i selskapet. Det er representantskapet i Temark som vedtar 

kostnadsfordelingsmodellen for selskapet, og beløpet for Vegårshei kommune har vært tilnærmet uendret 

siden 2015. Av Temarks medlemskommuner er Vegårshei blant de minste i innbyggertall og antall 

kontrollutvalgsmøter pr. år, og Vegårshei er pr. i dag en av kommunene med lavest andel av kostnadene i 

selskapet. Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalgets møter, gir faglig rådgivning til utvalget og 

er kontrollutvalgets operative ledd mellom møtene, i tillegg til å være bindeledd mellom kontrollutvalget 

og ordfører, kommunestyre og revisjon, koordinere innspill fra revisor, rådmann eller andre og stå for den 

praktiske møteavviklingen. 

 

Revisjon: 

Aust-Agder Revisjon IKS har nettopp gjennomført en større omlegging av fordelingen av tilskuddene 

mellom medlemskommunene. Ny modell bygger i større grad enn før på faktisk uttak av tjenester fra 

selskapet. Samlet sett er revisjonens budsjett redusert med ca. kr 1 mill. fra 2017 til 2018, men for 

Vegårshei kommune har endret fordelingsmodell medført en økning fra 2017 til 2018 på kr 147 000 (tall 

inkl. selskapskontroll, som tidligere lå utenfor tilskuddet). Samtidig har selskapet i større grad synliggjort 

hva tilskuddet går til. For 2018 er det detaljerte budsjettet for revisjon i Vegårshei kommune som følger: 

 

Tilskuddsart Beløp 

Lovpålagt finansiell revisjon   113 400 

Særattestasjoner og bistand     69 300 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor KU     31 500 
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Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll   157 500 

Andel felleskostnader     65 300 

SUM vedtatt tilskudd fra Vegårshei kommune:   437 000 

Avrunding til nærmeste 1 000 kroner til budsjett:   437 000 

 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke kan om ønskelig orientere om omleggingen av 

kostnadsfordelingsmodellen i møtet. 

 

Mer om forholdet til revisor 

Kontrollutvalget skal iht. lovverket (kommuneloven § 77, kontrollutvalgsforskriften §§ 6-8) påse at 

kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet. For å holde kontrollutvalget oppdatert om regnskapsrevisors oppgaver, legger 

oppdragsansvarlig regnskapsrevisor hvert år frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget, og 

utvalget holdes løpende orientert om arbeidet gjennom posten Orienteringer fra revisor. Når 

kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse til 

kommunestyret om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalget skal deretter påse at revisjonsmerknader 

følges opp. 

 

Lovverket (kommuneloven § 77, kontrollutvalgsforskriften §§ 9-12)) krever at «kontrollutvalget skal påse 

at kommunens […] virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon […]». Det er kommunestyret 

som vedtar Plan for forvaltningsrevisjon, ut fra innstilling fra kontrollutvalget. Planen skal bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet. I vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for 

Vegårshei kommune, inngår tre forvaltningsrevisjonsprosjekter: 

1. Barneverntjenesten Øst i Agder 

a. Prosjekt 1: Fokus på ressurser, organisering av styring (levert, vedtaket følges for tiden 

opp av kontrollutvalget) 

b. Prosjekt 2: Fokus på tjenesteytingen i enheten (planlegges i 2019) 

2. Spesialundervisning – PP-tjenesten (planlegges i slutten av 2018) 

I tillegg ble det i overgangen mellom forrige og inneværende periode gjennomført en forvaltningsrevisjon 

av kommunens økonomistyring, der kontrollutvalget har fulgt opp kommunestyrets vedtak overfor 

rådmannen i ettertid.  

 

Lovverket (kommuneloven § 77, kontrollutvalgsforskriften §§ 13-15) krever at «kontrollutvalget skal 

påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens […] interesser i selskaper mm. Det er 

kommunestyret som vedtar Plan for selskapskontroll, ut fra innstilling fra kontrollutvalget. Planen skal 

bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap. I vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 

for Vegårshei kommune inngår ett selskapskontrollprosjekt: 

1. Lisand AS (leveres tidlig i 2018) 

 

Kontrollutvalget bestiller de overordnede analysene og hvert enkelt prosjekt innen forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll fra revisjonen, og legger forslag til planer og rapportene frem for kommunestyret. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets merknader i disse sakene følges opp. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver iht. lovverket er omfattende. Etter sekretariatets oppfatning er ikke 

aktiviteten i Vegårshei kontrollutvalg spesielt høy. Planlegging av aktiviteten skjer gjennom behandling 

av overordnet analyse og utarbeiding av planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og gjennom 

budsjett for kontroll og tilsyn og møte- og arbeidsplan for det enkelte år. Kontrollutvalget rapporterer i 

tillegg årlig om sin aktivitet gjennom årsmeldingen. Vedlagt følger saksutskrift fra kontrollutvalgets 

behandling av budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018, og årsmelding fra kontrollutvalget for 2016. 

Møte- og arbeidsplan for 2018 behandles i egen sak i dagens møte. Disse viser dagens aktivitet i utvalget. 
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Selv om oppgavene er lovpålagte, er det viktig å merke seg at omfanget av aktivitetene ikke er entydig 

definert i lovverket. Det er derfor mulig for utvalget å drøfte både arbeidsomfang og spissing av 

aktivitetene. Det er også mulig å definere særlige tema utvalget ønsker å konsentrere seg om det enkelte 

møtet eller året. Verktøykassen for kontrollutvalg er stor, og det er fullt mulig å tilegne seg kunnskap om 

den kommunale forvaltningen på flere måter enn slik det gjøres i dag – f.eks. gjennom virksomhetsbesøk, 

som også kan bidra til kunnskap om kommunale fagområder og mulig risiko. 

 

Sekretariatet har valgt å legge frem en nokså omfattende sak til dagens møte, siden forespørselen kan ha 

grunnlag i ulike sider av kontrollutvalgets arbeid. Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet basert på 

kontrollutvalgets drøftinger. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift – Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vegårshei 

Årsmelding 2016 Vegårshei kontrollutvalg 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  17/14237-1 

Arkivkode  151  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vegårshei kontrollutvalg 28.09.2017 22/17 

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2017 for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei 

kommune med en ramme på kr 567 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 

følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret 

eller fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2018 i Vegårshei kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei 

kommune for 2018. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av 

utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av 

revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av 

folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, og innspill fra de 

interkommunale selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 
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Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser 

til dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, 

tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er lagt ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i 

Vegårshei kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Vegårshei kommune og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen 

har valgt å ha 3 medlemmer i kontrollutvalget. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er 

det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre 

kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i februar 2018 (Norges 

Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse i mai 2018 (Forum for kontroll og tilsyn), 

samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar anslagsvis 

høyde for at to medlemmer kan delta på én sentral konferanse eller andre tilsvarende 

opplæringstiltak, samt at alle kan delta på vår- og høstkonferansen til Temark. Det er en fordel for 

læringsutbyttet for utvalget at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. 

 

Andre kostnader er en «diverse-post» som bl.a. omfatter tidsskrift, enkel servering i enkelte møter 

og andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt kontroll- og tilsynsarbeid 

utover tjenester definert inn i totalleveransen fra sekretariat og revisjon. Frem til og med 2017 var 

selskapskontroller med i denne budsjettposten. Fra og med 2018 er selskapskontroller lagt inn i 

tilskuddet til revisjonen (se kommentar under).  

 

Revisjon og sekretariat 

Vegårshei kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet for selskapet og 

fordelingen av dette på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS har vedtatt en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I 

tillegg vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som 

brukes til ulike oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll er vedtatt lagt inn i 

revisjonstilskuddet sammen med forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med 

eget budsjett for selskapskontroll. Ikke alle selskapskontroller regnes som rene revisjonsoppgaver 

som må utføres av revisjonen, men det har vært tradisjon for at også disse utføres av Aust-Agder 

Revisjon IKS for Vegårshei kommune. Budsjettet baserer seg på vedtatte planer for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vedtok fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene i september 2017. Vegårshei kommune kommer ut med en høyere 

ramme til revisjon i 2018 enn hva som var tilfellet i 2017. Tilskuddet er bygd opp på følgende måte: 
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Tilskuddsart Beløp 

Lovpålagt finansiell revisjon   113 400 

Særattestasjoner og bistand     69 300 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor 

KU 

    31 500 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll   157 500 

Andel felleskostnader     65 300 

SUM vedtatt tilskudd fra Vegårshei kommune:   437 000 

Avrunding til nærmeste 1 000 kroner til 

budsjett: 
  437 000 

 

For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er det kun snakk om en mindre justering for 

2018. Budsjettsummen for sekretariatstjenesten er anslaget som er oppgitt av selskapet under 

forutsetning om godkjenning i representantskapet. Endelig vedtak i Temarks representantskap i 

november 2017 vil bli oversendt til kommunen. 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2016 2017 2018 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 13 988 11 000 11 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 25 250 30 000 30 000 

Andre kostnader        

(ekskl. selskpaskontroll)     6 000 

(inkl. selskapskontroll) 8 500 16 000   

Sum kontrollutvalget 47 738 57 000 47 000 

        

Sekretariat 78 300 81 000 83 000 

        

REVISJON       

Revisjonshonorar 270 000 280 000 437 000 

        

SUM 
KONTROLLVIRKSOMHET 396 038 418 000 567 000 

 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den 

skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 567 000 for kontroll, 

tilsyn og revisjon for Vegårshei kommune for 2018. 
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Vegårshei kontrollutvalg har behandlet saken i møte 28.09.2017 sak 22/17 

 

Møtebehandling 

Sekretær Benedikte Muruvik Vonen orienterte om forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 

2018 i Vegårshei kommune og svarte på spørsmål. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil 

Raknes supplerte med informasjon om vedtatt endring av fordelingsmodell for revisjonsselskapets 

kostnader mellom medlemmene. Det ble vist til kraftig økning i totalbudsjettet for kontrollutvalget 

over de siste 7 årene. Dette skyldes endret sekretariatsordning, endringer i fordelingsmodell for 

sekretariatets selskap, og nå sist endringer i fordelingsmodell for revisjonens selskap. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2017 for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei 

kommune med en ramme på kr 567 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 4.oktober.2017 
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Vegårshei kommuneVegårshei kommuneVegårshei kommuneVegårshei kommune    

    

    
    
    

Kontrollutvalget  
 

 
Årsmelding for 2016 
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1.  Kontrollutvalget i Vegårshei kommune 
Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av kommunestyret: 

 

Medlemmer: Varamedlemmer: 

Ap/Sp 

 

Krf/H/Frp 

 Helge Haugenes (Krf) 

 Leder 

1. Hannelore Karlsen 
(Ap) 

1. Inge Lines (H) 

 Bjørn Saga (Ap) 

 Nestleder 

2. John Peder 
Madsen (Ap) 

2. Camilla Saga 
(Krf) 

 Helga Raudsandmoen (Sp) 

 Medlem 

  

 
 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 
 

2. Oppgaver 
Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den enkelte 
kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 

 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på 
vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør 
det nødvendig med utstrakt styring og kontroll. Kommunen skal sikre at innbyggerne får de 
tjenestene de har krav på, og at ressursene blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med 
kommunestyret sine føringer. 

 
Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de 
mål som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. 
Egenkontrollen skal også bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging 
og avdekking av ulovlige og andre uheldige forhold. En kommunesektor med god 
egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og kontroll. Egenkontrollen i kommunene 

Sammen om Porsgrunn 
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utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. Kontrollutvalget består av 
folkevalgte personer som er valgt til å være kommunestyrets egen kontrollinstans. 

 

3. Kommunestyret 
Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har det 
overordnede tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor 
en avgjørende rolle for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. 
For at kontrollutvalget skal være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi 
kontrollutvalget gode arbeidsmuligheter. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode relasjoner 
mellom utvalget og kommunestyret. Dette er noe av det som skal sikres gjennom at minst ett 
medlem i kontrollutvalget skal være medlem i kommunestyret. I Vegårshei er dette kravet 
oppfylt. I tillegg er det viktig at kontrollutvalget får de økonomiske rammene som er 
nødvendige for å utføre arbeidet sitt. 

 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og 
lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Komplekst 
regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og kursvirksomhet for alle 
medlemmer av kontrollutvalget. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (f.eks. Vår- 
og Høstkonferansen i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres 
blant annet årlig til kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges kommunerevisorforbund 
(NKRF) og den tilsvarende fagkonferansen til Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Dette er 
viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer 
der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Samtlige av utvalgets medlemmer deltok på NKRF sin kontrollutvalgskonferanse i februar 
2016 og Temark sin Vårkonferanse i april 2016. Ingen deltok på FKT sin fagkonferanse i juni 
2016, men leder Helge Haugenes og medlem Helga Raudsandmoen deltok på Temarks 
Høstkonferanse i november 2016. 

 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig 
rådgivning og praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, og følger opp kontrollutvalgets 
vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av 
kontrollutvalget. Sekretariatet kan kalles kontrollutvalgets «operative ledd». 

 

Kommunen er medlem i og kontrollutvalget får sin sekretærbistand fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner og fylkeskommuner i 
Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark er Temark landets største kontrollutvalgssekretariat. 
Sekretariatet har seks ansatte. Fast sekretær for kontrollutvalget i Vegårshei kommune er 
rådgiver Benedikte Muruvik Vonen. 
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6. Revisjon  
Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester fra Aust-Agder 
Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 10 kommuner og fylkeskommunen i 
Aust-Agder. Selskapet utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll for kommunen. Forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll er større 
oppgaver som blir vedtatt bestilt av kommunestyret ut fra overordnet analyse av risiko og 
vesentlighet i kommunen. De blir behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt 
med innstilling til vedtak til kommunestyret. De aktuelle undersøkelsene er tatt med i egne 
avsnitt for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i årsmeldingen. 

 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er 
derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens 
arbeid. Kontrollutvalget har som hovedregel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i 
hvert møte, og revisor er alltid til stede på møtene. 

 

Oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke. 
Hovedrevisor for Vegårshei kommune er Ivar Aanonsen. 

 

7. Økonomi 
For å utøve sin funksjon på en god måte, har kontrollutvalget lagt vekt på å be 
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til 
i møte- og arbeidsplanen. 

 

Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- 
og tilsynsvirksomheten i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret, 
dvs. at budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til kommunestyret. Budsjettet blir 
vedtatt av kommunestyret. 

 

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen 
fremkommer av kommunens samlede årsregnskap. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon 
som er vedtatt av kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift av 
kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester (løpende revisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll). 

 

Budsjett og regnskap for 2016 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2016 Regnskap 2016 

Møtegodtgjørelse 4 500 12 250 

Arbeidsgiveravgift 700 1 738 

Kontorutgifter 0 300 

Opplæring, kurs, stipendier 25 000 24 200 
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Kjøregodtgjørelser 0 1 050 

Kontingenter 2 600 1 200 

Kostnader kontrollutvalget 32 800 40 738 

Sekretariat Temark IKS 100 000 78 300 

Revisjon Arendal Revisjonsdistrikt IKS 270 000 270 000 

Selskapskontroll 7 000 7 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 409 800 396 038 

 

Kommentar: 

Kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei kommune har samlet hatt et regnskapsmessig 
mindreforbruk på kr 13 762 i 2016. Det har vært et merforbruk på møtegodtgjørelser som 
skyldes feil budsjettering. Denne posten er fullt avhengig av kommunens reglement for 
godtgjørelser til folkevalgte. Utgiftene til sekretariat og revisjon vedtas alltid med forbehold 
om endelig fordeling av IKS-enes kostnader mellom medlemmene som representantskapene 
vedtar etter at budsjettforslaget er oversendt fra kontrollutvalget. Ny fordelingsnøkkel mellom 
medlemmene i Temark har slått positivt ut for Vegårshei kommune i 2016, og forklarer 
mindreforbruket. 

 

8. Saker som er behandlet i 2016 
Kontrollutvalget hadde i 2016 4 møter og behandlet 36 saker. Dette er en kraftig økning i 
antall saker fra tidligere år og vitner om økt aktivitet i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert 
om og stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og 
orientert om det enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har 
møtt i kontrollutvalget i Vegårshei i 2016, utover medlemmer, revisorer og sekretær: 

- Ordfører Kirsten Helen Myren 
- Rådmann Ole Petter Skjævestad 
- Kommunalsjef Anne-Grete Glemming 
- Økonomisjef Ole Tom Kroken 
- Enhetsleder teknisk drift og forvaltning Tore Smeland 
- Enhetsleder IKT Rune Johansen 

 

I løpet av året 2016 har følgende saker vært behandlet:  

 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget har gitt uttalelse til Vegårshei kommunes årsregnskap 2015. Utvalget sluttet 
seg til revisors beretning og anbefalte kommunestyret å godkjenne årsregnskapet og 
årsmeldingen. 
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b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter  
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre 
måloppnåelse og økt kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag 
gjennom kommuneloven § 77 nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for 
kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. For å få best mulig nytte av forvaltningsrevisjon 
som verktøy i kontroll- og tilsynsarbeidet, legger kontrollutvalget vekt på bl.a. følgende: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en 
tydelig bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva 
forvaltningsrevisjonen skal svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i kommunestyret enten av leder i 
kontrollutvalget, kommunestyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i 
kontrollutvalget og forslaget til vedtak i kommunestyret bør presenteres av utvalgets 
leder i kommunestyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets 
vedtak. For dette formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger 
og/eller gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes 
kommunestyret. 

 

Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter 
kommunestyrevalget. Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt 
frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 21.4.2016. Sammen med analysen la 
revisjonen frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og 
vedtatt i møtet og består av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring (tidlig i perioden) 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Spesialundervisning – PP-tjenesten 
a. Saksbehandling og analyse av årsaker til høy andel elever med 

spesialundervisning 
 
Kommunestyret ga i sitt møte 24.5.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2016: 

 

i. Økonomistyring i Vegårshei kommune 

Kontrollutvalget reviderte i sitt møte 11.2.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015. 
Prosjektet Barneverntjenesten ble tatt ut pga. endringer i organisering av barneverntjenesten 
fra 1.1.2016. Resterende midler knyttet til Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 ble 
omdisponert til prosjektet Økonomistyring i Vegårshei kommune etter en risikovurdering. 

 

Kontrollutvalget behandlet 11.2.2016 plan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomistyring 
i Vegårshei kommune. Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. I hvilken grad bidrar budsjettprosessen i Vegårshei kommune til et realistisk budsjett 
og grunnlag for god økonomistyring? 
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2. I hvilken grad blir det rapportert i samsvar med etablerte rutiner? 

3. I hvilken grad har Vegårshei kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å 
utøve god økonomistyring? 

Etter foreløpige funn i sitt revisjonsarbeid kom revisjonen tilbake til kontrollutvalget med 
forslag til justeringer i problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. De justerte 
problemstillingene ble vedtatt 22.9.2016 som følger: 

1. Hvordan har Vegårshei kommune organisert budsjettprosessen, og er prosessen 
organisert på en hensiktsmessig måte for å sikre målet om et realistisk budsjett? 

2. Har Vegårshei kommune etablert tilstrekkelige formelle rutiner for å sikre god 
økonomistyring? 

3. I hvilken grad har Vegårshei kommune tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å 
utøve god økonomistyring? 

Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet av kontrollutvalget 24.11.2016, 
og foreslo følgende forslag til vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Økonomistyring i Vegårshei til orientering 
og ber rådmannen: 

- Iverksette tiltak for å formalisere praksis i form av retningslinjer og rutiner i forbindelse 
med organisering av budsjettprosess, innhold i rapportering og internkontroll. Målet 
med tiltakene vil være å sikre ensartet praksis og forståelse av budsjettprosessen og 
økonomistyringen. 

- Iverksette tiltak for å redusere kommunens sårbarhet knyttet til økonomifunksjon og 
enhetsledernes økonomikompetanse. Herunder bes rådmannen å vurdere den 
forholdsmessige fordelingen av roller, ansvar og kompetanse mellom den sentrale 
økonomifunksjonen og enhetslederne. 

Senest til septembermøtet 2017 bes rådmannen komme tilbake til kontrollutvalget med en 
skriftlig orientering om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken 
effekt dette arbeidet har gitt. Rådmannen bes også gi kontrollutvalget en rapportering 
underveis i arbeidet i løpet av våren 2017. 

 

Kommunestyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets innstilling 13.12.2016. Kontrollutvalget 
vil jobbe videre med denne forvaltningsrevisjonen i 2017. 

 

ii. Barnevernet i Østre Agder – Vegårshei 

Vegårshei kontrollutvalg behandlet 22.9.2016 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen 
Barnevernet i Østre Agder – Vegårshei. Dette er det første prosjektet i plan for 
forvaltningsrevisjon i inneværende periode (prosjekt 1 a i planen). Følgende problemstillinger 
ble vedtatt: 

Overordnet problemstilling: 

Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i 
henhold til de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av 
det interkommunale barnevernsamarbeidet? 

Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 
samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med 
avtalen og andre føringer, intensjoner og forventninger? 
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Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 
forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppgaver, styring og ansvar? 

Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 
barneverntjenesten? 

 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet er forventet i løpet av våren 2017. 

 

c. Selskapskontroller  
Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av 
organisasjonsformer, og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og 
tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I selskapene som kommunen eier, har 
kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på generalforsamlingen og lignende 
organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om selskapskontroll: 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør 
hvordan kontrollen skal gjennomføres. 

- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 
mellom eierne.  

- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er 
basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  

- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til kommunestyret. Det vil være 
hensiktsmessig å sende selskapskontrollrapporten til kommunestyret. 

 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 
selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 22.9.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
selskapskontroll. Planen ble vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019: 
 

1. Lisand Industrier AS 
 
Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Kommunestyret ga i sitt møte 11.10.2016 sak 87/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 
 

Kontrollutvalget har ikke behandlet noen selskapskontroller i 2016. 

 

d. Andre saker  
- Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre i Vegårshei 
- Kommunestrukturreformen (prosess og status) 
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- Årsmelding 2015 fra kontrollutvalget  
- Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen 
- Aust-Agder Revisjon IKS – engasjementsbrev Vegårshei kommune 
- Revisors egenvurdering av sin uavhengighet 2016 
- Årsrapport fra kemneren 2015 
- Budsjett for 2017 for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei kommune 
- Overordnet revisjonsstrategi 2016 Vegårshei kommune 
- Orientering om tilsyn beredskapsplaner og forebyggende beredskap 
- Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2016 
- Kvalitetssikring av anbud i Vegårshei kommune 
- Orientering om budsjett 2017 Vegårshei kommune 
- Orientering om prosess om mulig sammenslåing av DDØ og IKT Agder 
- Møte- og arbeidsplan 2017 for Vegårshei kontrollutvalg 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (hvert møte) 

 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 legges frem for kommunestyret til orientering. 
Årsmeldingen gir kommunestyret grunnlag for å følge med på om kontrollutvalget utfører sitt 
arbeid i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

 

Vegårshei, 16.2.2017 

 

 
Helge Haugenes     Benedikte Muruvik Vonen 
Leder   Sekretær 
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Arkivsak-dok. 17/15722-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2018 for Vegårshei kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2018 for Vegårshei 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: Torsdager kl. 09:00. 

15.2.2018 – 26.4.2018 – 20.9.2018 – 22.11.2018. 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

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

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 Vegårshei kommune. 

 

Kontrollutvalget har møtene sine på torsdager kl. 09:00. 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 Vegårshei kontrollutvalg: 
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Vegårshei kontrollutvalg 

Møte-/arbeidsplan 2018 
 

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

 

Torsdag 15.2.2018 kl. 09:00 – 11:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder (del 1) 

- Rapport fra selskapskontroll Lisand AS 

- Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

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

 

Torsdag 26.4.2018 kl. 09:00 – 11:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Årsregnskap og årsberetning 2017 for Vegårshei kommune 

- Bestilling av prosjektplan forvaltningsrevisjon Spesialundervisning 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

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

 

Torsdag 20.9.2018 kl. 09:00 – 11:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Bestilling av forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Referatsaker 

- Eventuelt 

 

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

 

Torsdag 22.11.2018 kl. 09:00 – 11:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 

- Orientering om 2. tertial 

- Orientering om budsjett 2019 for Vegårshei kommune 

- 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. 17/03380-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 30.11.2017 

 

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 Vegårshei 

kommune. 
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Arkivsak-dok. 17/03382-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 30.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 10.10.2017: 

i. PS 66/17 Tertialrapport 2. tertial investering 2017 

ii. PS 71/17 Orienteringssaker: Forvaltningsrevisjon økonomistyring, oppfølging av 

kommunestyrets vedtak 

b. 14.11.2017: 

i. PS 84/17 Etablering av ny felles IKT enhet ved sammenslåing av IKT-Agder og 

DDØ 

ii. PS 86/17 Møteplan – kommunestyret 2018 

2. Betraktninger etter høstkonferanse Temark 8.11.2017 

3. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 17/03379-7 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 30.11.2017 
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