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Arkivsak-dok. 17/00103-20 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 19.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 19.09.2017 godkjennes.  

  
 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 19.09.2017 legges frem for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 19.09.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00103 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 4/17 

 

 

 

Godkjenning av innkalling 19.09.2017 

 

 

Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 4/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Møteinnkalling 19.09.2017 godkjennes.  
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Arkivsak-dok. 17/00103-21 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 14.06.2017 godkjennes.  

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll fra møtet 14.06.2017 legges frem for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll frå møtet 14.06.2017. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00103 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 4/17 

 

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017 

 

 

Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 4/17 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 14.06.2017 godkjennes.  

 

 
 



4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017 - 17/00103-21 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017 : Protokoll Siljan kontrollutvalg 14.06.2017

 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Siljan kontrollutvalg 

 
Dato: 14.06.2017 kl. 9:00 
Sted: Kommunehuset, møterommet 
Arkivsak: 17/00103 
  
Til stede:  Finn Tallakstad, Helga Baasland og Ole Arthur Austad 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Oppdragsrevisor Lisbeth Fines 

 

Rådmann Jan Sæthre (sak 15-16/17) 
 Ordfører Kjell A. Sølverød 

 
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/17 17/00103-14 Godkjenning av innkalling 14.06.2017 3 

Møteprotokoll 

3/17 17/00103-15 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.04.2017 4 

Saker til behandling 

15/17 17/06874-1 Økonomiplan for Siljan kommune 2018-2021 5 

16/17 17/06815-1 
Siljan kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse 

med misligheter 
6 
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17/17 17/06816-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2017 7 

18/17 17/00112-3 Orientering fra revisor 14.06.2017 8 

19/17 17/00115-7 Referatsaker 14.06.2017 9 

20/17 17/00107-5 Eventuelt 14.06.2017 10 

    

 

 
Siljan, 14.06.2017 

 

 

Finn Tallakstad       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av innkalling 14.06.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 14.06.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 14.06.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.04.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 04.04.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 04.04.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

15/17 Økonomiplan for Siljan kommune 2018-2021 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 15/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jan Sæthre gikk gjennom økonomiplanen og svarte på spørsmål fra utvalgets 

medlemmer.  

 

Ordfører Kjell A. Sølverød kom med innspill i saken.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/17 Siljan kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse 

med misligheter 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 16/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar forelagt sak om Siljan kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse 

med misligheter til orientering.  
 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å se til at kommunen har tilfredsstillende 

internkontroll for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle 

kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann Jan Sæthre redegjorde for internkontrollen i Siljan kommune og deres arbeid for å 

forhindre misligheter.  

 

Kontrollutvalget stilte spørsmål og kom med innspill i saken.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar forelagt sak om Siljan kommunes rutiner og kontrollutvalgets ansvar i forbindelse 

med misligheter til orientering.  
 

Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å se til at kommunen har tilfredsstillende 

internkontroll for å forhindre misligheter, og at revisjonen skal varsles (som videre skal varsle 

kontrollutvalget) i de tilfeller hvor det avdekkes misligheter. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/17 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 17/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2017 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la fram saken i møtet.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2017 til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/17 Orientering fra revisor 14.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Orientering fra revisor tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte utvalget om den løpende revisjonen i Siljan 

kommune. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Orientering fra revisor tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/17 Referatsaker 14.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 19/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
1. Referatsaker  

- Referat fra Temarks vårkonferanse 21.04.2017  

 

2. Saker behandlet i kommunestyret  

- Sak 16/17 - Årsregnskap 2016  

 

3. Innkommen post  

- Ingen post  

 

4. Neste møte 19.09.2017, klokka 10 - Befaring sykehjem (møterom på sykehjemmet)  

- Budsjett for kontroll og tilsyn  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017  

- Vurdering av revisors uavhengighet  

 

Rapport fra selskapskontroll av Renovasjon i Grenland: Siljan kontrollutvalg blir invitert 

til et fellesmøte med kontrollutvalgene i de andre eierkommunene, Bamble, Skien og 

Porsgrunn 26.09.2017 i Porsgrunn, der rapporten fra selskapskontrollen blir lagt frem. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017 - 17/00103-21 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2017 : Protokoll Siljan kontrollutvalg 14.06.2017

 

 10  

 

20/17 Eventuelt 14.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 14.06.2017 20/17 

 

 

Møtehandsaming 

Leder opplyste om at han flytter fra kommunen. Han kan ikke sitte i kontrollutvalget i Siljan 

kommune når han ikke lenger er bosatt. Han vil informere kommunestyret slik at det kan 

foretas et nyvalg av kontrollutvalget.  

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/07788-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Overordna revisjonsstrategi 2017 - Siljan kommune 
 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påse ansvar for at det gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i dette 

påseansvaret, orienterer revisor om strategien for revisjon av revisjonsåret 2017. Strategien skal gi 

kontrollutvalget et innblikk i hvilke fokusområder som er prioritert, hva som er gjentagende årlige 

oppgaver og ekstraordinære oppgaver. 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto legger frem revisjonsstrategien for kontrollutvalget i møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 – Siljan kommune 

 



21/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Siljan kommune

 

 

 

Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/07788 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 21/17 

 

 

 

Overordna revisjonsstrategi 2017 - Siljan kommune 

 

 

 
Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 21/17 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto la frem den overordna revisjonsstrategien for 2017 i 

Siljan kommune, og besvarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/07649-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisors uavhengighetserklæring 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Lisbet Fines og oppdragsrevisor 

Ingebjørg Nordby Vibeto legges frem i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til revisors uavhengighetserklæring.  

 

Vedlegg:  

- Revisor uavhengighetserklæring 2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/07649 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 22/17 

 

 

 

Revisors uavhengighetserklæring 

 

 

Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 22/17 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto kommenterte uavhengighetserklæringen i møtet.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Ttf:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Be
Tif:35 05 9000

Kontrotlutvalget i Siljan kommune
Foretaksregeteret:

v/Tetemark kontrottutvalgssekretariat IKS 985 867402 MVA

Postboks 4

3833 BØ i Telemark

Vår ref. : 17/1374/inv
Deres ref.:
Arkivkode: 811100

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdtagsrevisors uavhengighet i
forhold til Siljan kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for
kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør
merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors
uavhengïghet.

følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet
gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å
legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den om foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontroltoppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har
en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan
svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende
forhold

b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller
eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt
under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors
uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen
eller fylkeskommunen, eller i en interkommunat samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

L
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Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13:
. Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved
siden av revisoroppdraget.

. Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

. Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:
. revisor kan ikke utfØre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller

reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet
. revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs. kommunens)

egne ledelses- og kontrolloppgaver
. revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i

skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Si/jan
styrende organer kommune deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som kan føre
inneha fu nksjoner i til interessekonflikt eller svekket ti/lit til rollen som revisor.
annen virksomhet, som
kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Si/jan kommune som har

betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- FØr slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i
eller andre tjenester forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer
som er egnet til å med at utØvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §
påvirke revisors 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
habilitet

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollvurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Si/jan
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Si/jan kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne lede/ses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
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Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke somful/mektigforSitjan kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 7. august 2017
Tetemark kommunerevsjon IKS

Lisbet Fines
oppdragsansvarlig revisor/
registrert revisor

Ingebjørg Nordby Vibeto
oppd ragsrevisor
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Arkivsak-dok. 17/07656-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan 

kommune med en ramme på kr 495 000.  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2018 i Siljan kommune.  

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette.  

 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  
” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets 

forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til 

kommunestyret”. 
 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune for 

2018. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.  

 

Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe 

på anslag. Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  
 

1. Opplæring av kontrollutvalget  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen.  



23/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - 17/07656-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 : Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

 

  
2 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2018: Temark arrangerer to årlige konferanser i 

egenregi. I tillegg har NKRFs årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med 

kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. 

I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn fagkonferanser i juni, og de er ikke så dyre.  

 

2. Kjøp av tjenester  

Siljan kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Telemark kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Siljan kommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ møtefrekvens/ 

kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i 

november, og budsjettallene er derfor anslag.  
 

2.2 Revisjonstjenester  

Siljan kommune er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter 

en vedtatt fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon, en gitt mengde med 

forvaltningsrevisjon, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. Skulle det oppstå behov for 

mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten 

omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  
 

3 Selskapskontroll og andre tjenester  

Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll vil bli bestilt fra Telemark kommunerevisjon IKS 

og vil bli fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet.  

Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre 

eksterne.  

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og 

om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske 

arbeidet. Det er tatt høyde for fire kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. 

 

Beskrivelse Budsjett 2017 Regnskap pr. d.d. Budsjett 2018 

Reiseutgifter/kurs 30 000 17 845 30 000 

Kontingenter/lisenser 2 200 2 600 2 500 

Bevertning 
  

1 500 

It-utstyr 0 
 

0 

Selskapskontroll  50 000 
 

50 000 

Kjøp fra IKS  
   Temark 105 000 51 950 107 000 

Telemark kommunerevisjon IKS 296 400 222 300 304 000 

Totalt 483 600 294 695 495 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 495 000 for kontrollutvalget for 2018, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariattjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 
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kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der 

det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og der det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for 

tilleggsbevilgninger til Kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for 

kommunestyret. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/07656 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 23/17 

 

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 

 

 

Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 23/17 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet presenterte forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten for 2018.  

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan 

kommune med en ramme på kr 495 000.  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
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Arkivsak-dok. 17/00115-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 19.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

  
1. Referatsaker  

 

2. Saker behandlet i kommunestyret  

 Sak 27/17 – Økonomiplan 2018 – 2021 

 Sak 36/17 – Søknad om fritak fra politiske verv 

 

3. Innkommen post  

 Brev fra Einar Ask  

 

4. Ekstra møte 26.09.2017, klokka 11.30  

 Fellesmøte i Porsgrunn – rapport fra selskapskontroll av Renovasjon i Grenland. 

 

5. Neste møte 04.12.2017, klokka 10  

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Plan- og byggesaksbehandling 

 Orientering om budsjett for Siljan kommune 2018 

 Orientering fra revisor 

 Møte og arbeidsplan for 2018 

 

 

 

Vedlegg:  

- Miljøarbeider Siljan kommune 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00115 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 24/17 

 

 

 

Referatsaker 19.09.2017 

 

 

Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 24/17 

 

Møtebehandling 
1. Referatsaker  

Ingen saker 

 

2.  Saker behandlet i kommunestyret  
   Sak 27/17 – Økonomiplan 2018 – 2021  

Sak 36/17 – Søknad om fritak fra politiske verv  

 

       3.  Innkommen post  

   Brev fra Einar Ask  

 

       4.  Ekstra møte 26.09.2017, klokka 11.30  

   Fellesmøte i Porsgrunn – rapport fra selskapskontroll av Renovasjon i Grenland.  

 

       5.  Neste møte 04.12.2017, klokka 10  

   Forvaltningsrevisjonsrapport – Plan- og byggesaksbehandling  

   Orientering om budsjett for Siljan kommune 2018  

Orientering fra revisor  

Møte og arbeidsplan for 2018  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Referatsakene tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/00107-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 19.09.2017 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00107 
Arkivkode  
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 19.09.2017 25/17 

 

 

 

Eventuelt 19.09.2017 

 

 

Siljan kontrollutvalg har handsama saken i møte 19.09.2017 sak 25/17 

 

Møtebehandling 

Ingen saker behandlet under eventuelt.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  
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