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Arkivsak-dok. 17/00969-26 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 25.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 25.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 25.09.2017 
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Arkivsak-dok. 17/00969-27 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen frå møte 14.06.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 14.06.2017 legges med dette frem for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

Møteprotokoll frå møte 14.06.2017 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 14.06.2017 kl. 10:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00969 
  
Til stede:  Leder Gunnar Odd Hagen 

Nestleder Torild Irene Kristiansen Bye 

Medlem Kjetil Høstrup Djuve 

Medlem Arnhild Grov Mortensson 

Medlem Bent Frode Bystrøm 

 
Forfall:   
  
Andre: Ordfører Bjørn Sverre S. Birkeland 

Rådmann Rune Lødøen 

Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø (sak 21-23/17) 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin, Telemark kommunerevisjon IKS 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev 

Utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, Temark 
  
Protokollfører: Beate Marie Dahl Eide 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/17 17/00969-18 Godkjenning av innkalling til møte 14.06.2017 3 

Møteprotokoll 

3/17 17/00969-19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2017 4 

Saker til behandling 

21/17 17/00975-3 Referatsaker i møte 14.06.2017 - Tinn kontrollutvalg 5 
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22/17 17/05636-6 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes 

konsulentbruk 
6 

23/17 17/01584-7 Tinn kommunes skriftlige rutiner i forbindelse med mislighetssaker  7 

24/17 17/00972-5 Eventuelt i møte 14.06.2017 - Tinn kontrollutvalg 8 

25/17 17/05627-10 
Forvaltningsrevisjon "Inngåelse av husleiekontrakter" - Tinn 

kommune 
9 

    

 

 

 

Ved møtestart ønsket utvalgsleder Hagen nyvalgt kontrollutvalgsmedlem Bent-Frode Bystrøm 

velkommen som fast møtende medlem. 

 

 

Ved møtets slutt ønsket leder møtelyden god sommer! 

 

 

 

 

 
Rjukan/Bø, 14.06.2017 

 

 

 

 

Gunnar Odd Hagen 

Kontrollutvalgsleder       

 

 

            

        Beate Marie Dahl Eide 

Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av innkalling til møte 14.06.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen til møtet 14.06.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen til møtet 14.06.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokollen fra møte 24.04.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokollen fra møte 24.04.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

21/17 Referatsaker i møte 14.06.2017 - Tinn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet gjennomgikk referatsakene. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes 

konsulentbruk 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 22/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken ble lagt frem uten innstilling. 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev orienterte om revisjonens forslag til prosjektplan. 

Rådmannen presenterte rådmannens gjennomgang av konsulentbruken.  

 

Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar. 

 

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS legge frem et nytt forslag til 

prosjektplan i neste møte, basert på alternativ 1 i forslag til prosjektplan, og at rådmannens 

innspill innarbeides i prosjektplanen. 

 

Det utarbeides ulike forslag til hvordan prosjektet kan deles opp, omfang/kostnad og mulig 

leveringstidspunkt og underveisrapportering». 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS legge frem et nytt forslag til 

prosjektplan i neste møte, basert på alternativ 1 i forslag til prosjektplan, og at rådmannens 

innspill innarbeides i prosjektplanen. 

 

Det utarbeides ulike forslag til hvordan prosjektet kan deles opp, omfang/kostnad og mulig 

leveringstidspunkt og underveisrapportering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/17 Tinn kommunes skriftlige rutiner i forbindelse med mislighetssaker  

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 23/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtehandsaming 

 

Rådmann Rune Lødøen og Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø presenterte 

Tinn kommunes skriftlige varslingsrutiner og arbeidet med disse og mislighetsområdet 

generelt. 

 

Kontrollutvalget fremmet følgende forslag: 

«Kontrollutvalget tar forelagte varslingsrutiner for Tinn kommune til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre kommunens rutiner for å forhindre misligheter, 

og legge disse frem for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske 

uregelmessigheter og misligheter samtidig med øvrig årsrapportering» 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar forelagte varslingsrutiner for Tinn kommune til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen skriftliggjøre kommunens rutiner for å forhindre misligheter, 

og legge disse frem for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å få forelagt en årsoversikt over økonomiske 

uregelmessigheter og misligheter samtidig med øvrig årsrapportering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/17 Eventuelt i møte 14.06.2017 - Tinn kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 24/17 

 

 

  

  

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet gjennomgikk planleggingen av høstens 2 kontrollutvalgsmøter. 

 

Forslag. Saken tas til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Forvaltningsrevisjon "Inngåelse av husleiekontrakter" - Tinn 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 14.06.2017 25/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten «Inngåelse av husleiekontrakter» til orientering, og anbefaler 

kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å: 

- Utarbeide strategier og retningslinjer for leie av boliger. 

- Klargjøre myndighet til å inngå leieavtaler. 

- Sikre at regelverk om anskaffelser, arkivering og journalføring følges. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget, senest i andre møte i 2. halvår 2017, med 

en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp.  

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

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og 

hvilken effekt arbeidet har gitt 

 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev presenterte rapporten for utvalget. Rådmann Rune 

Lødøen orienterte om kommunens oppfølging av saken. 

 

Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar. 
 

Kontrollutvalget fremmet følgende endringsforslag til forslag til vedtak. 

Siste avsnitt endres til:  

«Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget i første møte over sommeren, med en skriftlig 

oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp».  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten «Inngåelse av husleiekontrakter» til orientering, og anbefaler 

kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å:  

- Utarbeide strategier og retningslinjer for leie av boliger.  

- Klargjøre myndighet til å inngå leieavtaler.  

- Sikre at regelverk om anskaffelser, arkivering og journalføring følges.  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget i første møte over sommeren, med en skriftlig 

oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/00975-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 
 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker:  

1) Temarks høstkonferanse 2017 
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Arkivsak-dok. 16/12025-16 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern og 

forebyggende arbeid.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Tinn 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..  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tinn kontrollutvalg behandlet i sitt møte 24.04.2017 sak 16/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern 

og forebyggende arbeid» - Tinn kommune. Saken ble behandlet i Tinn kommunestyre 08.05.2017 sak 

29/17. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Kontrollutvalget tar rapporten «Barnevern og forebyggende arbeid» til orientering, og anbefaler  

kommunestyret å gjøre følgende vedtak:  

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å:  

- Utarbeide overordnede og helhetlige planer for forebyggende arbeid for barn og unge  

- Sikre klar ledelse av det tverrfaglige forebyggende arbeidet  

- Iverksette tiltak for å sikre at ansatte følger opp plikten til å melde fra til barnevernet ved  

mistanker om omsorgssvikt/misbruk.  

- Sikre realistisk budsjettering og korrekt bokføring av barnevernets inntekter og utgifter  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget i første møte i 2. halvår 2017 med en skriftlig  

oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp.  

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

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

effekt arbeidet har gitt. 
 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS vurderte følgende problemstillinger i denne forvaltningsrevisjonen: 
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1) I hvilken grad arbeider kommunen helhetlig og systematisk med forebyggende innsats for barn og 

unge?  

2) I hvilken grad er barnevernets ressurser tilpasset deres arbeids- og ansvarsoppgaver?  

Herunder vurderinger av:  

- økonomi 

- kapasitet  

- kompetanse 

 

Revisjonen kom med bakgrunn i sine funn med følgende tilrådinger og at kommunen burde:  

 

- Utarbeide overordnede og helhetlige planer for forebyggende arbeid for barn og unge  

- Sikre klar ledelse av det tverrfaglige forebyggende arbeidet  

- Iverksette tiltak for å sikre at ansatte følger opp plikten til å melde fra til barnevernet ved  

   mistanker om omsorgssvikt/misbruk.  

- Sikre realistisk budsjettering og korrekt bokføring av barnevernets inntekter og utgifter  
 

Rådmann Rune Lødøen vil gi en orientering om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger 

følges opp.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen basert på forvaltningsrevisjoner, er det viktig at vedtatte  

forbedringstiltak følges opp. Oppfølgingen av saken er lagt til kontrollutvalget. 

 

Det er ikke mottatt skriftlig orientering i saken før utsending av møteinnkallingen. Denne ettersendes når 

den foreligger.  
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Arkivsak-dok. 17/05627-14 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Inngåelse av husleiekontrakter" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tinn kontrollutvalg behandlet i sitt møte 14.06.2017 sak 25/17 Forvaltningsrevisjon «Inngåelse av 

husleiekontrakter» – Tinn kommune. Saken ble behandlet i Tinn kommunestyre 22.06.2017 sak 64/17. 

Følgende vedtak ble fattet:  

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å:  

 - Utarbeide strategier og retningslinjer for leie av boliger.  

 - Klargjøre myndighet til å inngå leieavtaler.  

 - Sikre at regelverk om anskaffelser, arkivering og journalføring følges.  

 

I kontrollutvalgets møte 25. september 2017, legger rådmannen fram en skriftlig oversikt over hvordan 

vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. 

 

Saksopplysninger: 
For å sikre læring i organisasjonen basert på forvaltningsrevisjoner, er det viktig at vedtatte  

forbedringstiltak følges opp. Oppfølgingen av saken er lagt til kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrapport nr. 2017: 726 018 ble oversendt til sekretariatet fra TKR 9. juni 2016.  

I tråd med kontrollutvalgets bestilling og godkjent prosjektplan undersøkte TKR følgende 

problemstillinger i denne revisjonen: 

 

I hvilken grad har Tinn kommune betryggende kontroll ved innleie og framleie av flyktningeboliger? 

Herunder vurdering av  

- ansvar og fullmakter til å inngå leiekontrakter,  

- anskaffelsesprosess,  

- dokumentasjon og oppfølging av leieforholdene, og  

- arkivering og journalføring av leieavtaler. 

 

TKR konkluderte med at Tinn kommune ikke har hatt betryggende kontroll ved innleie og framleie av 

flyktningeboliger. 
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Rådmann Rune Lødøen vil gi en orientering om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger 

følges opp.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Det er ikke mottatt skriftlig orientering i saken før utsending av møteinnkallingen. Denne ettersendes når 

den foreligger.  
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Arkivsak-dok. 17/05636-11 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes 

konsulentbruk 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tinn kommunes konsulentbruk» i tråd med den 

fremlagte prosjektplanen. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget bestilte i møte 24.04.2017 en forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i kommunen.  
Kontrollutvalget har ønsket å se nærmere på nivået på konsulentbruk, på kommunens prinsipper for valg 

av konsulenter, om anskaffelsene er skjedd i tråd med lovverket, og om prosjektene utføres i tråd med 

kommunestyrets vedtak. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS la i møtet 14.06.2017, sak 22/17, frem forslag til prosjektplan. 

Rådmannen holdt i samme møte en redegjørelse for kontrollutvalget om kommunens konsulentbruk. 

 

Kontrollutvalget fatta følgende vedtak i saken:  

 

«Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS legge frem et nytt forslag til prosjektplan i neste 

møte, basert på alternativ 1 i forslag til prosjektplan, og at rådmannens innspill innarbeides i 

prosjektplanen.  

 

Det utarbeides ulike forslag til hvordan prosjektet kan deles opp, omfang/kostnad og mulig 

leveringstidspunkt og underveisrapportering». 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS legger frem ny prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes 

konsulentbruk.  

 

Forlag til problemstillinger er:  

 

- Beskrive eventuelle rutiner for å vurdere når kommunen har behov for å kjøpe konsulenttjenester.  

- Undersøke hvordan innkjøpte konsulenttjenester er fulgt opp av administrasjonen, herunder:  

o Undersøke om kommunen har tiltak for å styre kostnadene ved konsulentbruk, og 

o Undersøke om kommunen har tiltak for å styre fremdriften i byggeprosjekter der 

konsulenttjenester er kjøpt inn i hele eller deler av prosjektet. 
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- Undersøke hvordan administrasjonen har rapportert til politisk nivå. 1)  

 

Om kontrollutvalget velger å gjennomføre prosjektet i tråd med skisse vil rammene for prosjektet tilsvare 

en mindre forvaltningsrevisjon (ca. 250 timer). Prosjektet kan starte på nyåret 2018 og anslås ferdigstilt 

før påske. For nærmere beskrivelse av oppdraget vises til prosjektplanen.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget skal avgjøre om prosjektbeskrivelsen som blir presentert ligger innenfor det som 

kontrollutvalget ønsker. 

 

Vedlegg:  

1) Prosjektplan – nytt forslag 

2) Forslag til prosjektplan, behandlet i KU-møtet 14.06.17 
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Prosjektplan – nytt forslag 

1. Bakgrunn og bestilling  

I møte 14.06.17 la revisjonen fram et forslag til prosjektplan om konsulentbruk i kommunen 

(se vedlegg), jf. sak 22/17. Parallelt arbeidet rådmannen med en redegjørelse om samme 

tema. Rådmannen presenterte redegjørelsen i KU-møte 14.06.17.  

Rådmannens redegjørelse er datert 13.06.17. Revisjonen var ikke kjent med innholdet i 

redegjørelsen før vi laget forslag til prosjektplan, og kunne derfor ikke vurdere om 

rådmannens framstilling burde få konsekvenser for vårt forslag til prosjektplan.  

Etter rådmannens redegjørelse i møte 14.06.17, vedtok KU å be Telemark kommunerevisjon 

legge fram et nytt forslag til prosjektplan i neste møte. Forslaget skal baseres på alternativ 1 i 

det første forslaget til prosjektplan og rådmannens redegjørelse. 

 

2. Aktuelle temaer nevnt i forrige prosjektplan 

I tråd med kontrollutvalgets vedtak om å basere forvaltningsrevisjonen på alternativ 1, skal 

vi se nærmere på bruken av konsulenttjenester i byggeprosjektene på Furuheim barnehage, 

ungdomsskolen på Atrå og på Gvepseborg. 

I forrige prosjektplan foreslo vi noen aktuelle temaer: 

a. Beskrive omfanget av konsulentbruk. 

b. Beskrive eventuelle rutiner for å vurdere når kommunen har behov for å kjøpe 

konsulenttjenester. 

c. Undersøke om anskaffelsene av konsulenttjenestene er gjort i tråd med 

anskaffelsesregelverket. 

d. Undersøkte hvordan innkjøpte konsulenttjenester er fulgt opp av administrasjonen. 

e. Undersøke hvordan administrasjonen har rapportert til politisk nivå.   

 

3. Rådmannens redegjørelse sett opp mot våre temaforslag 

Rådmannens redegjørelse om konsulentbruk, handler i stor grad om omfang av 

konsulentbruk. Han beskriver kommunens samlede utgifter til konsulentbruk, hentet fra fire 
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kontoer i regnskapet: konsulenter på byggeledelse og prosjektering, kjøp av kartverk, 

vikartjenester og andre konsulenttjenester. Juridiske konsulenttjenester er utelatt.  

Redegjørelsen viser også kommunens konsulentbruk fordelt på hver enhet, og kommunens 

konsulentbruk sammenliknet med andre kommuner. Videre listes det opp hvilke konsulenter 

som ble brukt i drift og hvilke som ble brukt i investeringsprosjekter i 2016. 

Revisjonen anser at pkt. a. om å beskrive omfanget av konsulentbruk er svart opp av 

rådmannen, og anbefaler at det tas ut av vår undersøkelse. 

Avslutningsvis anbefaler rådmannen at kontrollutvalget undersøker: 

1. i hvilken grad konsulentbruk er fordyrende og årsak til kostnadsoverskridelser, og  

2. i hvilken grad konsulentbruk styrer framdriften i kommunens byggeprosjekter. 

 

4. Nytt forslag til aktuelle temaer 

Vi mener at rådmannens anbefalinger kan inngå i pkt. d. om å undersøkte hvordan innkjøpte 

konsulenttjenester er fulgt opp av administrasjonen. 

 

Ressursrammen for prosjektet er satt til 250 timer. Dersom rådmannens anbefalinger tas 

inn, foreslår vi at pkt. c. om å undersøke om anskaffelsene av konsulenttjenestene er gjort i 

tråd med anskaffelsesregelverket, tas ut. Det nye forslaget blir som følger: 

 

 Beskrive eventuelle rutiner for å vurdere når kommunen har behov for å kjøpe 

konsulenttjenester. 

 Undersøke hvordan innkjøpte konsulenttjenester er fulgt opp av administrasjonen, 

herunder: 

o undersøke om kommunen har tiltak for å styre kostnadene ved 

konsulentbruk, og  

o undersøke om kommunen har tiltak for å styre framdriften i byggeprosjekter 

der konsulenttjenester er kjøpt inn i hele eller deler av prosjektet.  

 Undersøke hvordan administrasjonen har rapportert til politisk nivå.   

 

5. Oppstart og leveranse  

Vi kan starte på nyåret 2018, og levere rapport før påske.  

Vedlegg: Forslag til prosjektplan, behandlet t i KU-møte 14.06.17 
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Prosjektplan 

1. Bakgrunn, bestilling og formål  

Ved rullering av plan for forvaltningsrevisjon, bestilte kontrollutvalget i Tinn en 

forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i kommunen, jf. møte 24.04.17, sak 20/17.  I 

saksframlegget står det at kontrollutvalget er kjent med at rådmannen skal redegjøre for 

saken for kommunestyret, men ønsker likevel en ekstern gjennomgang. Det står at det er 

reist spørsmål ved konsulentbruken i flere byggeprosjekter, herunder Furuheim barnehage, 

ungdomsskolen i Atrå og Gvepseborg. En ønsker derfor å se nærmere på nivået på 

konsulentbruk, på kommunens prinsipper for valg av konsulenter, om anskaffelsene er 

skjedd i tråd med lovverket, og om prosjektene utføres i tråd med kommunestyrets vedtak.  

Kommunestyret i Tinn behandlet en sak om inndekning av merforbruk på om lag 2 mill. kr 

ifm forprosjektering av tilbygg til Furuheim barnehage, jf. møte 09.03.17, sak 12/17. I 

vedtaket står det blant annet at rådmannen skal gjennomgå konsulentbruken og presentere 

dette i neste kommunestyremøte.  

I samme kommunestyremøte stilte foreldrerepresentanten for Furuheim barnehage flere 

spørsmål om samme sak i spørretimen. Spørsmålene handlet i hovedsak om areal og 

kostnader. I ett av svarene sier rådmannen at kostnadene for selve bygget har endret seg lite 

fra opprinnelige estimater, men at flere runder med endring av tegninger (konsulentbruk), 

ny rasvurdering og utgifter til VA-tiltak gjør at totalsummen endres fra ca. 5 mill. kr til 7 mill. 

kr.  

Konsulentbruken i Tinn har også vært omtalt i media våren 2017. I et nyhetsinnslag på NRK 

radio uttrykte ordfører og leder for KU bekymring for omfanget av og kostnadene ved bruk 

av konsulenter i enkelte byggeprosjekter i kommunen.   

I saksprotokollen for kommunestyret 08.05.17 under orienteringer, står det at rådmannen vil 

legge fram en rapport om konsulentbruk for kommunestyret i 08.06.17. 

 

2. Avgrensning 

Vi legger til grunn at denne forvaltningsrevisjonen skal fokusere på kommunens anskaffelse 

og oppfølging av konsulenttjenester i byggeprosjekter. 
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Vi tilrår at prosjektet ikke undersøker om administrasjonen har hatt forsvarlig 

saksbehandling i arbeidet med byggeprosjekt.   

Vi tilrår også at prosjektet avgrenses mot vurderinger knyttet til kvaliteten på konsulentenes 

arbeid.  

Vi ber kontrollutvalget ta stilling til om vi skal undersøke:  

1. konsulenttjenestene i de tre ovennevnte byggeprosjektene tilbygg til 

Furuheim barnehage, ungdomsskolen på Atrå og Gvepseborg, eller 

  

2. alle byggeprosjekter de senere årene.  

 

Nr. 1 vil være mindre i omfang, men vi kan gå noe dypere inn i hvert prosjekt. Nr. 2 vil dekke 

flere prosjekter og være mer representativt for hvordan administrasjonen anskaffer og 

følger opp konsulenttjenester, men med samme ressursramme kan vi ikke undersøke 

prosjektene like grundig.   

Vi tilrår at ytterligere avgrensninger i prosjektet ses opp mot rådmannens redegjørelse om 

konsulentbruk for kommunestyret 08.06.17, og diskuteres i kontrollutvalget 14.06.17.  

 

3. Aktuelle temaer 

 Beskrive omfanget av konsulentbruk. 

 Beskrive eventuelle rutiner for å vurdere når kommunen har behov for å kjøpe 

konsulenttjenester. 

 Undersøke om anskaffelsene av konsulenttjenestene er gjort i tråd med 

anskaffelsesregelverket. 

 Undersøkte hvordan innkjøpte konsulenttjenester er fulgt opp av administrasjonen. 

 Undersøke hvordan administrasjonen har rapportert til politisk nivå.   

 

4. Kilder for revisjonskriterier/revisjonskriterier  

Revisjonskriteriene i dette prosjektet vil bli utledet fra lov om offentlige anskaffelser, lov om 

kommuner og fylkeskommuner, forskrift om offentlige anskaffelser, og Veileder for kjøp av 

konsulenttjenester, fra Direktoratet for forvaltning og IKT. 
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5. Metode 

Datainnsamling vil i hovedsak gjøres ved gjennomgang av kommunens dokumenter knyttet 

til byggeprosjekter og offentlige anskaffelser. Det kan også være aktuelt å gjennomgå 

dokumenter knyttet til internkontroll. Videre vil vi intervjue ledere og ansatte som kjøper 

og/eller følger opp innleide konsulenter.  Det kan være aktuelt å gjøre uttrekk og analyse av 

regnskapsdata.  

 

6. Oppstart og leveranse  

En undersøkelse av konsulentbruk i byggeprosjekter som skissert her kan utføres innenfor 

rammene for en mindre forvaltningsrevisjon – ca. 250 timer. Endelig ressursanslag kan gis i 

kontrollutvalgsmøte, etter at prosjektet ses opp mot rådmannens redegjørelse for 

kommunestyret 08.06.17. 

Prosjektet kan starte i oktober 2017 og rapport leveres på nyåret 2018.  
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Arkivsak-dok. 17/13857-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til § 15 i revisjonsforskrifta legger oppdragsansvarlig revisor frem en skriftlig egenvurdering av 

sin uavhengighet til kontrollutvalget hvert år, eller ved behov. Kontrollutvalget har også i oppgave å se til 

at oppdragsansvarlig revisor fører en hederlig vandel, ref. revisjonsforskrifta § 12. 

 

Saksopplysninger: 
Vedlagt saken er egenvurdering fra oppdragsansvarlig revisor i Telemark kommunerevisjon IKS Lisbet 

Fines og oppdragsrevisor Elizabeth Kasin for Tinn kommune og Tinn kommune Rjukanbadet 

(regnskapsrevisjon). 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene. 
 

 

Vedlegg:  

 1) «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Tinn 

kommune», fra Telemark kommunerevisjon IKS, oversendt 24.08.2017  
2) «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Tinn 

kommune – Rjukanbadet KF», fra Telemark kommunerevisjon IKS, oversendt 24.08.2017  
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‘ • TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 205, 3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
TIf.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Tinn kommune Foretaksregisteret
v! Temark — Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 985 867 402 MVA

Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Vårref.: 17/1410/kase
Deres ref.:
Arkivkode: 826610

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Tinn
kommune Rjukanbadet KF

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,
j amfør merknader til nevnte bestemmelse.

I 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 som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag 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

Ä
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revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisj onsforskriflen § 13.
• Revisor kan etter denne forskrifl 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 revisj on.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver,jf Revisjonsforskr. § 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 IK&

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Tinn
styrende organer kommune Rjukanbadet KF deltar i.

Pkt 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som
mnneha funksjoner i kan føre til interessekonfiikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
annen virksomhet,
som kan føre til
interessekonftikt eller
svekket tillit

Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Tinn kommune
Rjukanbadet KF som har betydningfor uavhengighet og objektivitet.

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

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 revisj ons- og kontrollvurderinger.
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Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Tinn
kommune Rjukanbadet KF som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Tinn kommune Rjukanbadet KF
kommunens egne som hører inn under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver
ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke somfullmektigfor Tinn kommune Rjukanbadet KE
fullmektig for den
revisj onspliktige

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

Rjukan, 15. august 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

Elizabeth Kasin
oppdragsrevisoroppdragsansvarlig/registrert revisor
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Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:3591 7030
e-post: post-tkr@tekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
TIf.: 35 05 Y0 00

Kontrollutvalget i Tinn konirnune Foretaksregisteret:
v/ Temark - Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 985 867 402 MVA

Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Vår ref.: 17R409/kase
Deres ref.:
Arkivkode: 826200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Tinn
kommune

Innledning
I henhold til forskrift om revisj on (revisj onsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor
for kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget,
jamfør merknader til nevnte bestemmelse.

I følge revisj onsforskriften § 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 som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og
kontrolloppdrag 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
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revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning,
medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.

Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13.
• Revisor kan etter denne forskrifl 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. Revisjonsforskr. § 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 (det vil si

kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver
• revisor kan ikke opptre som ftillmektig 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 Tinn
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som
inneha funksjoner i kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit 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 Tinn kommune som
har betydningfor uavhengighet og objektivitet.

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

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_revisj ons-_og_kontrolivurderinger.
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Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Tinn
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Tinn kommune som hører inn
kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver

Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektigfor Tinn kommune.
fullmektig for den
revisj onspliktige

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

Rjukan, 15. august 2017
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fines Elizabeth Kasin
oppdragsansvarlig/registrert revisor oppdragsrevisor
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Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 - Tinn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2017 tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Overordnet revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordnete planleggingen av 

regnskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at de planlagte 

revisjonshandlingene er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at det 

gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i å følge opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 
 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Tinn kommune og har avtale om å levere 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Tinn kommune. Kommunens revisor skal følge lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2017. Strategien skal gi kontrollutvalget et innblikk i hvilke 

fokusområder revisjonen har prioritert, hva som er årlige oppgaver og hva som er ekstraordinære 

oppgaver.  

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete 

revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon i Tinn kommune i 2017 i møtet. 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Fremleggelse av revisjonsstrategien for utvalget er med på å sikre kontrollutvalget 

et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 
 

Vedlegg:  

1) Overordna revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Tinn kommune 2017, datert 15.09.2016 
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Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn 

Kommune med en ramme på kr 1 304 000,-  

 

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 Tinn 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 Tinn Kommune for 

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

kjøp av sekretariatstjenester 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. 
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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 spesielt 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 gode og aktuelle fagkonferanser.  

 

2. Kjøp av tjenester  

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

Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Tinn kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse. Budsjettet fastlegges endelig av representantskapet, og 

budsjettallene er derfor anslag.  
 

2.2 Revisjonstjenester  

Tinn kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader fordeles etter 

eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

 

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med 

forvaltningsrevisjon. 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 har vanligvis blitt bestilt fra TKR, og fakturert i 

tillegg til det faste driftstilskuddet..  

 

Telemark kommunerevisjon IKS oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste mellom 50 000 – 

100 000,- alt etter hva som skal undersøker og i hvor mange selskaper. En forvaltningsrevisjon i et 

selskap kan koste i størrelsesorden 200 000,-. Der flere kommuner går sammen om å gjennomføre 

eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskaper vil selvsagt totalkostnaden deles på de deltakende 

eierkommunene.  

 

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 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter.  

 

5. Møteutgifter bevertning  

Årsaken til det store avviket i regnskapet for 2016 og 2017 sammenlignet med budsjett er en stor 

post på annonseringskostnader er først på kontrollutvalget. 
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Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tinn kommune: 

 

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Regnskap pr. d.d Budsjett 2018 

Kontrollutvalget drift 113 949 165 000 74 439 165 000 

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortj. 33 453 65 000 19 769 65 000 

Arbeidsgiveravgift 2 009 10 000 2 096 5 000 

Møteutgifter/bevertning 21 474 5 000 4 383 10 000 

Skyss/reise 7 629 10 000 9 812 10 000 

Opplæring/kurs/andre møter 23 699 60 000 32 979 60 000 

Kontingenter/abonnement 25 685 15 000 5 400 15 000 

     Kjøp av tjenester 
 

1 113 900 
 

1 139 000 

Revisjon (TKR)                841 752 883 900 
 

906 000 

Sekretariat (Temark) 150 900 150 000 74 250 153 000 

Selskapskontroll og andre tjenester 
 

80 000 
 

80 000 

Total utgifter             1 106 601 1 278 900 
 

1 304 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 304 000,- for kontrollutvalget for 2018, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

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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Eventuelt i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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