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Sakene legges også ut på www.temark.no . 

 

 

  

 

Bø/Akkerhaugen, 21.02.2017 

 

 

 

 

 

/For/ Helge Aarnes  

Kontrollutvalgsleder  

 

 

 

Beate Marie Dahl Eide  

Utvalgssekretær 

 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

1/17 Godkjenning av møteinnkalling 28.02.2017 

 
Arkivsak-dok. 17/00971-1 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 1/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling til møte 28.02.2017 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møteinnkallingen til møte 28.02.2017 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 
Vedlegg:  

Møteinnkalling til møte 28.02.2017 
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Møteprotokoll 

1/17 Godkjenning av møtereferat fra møte 06.12.2016 

 
Arkivsak-dok. 17/00971-2 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 1/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møtereferat fra møte 06.12.2016  godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møtereferat fra møte 06.12.2016  legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

Møtereferat fra møte 06.12.2016 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/17 Referatsaker 28.02.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok. 17/00977-1 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 1/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Følgende punkter tas opp: 

 
1) NKRF-konferansen – referat fra deltakere 

2) Fellesmøte kontrollutvalgene i Midt-Telemark – Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-

Telemark barnevernstjeneste 29.03.2017 

3) Vårkonferanse Temark, Vrådal, fredag 21.04.2017 

4) Annet  
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2/17 Årsmelding 2016 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune 

 
Arkivsak-dok. 17/00984-2 

Arkivkode.  004  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2016 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2016 for Sauherad kontrollutvalg til orientering, og anser den 

for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2016. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77, punkt 6, informere kommunestyret om sitt 

arbeid. 
 

Saksopplysninger: 
Årsmeldingen oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2015, og gir et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks og forholdet til revisjonen og sekretariatet. Kontrollutvalget avgir hvert år 

uttalelse til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på denne 

måten for året 2016. 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger med dette frem forslag til årsmelding for 2016 for godkjenning i kontrollutvalget. 

Den vil deretter oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Vedlegg:  

1) Kontrollutvalgets årsmelding 2016 – Sauherad kommune (utkast). 

 

 

Vedlegg til sak 
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3/17 Orientering fra revisor i møte 28.02.2017 - Sauherad kommune 

 
Arkivsak-dok. 17/03367-1 

Arkivkode.  210  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten innstilling. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte.  

Det er fast praksis at revisor orienterer om revisjonsarbeidet i kommunen i kontrollutvalgsmøtene.  

I løpet av høsten legger revisor i tillegg frem planleggingen av revisjonsåret, og på våren legger 

revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 
 

Saksopplysninger: 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova:  
§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

 

§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til  

kontrollutvalget.  

 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften:  
§ 6.Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette 

foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets 

instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for 

arbeidet til revisor.  

 

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim vil orientere om revisjonsarbeidet i Sauherad kommune i møtet. 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling siden orienteringen gis i møtet. 
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4/17 Årsrapport og årsregnskap 2016 for skatteoppkreveren - Sauherad 

kommune 

 
Arkivsak-dok. 17/02415-3 

Arkivkode.  210  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Årsregnskap og årsrapport fra kemneren i Sauherad kommune legges med dette frem for 

kontrollutvalget som orienteringssak. 

 

Saksopplysninger: 

Kemner Anne Guri Barsgård vil orientere i møtet om årsrapport og årsregnskap for kemneren i 

Sauherad kommune for 2016. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

 

 
Vedlegg:  

 1) Årsrapport 2016 for Kemneren i Sauherad kommune m/årsregnskap, datert 20.01.2017. 
 

 

Vedlegg til sak 
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5/17 Presentasjon av ny rådmann i Sauherad kommune og felles 

rådmannsfunksjon med Bø kommune 

 
Arkivsak-dok. 17/03704-1 

Arkivkode.  000  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 5/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Tidligere rådmann i Sauherad kommune Hans Erik Utne fratrådte ved årsskiftet, for å starte i 

annen jobb. 

 

Fra 01.01.2017 er rådmann i Bø, Åse Egeland, ansatt som felles rådmann for Sauherad kommune 

og Bø kommune.  

 

Kontrollutvalget ønsker å møte den nye rådmannen, og å få en presentasjon av funksjonen som 

felles rådmann for kommunene Bø og Sauherad. 

 

Sammenslåingen av Sauherad og Bø kommuner skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020. 
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6/17 Eventuelt i møte 28.02.2017 - Sauherad kontrollutvalg 

 
Arkivsak-dok. 17/00973-1 

Arkivkode.  033  

Sakshandsamar Beate Marie Dahl Eide 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 28.02.2017 6/17 
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