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Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00167-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.05.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/00167-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 04.05.2017 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 04.05.2017 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



 

 5  

Saker til behandling 

14/17 Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming 

 
Arkivsak-dok.  17/13410-1 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 14/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å bli orientert når avvikene er blitt lukket. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk i sitt maimøte fremlagt samordnet tilsynskalender 2017 for kommunene i 

Agder. Av denne fremgår det at Tvedestrand kommune våren 2017 har vært gjenstand for et 

tilsyn med tjenester til mennesker med utviklingshemming. Tilsynsrapporten forelå i mai og 

kontrollutvalget får rapporten til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder og er gjennomført som en 

systemrevisjon i perioden 30.01.2017 til 08.05.2017. Formålet med systemrevisjonen er å 

vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet 

undersøkte: 
- Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av 

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter. 

- Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres. 

- Tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes. 

 

Systemrevisjonen omfattet undersøkelse av om kommunen gjennom systematisk styring og 

ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming, og som bor i egen eller leid bolig 

får forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Tilsynet ble gjennomført ved dokumentgransking, 

intervjuer og andre undersøkelser.  

 

Det ble avdekket tre avvik ved tilsynet: 

 
1. Kommunen har ikke systemer som sikrer at alle brukerne får individuelle og forsvarlige tjenester 

i henhold til det de har krav på. 

2. Kommunen sikrer ikke at alle opplysninger om brukeren samles i en journal. 

3. Kommunen sikrer ikke at legemidler håndteres i tråd med lovens krav. 

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om oppfølgingen av 

tilsynsrapporten og for å svare på eventuelle spørsmål. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

I tillegg til den kommunale egenkontrollen gjennomføres det statlig tilsyn på kommunale 

tjenesteområder. Statlig tilsyn og kommunal egenkontroll har det til felles at de skal bidra til at 

kommunens løser sine oppgaver innenfor rammene av lover og forskrifter. For at denne 

innsatsen skal utnyttes best mulig, er det viktig at kontrollutvalget holder seg orientert om statlig 

tilsynsaktiviteter og bruker denne informasjonen aktivt i sitt arbeid. Kontrollutvalget bør holde 

seg oppdatert på aktuelle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen og hvordan administrasjonen følger 

opp eventuelle avvik og merknader. I den vedtatte plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 er 

neste prosjektet innenfor Pleie og omsorg. Det er derfor viktig at kontrollutvalget holder seg 

oppdatert om andre tilsyn som utføres innenfor helse- og omsorgssektoren. 

 
Vedlegg:  

- Tilsynsrapport med Helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming ved 

Tvedestrand kommune 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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15/17 Oppfølgingen av forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser fra 

2015 

 
Arkivsak-dok.  15/15516-7 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 15/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige 

anskaffelser til etterretning og ber om å bli orientert om gjenværende tiltak våren 2018.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser i sak 114/15 i 

kommunestyret 08.09.2015. Følgende vedtak ble fattet:  

 

«Kommunestyret tar rapporten «Offentlige anskaffelser» til orientering. 

 

På bakgrunn av revisjonens funn og anbefalinger i rapporten foretar kommunen en helhetlig 

gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å undersøke hvordan man kan sikre at 

anskaffelsesprosessene blir gjennomført i henhold til regelverket. I dette bør det vurderes 

iverksetting av nødvendige grep i forhold til ansvarsdeling og kompetansebygging blant 

innkjøpsaktørene. 

 

Det skal lages en plan for gjennomføring av tiltak, som følges opp av kontrollutvalget, første 

gang senest i november møtet 2015.» 

 

Problemstillingene i forvaltningsrevisjonsrapporten var: 
1. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 

krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

2. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune kravene til kunngjøring ved anskaffelser over 

nasjonal og internasjonal terskelverdi? 

3. I hvilken grad tilfredsstiller Tvedestrand kommune kravene til protokollføring ved anskaffelser 

over kr. 100 000? 

 

Rapporten konkluderte med at Tvedestrand kommune ved flere tilfeller ikke overholdt reglene 

om offentlige innkjøp. Dette inkluderte manglende dokumentasjon på flere prosjekter, blant 

annet manglende protokollføring, og ikke tilfredsstillende kunngjøring. Gjennomgående var 

avtaler foretatt i samarbeid med OFA gjort i henhold til regelverket. 

 

I rapporten konkluderer revisjonen etter gjennomgangen med at Tvedestrand kommune, i et 

overordnet perspektiv, ikke håndterer anskaffelser over nasjonal terskelverdi på en 

tilfredsstillende møte i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
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Revisjonen vurderte i rapporten at kommunen heller ikke har en tilstrekkelig praksis for å sikre 

at grunnleggende krav til konkurranse og protokollføring ved anskaffelser under nasjonal 

terskelverdi blir håndtert i henhold til regelverket. 

 

På bakgrunn av dette kom revisjonen med anbefaling om følgende tiltak: 

Kommunen bør foreta en helhetlig gjennomgang av sine rutiner på anskaffelsesområdet for å 

undersøke hvordan man best kan sikre at anskaffelsesprosesser blir gjennomført i henhold til 

regelverket. I dette bør det vurderes iverksetting av nødvendig grep i forhold til ansvarsfordeling 

og kompetansebygging blant innkjøpsaktørene. 

 

Kontrollutvalget fulgte opp rapporten i møtet 25.11.2015 sak 29/15. I møtet orienterte 

assisterende rådmann Øyvind Johannesen kontrollutvalget om arbeidet med å følge opp 

rapporten og kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget hadde en ny orientering i møtet 

10.11.2016 hvor rådmann og assisterende rådmann orienterte om oppfølgingen av rapporten 

basert på et internt notat. Det ble orientert om rammeavtaler, opplæring av ansatte og opprettelse 

av en stilling som prosjektøkonom/controller/innkjøpskordinator. Kontrollutvalget vedtok å følge 

opp med en ny orientering i september 2017. 

 

 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen har utarbeidet en rapport hvor det blir grundig redegjort for gjennomførte 

tiltak og videre plan for aktiviteter som skal sikre at kommunen overholder regelverket om 

offentlige anskaffelser. Gjennomførte tiltak siden forrige orientering inkluderer blant annet 

opplæring av ansatte om endringene i lov om offentlige anskaffelser, økt fokus på regelverket, 

ledermøter med besøk fra OFA (Offentlige fellesinnkjøp på Agder), deltakelse i rammeavtaler 

utarbeidet av OFA, innkjøpskoordinator, møterunder med alle enheter, kartlegging av behovet 

for nye innkjøpsavtaler, økonomireglementet, og arkivering av dokumentasjon ved anskaffelser. 

Videre er det redegjort for de nye kravene som er oppstått som følge av endringen i lovverket 

med økt samfunnsansvar og seriøsitetskrav som skal legges til grunn ved offentlige anskaffelser. 

I tillegg har administrasjonen lagt frem en oversikt over tiltak som blir iverksatt fremover hvorav 

flere av dem er løpende oppgaver som vil innebære et kontinuerlig fokus. Det vises her til den 

vedlagte rapporten. 

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om oppfølgingen av 

revisjonsrapporten og svare på spørsmål fra utvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Rapporten fra administrasjonen gir en god oversikt over de iverksatte tiltakene og hvordan man 

videre vil arbeide for å sørge for at kommunen overholder reglene om offentlige anskaffelser. 

Det er en grundig redegjørelse som viser at det etter sekretariatets vurdering gjøres mye godt 

arbeid i kommunen. Det er enkelte tiltak som ifølge tiltaksplanen ikke er blitt fullført som 

inkluderer arkiveringsrutiner ved innkjøpskonkurranser, arbeid med rammeavtaler, innføring av 

KGV (elektronisk program for konkurranser), utarbeidelse av økonomireglement, vedtak i 

kommunestyret om seriøsitetskrav. Disse tiltakene vil ifølge planen være fullført innen våren. 

Samtidig er flere av tiltakene løpende og årlige oppgaver for administrasjonen.  

 

Kontrollutvalget bør ta stilling til om man nå er fornøyd med oppfølgingen av revisjonsrapporten 

eller om man ønsker en ny orientering senere når alle tiltakene er iverksatt og fullført. Etter 

sekretariatets vurdering har kommunen gjort et grundig arbeid med å følge opp rapporten, men at 
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enkelte tiltak gjenstår. Sekretariatet har derfor foreslått i forslag til vedtak at kontrollutvalget blir 

orientert om gjennomføringen de gjenværende tiltakene til våren. 

 
Vedlegg:  

- Rapport - Oppfølging av forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser i 2015 

 

 

Vedlegg til sak 
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16/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevernet Øst i Agder 

 
Arkivsak-dok.  16/07676-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 16/17 

 

 

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. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Tvedestrand kontrollutvalg behandlet i sitt møte 04.05.2017 sak 10/17 Rapport 

forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder – Tvedestrand. Saken ble behandlet i 

Tvedestrand kommunestyre 30.05.2017 sak 56/17. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen 

sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en 

felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 

samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 

gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 

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. 

 

Denne saken gjelder den første tilbakemeldingen fra rådmannen, som skulle være til 

kontrollutvalgets septembermøte 2017. 

 

 

Saksopplysninger: 

Rådmannen har gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget som følger vedlagt til saken. 

Her redegjør rådmannen for hvordan revisjonsrapporten har blitt fulgt opp og hvilke tiltak som er 

iverksatt ikke bare i Tvedestrand kommune, men også i Gjerstad kommune som er 

vertskommunen for samarbeidet.  

 

Den første anbefalingen til revisjonen gikk på at Gjerstad kommune burde vurdere behovet for 

tiltak for å redusere sårbarheten ved de økonomirelaterte administrative støttefunksjoner knytte 
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til barnevernstjenesten. Rådmannen skriver i sitt notat at Gjerstad kommune har tilført økt 

kompetanse innenfor lønnsarbeid hos flere personer i kommunen. Videre informerer rådmannen 

om andre tiltak som er blitt iverksatt av Gjerstad kommune og at tertialrapporter som gir ønsket 

informasjon sendes deltakerkommunene innen avtalte frister. 

 

Revisjonen anbefalte videre at det burde foretas en formalisering av styringsgruppen og 

samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar. Her har rådmennene utarbeidet et dokument som 

klargjør og formaliserer styringsgruppens og samarbeidsutvalget oppgaver og ansvar. Dette 

dokumentet er vedlagt saken. Dokumentet legger tydelige rammer for arbeidsfordelingen og 

ansvaret til styringsgruppen og samarbeidsutvalget.  

 

Den siste anbefalingen til revisjonen går på tydeliggjøring av samarbeidsavtalens bestemmelse 

om ansvaret knyttet til internkontroll. Det fremgår av rådmannens notat at arbeidet med 

internkontrollen er godt i gang i barnevernstjenesten. Internkontrollen vil bli en del av Gjerstad 

kommunes kvalitetssystem og det gis opplæring til alle ansatte om internkontrollarbeid. Det vil 

bli utarbeidet et eget dokument som beskriver hvordan den enkelte deltakerkommune kan utøve 

sitt internkontrollansvar overfor barnevernstjenesten. 

 

Det vises for øvrig til rådmannens notat og administrasjonen vil i møtet kunne svare på spørsmål 

fra kontrollutvalget om saken. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Tilsendt dokumentasjon fra rådmannen viser at kommunene er godt i gang med endringsarbeidet 

etter forvaltningsrevisjonen. Dokumentasjonen sammen med rådmannens gjennomgang av denne 

bør kunne tilfredsstille kravet til rapportering på dette tidspunktet. Neste rapportering vil kunne 

si noe om gjennomføringen av endringene og effekten av disse 

 
Vedlegg:  

- Notat fra rådmannen – Oppfølging etter forvaltningsrevisjonen Barnevernet Øst i Agder 

 

 

Vedlegg til sak 
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17/17 Kontroll av boplikten og oppfølging av bopliktsaker 

 
Arkivsak-dok.  16/06602-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 17/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har tidligere blitt orientert om oppfølgingen og kontrollen av boplikten i 

Tvedestrand kommune henholdsvis i møte 15.06.2016 og 10.11.2016. Kontrollutvalget fattet i 

møte 10.11.2016 sak 10/16 følgende vedtak: 

 

«Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til ettretning og ønsker en nærmere orientering 

om avvikene i forbindelse med behandling av kommunens årsmelding.» 

 

Orienteringen om avvikene i forbindelse med behandlingen av kommunens årsmelding ble utsatt 

fra mai møtet til kontrollutvalgets påfølgende møte. 

 

 

Saksopplysninger: 

Tvedestrand kommune har i dag en delvis boplikt i kommunen. Det er boplikt i Lyngør, på 

Sandøya og Borøya. Det går frem av konsesjonsloven §6 at boplikten er oppfylt når eieren er 

registrert som bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov om 

folkeregistrering og forskrift om folkeregistrering 09.11.2007. Det er Skatteetaten som av lov om 

folkeregistrering har ansvaret for registrering av bostedsadresser i Norge. Kommunen må i 

bopliktsammenheng forhold seg til de opplysninger som er å finne i folkeregisteret.   

 

Krav om boplikt inntreffer først ved erverv av boligeiendom og man må da skrive under på en 

egenerklæring der det skal bekreftes at eiendommen vil bli benyttet til fast bosetning etter 

konsesjonsloven. Har eieren ervervet boligen før boplikten ble innført i kommunen vil ikke 

eieren bli omfattet av kravene om boplikt. Boplikten gjelder heller ikke på eiendom som er 

ervervet grunnet slektskap, er registrert som fritidseiendom eller ligger i området ikke er regulert 

for boligformål i arealplanen. Hvis man overtar en eiendom som er omfattet av boplikt og man 

ikke ønsker eller kan bo på eiendommen skal det søkes konsesjon hos kommunen innen fire uker 

etter overdragelse av eiendommen. Søknaden skal sendes til ordfører i den kommunen som 

eiendommen ligger jf. Konsesjonsloven § 12 og 13. 

 

Kommunen er forpliktet til å følge opp og kontrollere at boplikten overholdes jf. 

Konsesjonsloven §17 første ledd. I kommunens årsmelding blir det hvert år lagt ved et vedlegg 

for oppfølgingen av bopliktsaker. I denne oversikten fremkommer det antall egenerklæringer i 

kommunen, erverv som er unntatt boplikt grunnet slektskap, antallet egenerklæringer hvor 
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erverver er utenfor slektskap og saker hvor kommunen må kontrollere boplikten nærmere. Denne 

oversikten er vedlagt saken. 

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orienterte om kontrollen av bopliktsaker og 

oppfølingen av spesifikke tilfeller.  

 

 

 
Vedlegg:  

- Oversikt egenerklæring om konsesjonsfrihet og bopliktsaker 2016 

 

 

Vedlegg til sak 
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18/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 

 
Arkivsak-dok.  17/13861-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

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

kommune med en ramme på kr 921 000. 

 

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 kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2018 i 

Tvedestrand kommune. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

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

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

og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 

 

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 t det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

 

Møtegodtgjørelse 

Posten for godtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste («møtegodtgjørelse m.v.») avhenger både av 

aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i 

forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tvedestrand kommune. Det er 
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tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og fortsatt leder og 4 medlemmer i utvalget. 

Godtgjørelsene justeres etter ordfører sin lønn som igjen er bundet opp mot 

stortingsrepresentantenes lønn. Leder mottar en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av ordførers 

lønn og medlemmene får en godtgjørelse pr møte på 0,07 prosent av ordfører lønn. I tillegg 

legges det inn arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av de totale godtgjørelsene.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og oppdatering av utvalgets 

medlemmer. 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 mai 2018 (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i 

regi av sekretariatet. Sekretariatet anbefaler at man viderefører dagens nivå på kurs og 

konferanser uavhengig av en eventuell økning av utvalget.  

 

I regnskapet for 2016 er det foreløpig brukt 800 kr på posten «kontorutgifter». Dette skyldes at to 

av medlemmene abonnerer på Kommunerevisoren og i budsjettet for 2017 ble det lagt inn 1000 

kr for å dekke dette. Det foreslås å videreføre dette for 2018. 

 

«Til disposisjon for kontrollutvalget» har tidligere år omfattet selskapskontroll og eventuelt 

andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid. Nytt for 2018 er at 

revisjonen har lagt inn kostnadene til selskapskontrollen i revisjonshonoraret. Dette medfører at 

kostnadene til denne posten for 2018 foreslås å settes til kr. 0. 

 

Sekretariat og revisjon 

Tvedestrand 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 og 

fordelingen av dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte 

selskapet under forutsetning om godkjenning i respektive representantskap.  

 

Kostnader til revisjon er på kr. 753 000 og fordeler seg slik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 189 000 

Tilskudd særattestasjoner og bistand 101 000 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet 
og bistand KU 

48 000 

Tilskudd forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 252 000 

Andel felleskostnader 163 000 

Totale revisjonskostnader 753 000 

 

Kostnadene til sekretariatet beregnes etter en egen fordelingsnøkkel som legger til grunn 

kommunens størrelse, eierandel, og antall møter i året. Det er representantskapet som vedtar det 

endelige budsjettet til både revisjonen og sekretariatet og tallene som presenteres i dette 

saksfremlegget er derfor kun anslag 
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Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 Budsjett  Regnskap Budsjett  Regnskap  Budsjett 

 2016 2016 2017 Pr. August 
2017 

2018 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv. 31 000 37 512 43 000 31 147 44 000 

Servering 0 0 0 0 0 

Kontorutgifter 0 800 1000 800 1 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 30 000 24 639 30 000 5 911 30 000 

Til disp for kontrollutvalget 
Inkl. selskapskontroll 

20 000 7 000 38 000 0 0 

Sum KU 81 000 69 951 106 000 37 858 75 000 

      

Sekretariat 100 000 87 800 91 000 45 300 93 000 

      

Revisjon      

Tilskudd revisjonsdistrikt 701 000 701 000 728 000 546 000 753 000 

      

Sum kontrollvirksomhet 882 000 8 58 751 931 000 629 158 921 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 921 000 for kontrollutvalget i 2018, inkl. kostnader 

til revisjons- og sekretariattjenester. 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 det er nødvendig å hente inn 

ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Aust-Agder revisjon IKS, kan behovet for 

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

kommunestyret. 
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19/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Tvedestrand 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/13862-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 19/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

revisjonsarbeidet. De bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 
- Kommuneloven med forskrifter 

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

- Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for 

Tvedestrand kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2017 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2017. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge 

tilstrekkelig og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 

300 «Planlegging av revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige 

muntlige og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av 

revisjonens prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å 

oppfylle kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget 
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Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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20/17 Orienteringer fra revisor 21.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01359-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 20/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

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

gjennom året. 
 

 

  



 

 20  

21/17 Eventuelt 21.09.2017 

 
Arkivsak-dok.  17/01361-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 30.11.2017 kl. 09.00 

3. Eventuelt 
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