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3/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 - 17/00046-17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 : Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/00046-17 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 21.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 21.09.2017 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- møteinnkalling 21.09.2017 

 



3/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 - 17/00046-22 Saksprotokoll KU-NOM, 21092017, Sak 3/17, Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 : Saksprotokoll KU-NOM, 21092017, Sak 3/17, Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017

 

 

 

Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00046 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 3/17 

 

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 3/17 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 21.09.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 21.09.2017 godkjennes. 

 

 
 



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Godkjenning av protokoll 04.05.2017

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/00046-18 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 04.05.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 04.05.2017 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 04.05.2017 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- protokoll 04.05.2017 

 



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-23 Saksprotokoll KU-NOM, 21092017, Sak 4/17, Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Saksprotokoll KU-NOM, 21092017, Sak 4/17, Godkjenning av protokoll 04.05.2017

 

 

 

Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00046 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 4/17 

 

 

 

Godkjenning av protokoll 04.05.2017 

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 4/17 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 04.05.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Protokoll 04.05.2017 godkjennes. 

 

 
 



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Protokoll Nome kontrollutvalg 04.05.2017

 

 

1 
 

 

Møteprotokoll  
 

Nome kontrollutvalg 

 
Dato: 04.05.2017 kl. 9:00 – 12:00 
Sted: Møterom NUKE 
Arkivsak: 17/00046 
  
Til stede:  Nestleder Bjørn Nordskog, medlem Ole Melteig, sekretær Marianne 

Lundeberg, oppdragsrevisor Aud Lie Solheim. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Ola Vea Gustavsen, Jan Thorsen 

  
Forfall:  Leder Sveinung Kjellemo, Medlem Ruth Halvorsen, medlem Aina 

Milevasslien, 
  
Andre: Rådmann Bjørn G. Andersen, økonomisjef Roar Lindstrøm, boligkonsulent 

Laila Damkås, Nav leder Målfrid Laskemoen 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/17 17/00046-7 Godkjenning av møteinnkalling 04.05.2017 3 

Møteprotokoll 

2/17 17/00046-8 Godkjenning av protokoll fra 09.02.2017 4 

3/17 17/00046-11 Godkjenning av protokoll fra 29.03.2017 5 

Saker til behandling 

9/17 17/03490-2 Leie av privatboliger - Nome kommune 6 



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Protokoll Nome kontrollutvalg 04.05.2017

 

 2  

10/17 17/04096-1 
Årsregnskap og årsmelding 2016 for Nome kommune - Uttalelse fra 

kontrollutvalget 
7 

11/17 17/03755-6 
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark 

barnevernstjeneste - Nome kommune 
8 

12/17 17/00058-3 Referat- og drøftingssaker 04.05.2017 - Nome kommune 9 

13/17 17/00065-3 Eventuelt i møte 04.05.2017 - Nome kommune 10 

    

 

 
Nome, 04.05.2017 

 

 

 

Kontrollutvalgets nestleder     Sekretær 

Bjørn Ove Nordskog      Marianne Lundeberg  
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 3  

Møteinnkalling 

2/17 Godkjenning av møteinnkalling 04.05.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 04.05.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 04.05.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 04.05.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/17 Godkjenning av protokoll fra 09.02.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 2/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 09.02.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 09.02.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 09.02.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Protokoll Nome kontrollutvalg 04.05.2017
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3/17 Godkjenning av protokoll fra 29.03.2017 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 29.03.2017 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 29.03.2017 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 29.03.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/17 Leie av privatboliger - Nome kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 9/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Bjørn G. Andersen, boligkonsulent Laila Damkås, Nav leder Målfrid Laskemoen møtte å 

orientere om Nome kommunes rutiner og habilitet, ved kommunens leie av privatboliger. Rutiner 

for kontrakter, og innleie av kontraktører ved tilbakeføring av boligene. 

 

Boligkonsulent Laila Damkås delte ut og gikk gjennom notat «Vedr. kommunens praksis ved 

framleie av boliger. Notat til møte i kontrollutvalget torsdag 04. mai 2017» og « vedlegg rutiner 

for boteam». 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber administrasjonen gjennomføre følgende forslag til forbedring: 

 

 Gjennomgå bolig ved kontraktsinngåelse – lage skriftlig rapport/bilder – registrere i 

IK-bygg 

 Gjennomføre jevnlig sjekk av boliger, gjerne en gang pr. år 

 Ved avslutning av leieforhold bør bygg- og eiendomsavdelingen gjennomgå boligen 

sammen med utleier og evt. Framleietaker. 

 Vurdere habilitet og utøvelse av skjønn i hver enkelt sak 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 for Nome kommune - Uttalelse fra 

kontrollutvalget 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 10/17 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til Nome kommunes årsregnskap for 2016:  

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå 

rådmannens årsmelding. Revisor har avlagt revisjonsberetning for 2016 og rapport til 

kontrollutvalget.  

Årsregnskapet viser kr 401 331 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

2 801 000. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 14 345 836.  og et mindreforbruk på kr 

2 801 556. Dette gir et netto driftsresultat på 2,2%. Investeringsregnskapet er avsluttet med et 

udekket beløp på kr 4 762 275. 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at årsregnskapet er avlagt i 

samsvar med lover og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling per 31.12.16 

og for at resultatet i regnskapsåret er i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

  

Revisors rapport til kontrollutvalget om årsregnskapet for 2016 følger vedlagt.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Bjørn G. Andersen og økonomisjef Roar Lindstrøm møtte og la frem årsregnskapet og 

årsberetningen for utvalget.  

Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim la frem rapport til kontrollutvalget, om revisjon av regnskapet 

for Nome kommune 2016. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til Nome kommunes årsregnskap for 2016:  

 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for 2016. Sammen med årsregnskapet forelå 

rådmannens årsmelding. Revisor har avlagt revisjonsberetning for 2016 og rapport til 

kontrollutvalget.  

Årsregnskapet viser kr 401 331 000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 

2 801 000. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 14 345 836.  og et mindreforbruk på kr 

2 801 556. Dette gir et netto driftsresultat på 2,2%. Investeringsregnskapet er avsluttet med et 

udekket beløp på kr 4 762 275. 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at årsregnskapet er avlagt i 

samsvar med lover og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling per 31.12.16 

og for at resultatet i regnskapsåret er i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

  

Revisors rapport til kontrollutvalget om årsregnskapet for 2016 følger vedlagt.  

 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Protokoll Nome kontrollutvalg 04.05.2017
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11/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt Midt-Telemark 

barnevernstjeneste - Nome kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 11/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Nome kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark 

barnevernstjeneste i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, 

datert 30.03.2017.  

 

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av Nome 

kontrollutvalg.  

 

Det er en forutsetning for bestillingen at alle tre kommunene bestiller dette fellesprosjektet, 

og at kostnadene fordeles mellom de tre samarbeidskommunene. 

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem bakgrunn for saken og saksopplysninger som beskrevet i saksframlegget 

til saken. Kontrollutvalget fattet vedtak i saken, som det ble enighet om i fellesmøtet 

29.03.2017. Rådmann Bjørn G. Andersen var tilstede i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Nome kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt på Midt-Telemark 

barnevernstjeneste i tråd med oppdatert prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS, 

datert 30.03.2017.  

 

Sauherad kommune v/kontrollutvalget koordinerer og styrer prosjektet på vegne av Nome 

kontrollutvalg.  

 

Det er en forutsetning for bestillingen at alle tre kommunene bestiller dette fellesprosjektet, 

og at kostnadene fordeles mellom de tre samarbeidskommunene. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Protokoll Nome kontrollutvalg 04.05.2017

 

 9  

 

12/17 Referat- og drøftingssaker 04.05.2017 - Nome kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 12/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 


Det er valgt nytt varamedlem i kontrollutvalget for Ole Melteig: KS- 007/17 Vedtak:  

Valgt ny kandidat for vervene til Merete Moe: Linda Berg Ihlen  

 Betraktninger fra Temark sin vårkonferanse 2017  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/17 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 - 17/00046-18 Godkjenning av protokoll 04.05.2017 : Protokoll Nome kontrollutvalg 04.05.2017
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13/17 Eventuelt i møte 04.05.2017 - Nome kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 04.05.2017 13/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

 Vedtak i KS 06.04.2017 sak 21/17 ble lagt frem 

o «Kontrollutvalgets årsmelding 2016 – Nome kommune» godkjennes som den 

foreligger. Med følgende tillegg i punkt 8 i årsmeldingen: 

«kontrollutvalget får tilgang til alle kommunenes utvalg i likhet med 

kommunestyret, gjennom tilgang i ACOS» 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  



14/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune - 17/11911-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune : Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/11911-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

 

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter  

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04  

 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

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

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og 

har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av 

revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagt dokument.  

Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av deres prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar. 
 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim legger frem «overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 – 

Nome kommune.» 

 

 

Vedlegg:  

-overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune 



14/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune - 17/11911-3 Saksprotokoll KU-NOM, 21092017, Sak 14/17, Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune : Saksprotokoll KU-NOM, 21092017, Sak 14/17, Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune

 

 

 

Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/11911 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 14/17 

 

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune 

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 14/17 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Aud Lie Solheim la frem «overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 

– Nome kommune.» 

 

Nome kommune har endret organisasjonen sin. Det ligger ikke oppdatert organisasjonskart på 

Nome kommune sine nettsider. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

Kontrollutvalget ber Nome kommune ved administrasjonen om å endre sitt organisasjonskart og legge 

dette ut på Nome kommune sine nettsider. 
 
 



14/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune - 17/11911-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune : Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Nome
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14/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune - 17/11911-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune : Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Nome
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14/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune - 17/11911-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 - Nome kommune : Overordnet revisjonsstrategi 2017 - Nome
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15/17 Uavhenighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune 2017 - 17/09186-2 Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune 2017 : Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune 2017
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Arkivsak-dok. 17/09186-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Uavhengighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig 

revisor - Nome kommune 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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 overnevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors 

uavhengighet. 

 

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. 

 

Saksopplysninger: 
Dokumentet « Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til 

Nome kommune» legges fram. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Nome 

kommune» 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/09186 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 15/17 

 

 

 

Uavhenighetserklæring oppdragsrevisor og oppdragsansvarlig revisor - Nome kommune 2017 

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 15/17 

 

Møtehandsaming 
Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold 

til Nome kommune» ble lagt fram. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/06597-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Nome kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune med 

en ramme på kr 1 195 000. 

.  

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 Nome kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Nome kommune, 

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 at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til 

dette.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Opplæring av kontrollutvalget  
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 
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i februar 2018 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for 

kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

 

2. Kjøp av tjenester  
Nome kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Telemark kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

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

gjelder det 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. Tilleggstjenester som f.eks. selskapskontroll, er holdt utenfor 

beløpet til IKS-ene i budsjettet.  

 

3. Selskapskontroll  
Kjøp av tjenester omfatter òg kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for.  

Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet.  

Telemark kommunerevisjon IKS oppgir at ei ordinær eierskapskontroll kan koste ca 45 -50 000,-. Om 

flere kommuner går sammen eller det skal gjøres undersøkelser i flere selskap kan det komme ekstra 

kostnader på ca 15 - 20 000,- per kommune.  

 

4. Tapt arbeidsforteneste/godtgjersle  
Denne posten er påvirket av aktiviteten i utvalget, hvilket godtgjørelsesnivå kommunen ligger på og om 

medlemmene har krav på/treng å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltaking på andre kurs/møter.  

 

Informasjon fra økonomisjef: «Regnskap 2017 pr juni, målt mot vedtatt budsjett 2017 vises av vedlagte 

rapport fra økonomisystemet – Ansvar 1110.  Det ble i 2017 foretatt en omlegging i kontoplanen slik at 

ansvar 1110 nå gir fullstendig oversikt over utgifter til kontroll, tilsyn og revisjon.  Det ligger ikke ved 

regnskap for 2016 fordi det dette året også ble ført kostnader for kontrollutvalget på samme ansvar som 

øvrige folkevalgte organer.» 

 

Rådmannens tekstdel til politisk behandling i 2016 for 2017 budsjettet: 

  

Kontrollutvalget i Nome behandlet i møte 19.09.2016 budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. Utvalget 

anbefalte en ramme på 1,208 mill. kr. Denne ramma omfatter: 

 godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer (kr 20.000) 

 kurs, reiser og møter for medlemmene (kr 50.000) 

 servering (kr 3.000) 

 abonnement og kontingenter  (kr 3.000) 

 selskapskontroll (kr 80.000) 

 andel etter avtale til Telemark kommunerevisjon IKS (kr 901.000) 

 andel til Agder og  Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kr 151.000). 

  

Ramma for 2016 er på om lag 1,067 mill. kr, og innebærer en økning på 13,2 %. Økningen skyldes i 

hovedsak at det i 2017 er vedtatt gjennomføring av selskapskontroll, mens det i 2016 kun ble bestilt en 

plan for selskapskontroll (anslått til en kostnad på kr 7.000). Videre har utvalget foreslått en kurspost på 

kr 50.000, som er kr 20.000 høyere enn i 2016.  

  

En rammeøkning i den størrelse som kontrollutvalget foreslår, er ikke funnet plass for i rådmannens 

forslag. Kontrollutvalgets forslag er redusert med kr 40.000 (til 1,168 mill. kr). Da er det forutsatt en 

avkortning på kr 20.000 når det gjelder kurs for medlemmene, og at planlagt selskapskontroll kan 

gjennomføres innenfor en ramme på kr 60.000. Samlet ramme viser etter dette en økning på 9,5 % fra 

2016. Det vises til eget pkt. i innstillingen. 
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Fremlegg til budsjett for Kontroll, tilsyn og revisjonsarbeidet i Nome kommune for 2018:  
Kontrollutvalget iht kommuneloven § 77, nr 1 

 

 godtgjøring til kontrollutvalgets medlemmer     kr    20.000 

 kurs, reiser og møter for medlemmene       kr    30.000 

 servering          kr      3.000 

 abonnement og kontingenter        kr      3.000 

 selskapskontroll         kr    60.000 

 andel etter avtale til Telemark kommunerevisjon IKS     kr  923 115 

 andel til Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS    kr  155 731 

 Sum          kr  1 194 846 

  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 195 000. (avrundet) for kontrollutvalget i 2018, inkl. kjøp 

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

kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året.  

Da de faktiske tallene for godtgjørelse brukt av kontrollutvalget ikke foreligger for 2016 og 2017, legger 

sekretariatet inn samme sum som året før. Selskapskontrollen som var budsjettert til 80 000,- kommer på 

60 000,- for dette året, slik at en vil holde seg innenfor den rammen som var satt for 2017. Det foreslås å 

sette av samme sum for neste år.  

 

Budsjettforslaget har tatt hensyn til deflator økningen på 2,5 % og mener budsjettallene skal dekke dette. 

 

 

 

Vedlegg:  

-Kontroll, tilsyn og revisjon- status 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/06597 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 16/17 

 

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 - Nome kommune 

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 16/17 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la fram forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

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

med en ramme på kr 1 195 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 
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Arkivsak-dok. 17/00058-5 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Referat- og drøftingssaker 21.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Temarks Høstkonferanse 22.10.2017 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00058 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 17/17 

 

 

 

Referat- og drøftingssaker 21.09.2017 

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 17/17 

 

Møtehandsaming 

Temarks Høstkonferanse i Arendal. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/00065-5 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Nome kontrollutvalg 21.09.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt - 21.09.2017  

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

Saksopplysninger: 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/00065 
Arkivkode  
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Nome kontrollutvalg 21.09.2017 18/17 

 

 

 

Eventuelt - 21.09.2017  

 

 

Nome kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.09.2017 sak 18/17 

 

Møtehandsaming 

 

1. Kontrollutvalget ved sekretariatet har mottatt brev fra Mattilsynet «tilsynsrapport med 

varsel om vedtak - etter tilsyn med drikkevannsbasseng.» Dette brevet ble lagt frem i møtet. 

 

2. Revisor referert om en mislighet i Nome kommune, for kontrollutvalget. Revisjon har fått 

informasjon fra administrasjonen om saken og rutinene for misligheter er fulgt i saken. Saken 

ble lukket etter Kl § 31 2) jmf. FVL § 13 2) 

 

3. Et medlem la frem sak om søknad om sykehjemsplass, som ikke har blitt svart på etter fristen i 

forvaltningsloven § 11 a) 

 

§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det 

forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres 

rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan 

ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke 

kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 
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Vedtak  

Punkt 1 og 2 tas til orientering. 

 

Punkt 3: 

Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte, om hvordan Nome kommune håndterer 

Forvaltningsloven § 11 a. 
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