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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 12.02.2018 kl. 13:00  
Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna  
Arkivsak: 18/00068  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
I tillegg møter: 
Rådmann Anne Stapnes, sak 1-3/18 og 7/18   Kl. 13:00 
Teknisk sjef Halvor Nes, sak 1-3/18    Kl. 13:00 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00068-1 Godkjenning av møteinnkalling 12.02.18 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00068-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.10.17 4 

Saker til behandling 

1/18 18/03080-1 Oppfølging - kontor til kirkelig fellesråd og kommunens ansvar  5 

2/18 15/15527-17 Status vedr. boliger for vanskeligstilte  7 

3/18 18/03089-1 
Tiltak utført på ikke kommunal vei – Orientering vedr. 
kommunens praksis  

9 

4/18 18/03067-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Birkenes kommune 11 

5/18 18/03068-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet  12 

6/18 18/00076-1 Orientering fra revisjonen 12.02.18 13 

7/18 18/00081-1 Referatsaker 12.02.18 14 
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8/18 18/00087-1 Eventuelt 12.02.18  16 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 05.02.2018 
 
 
For 
Leder Wiggo Svendsen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget   
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 12.02.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 12.02.18 
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.10.17 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 30.10.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 30.10.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 30.10.17
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Saker til behandling 

1/18 Oppfølging - kontor til kirkelig fellesråd og kommunens ansvar  
 
Arkivsak-dok.  18/03080-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgets møte 30.10.17 under sak 36/17-1 (Eventuelt) stilte kontrollutvalgets leder 
spørsmål om anskaffelse av lokaler til kirkekontoret og kommunens ansvar i den sammenheng. 
Det ble besluttet at kontrollutvalget skulle få forelagt svar på spørsmålet til dette møtet.  
 
Saksopplysninger: 
For å finne svar på spørsmålet som reises er det naturlig å se hvilke økonomiske forpliktelsene 
kommunene har til den lokale kirke. De økonomiske forpliktelsene er regulert i kirkeloven etter 
særskilte utgiftsområder. Det går frem av departementets nettside at de viktigste er drifts- og 
lønnsutgifter for bruk av kirkene til gudstjenester og kirkelige handlinger, drifts- og lønnsutgifter 
for kirkegårdene og krematoriene, samt administrative utgifter for kirkelige fellesråd og 
menighetsråd. 
 
De økonomiske forpliktelsene som kommunene har overfor lokalkirken, er utdypet i rundskrivet 
V-5/2002 Kirken og kommunen – en veiledning.  
 
Det går blant annet frem av dette rundskrivet at staten har ansvaret for prestetjenesten. For øvrig 
er det kommunene som har det offentlige finansieringsansvaret for kirkens virksomhet lokalt. 
 
Kirkeloven § 15 gir anvisninger på omfanget og innholdet av de rammebetingelsene kommunene 
slik har ansvaret for. Hvordan den kirkelige virksomheten tilrettelegges og innholdsbestemmes, 
er et ansvar for kirkens organer. 
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Kirkeloven § 15 lyder slik: 
 
"Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a. utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b. utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, 
c. utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder 

av kirkelig fellesråd, 
d. driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold, 

e. utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f. utgifter til reiser, kontorhold og boligtelefon for prester. 

 
Videre går følgende frem av rundskrivet som er av relevans for denne saken: 
 
«Når det ellers gjelder forståelsen av hvilke administrative utgifter som ligger som en finansiell 
forpliktelse for kommunen etter kirkeloven § 15, må det – foruten lønnede medarbeidere og 
personalkostnader i denne forbindelse – medregnes alle utgifter som påløper for offentlige 
kontorer ellers (husleie, oppvarming og renhold, kontormøbler og kontorteknisk utstyr, 
herunder IT-utstyr, rekvisita mv.) …»  
 
Rådmann Anne Stapnes er invitert til kontrollutvalgets møte for å besvare spørsmålet som ble 
reist i sist møte, og redegjøre for anskaffelsen av kontor til kirkelig fellesråd og kommunens 
ansvar i den forbindelse. I tillegg til å redegjøre for om anskaffelsesregelverket er fulgt.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering kan det synes som at kommunen har forpliktelser til å blant annet 
utgifter til lokaler, utstyr m.m. jfr. Kirkeloven § 15 e.  
 
Etter sekretariatets oppfatning ønsker kontrollutvalget å få avklart hvilke forpliktelser 
kommunen har ifbm. anskaffelse av kontor til kirkelig fellesråd og om disse forpliktelsene er 
fulgt opp. I tillegg til om anskaffelsesregelverket er fulgt.  
 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. 
 
 
Vedlegg:  

- Rundskrivet V-5/2002 Kirken og kommunen – en veiledning 
 
 

Vedlegg til sak 

Rundskrivet - 
Kirken og kommunen – en veiledning 
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2/18 Status vedr. boliger for vanskeligstilte  
 
Arkivsak-dok.  15/15527-17 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og avslutter oppfølgingen av saken. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere behandlet saken, senest i møte 30.10.17 sak 31/17. følgende vedtak 
ble fattet:  
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmann om å bli underrettet når de aktuelle boligene er ferdigstilt og tatt i 
bruk. 
 
Kontrollutvalget har bedt om status i saken og en kort redegjørelse i dette møtet. 
 
Saksopplysninger: 
Sekretariatet har fått opplyst at boligutvalget har foreløpig fått en søknad til de nye boligene. 
Den ble behandlet i møtet 15. januar og innvilget. Formaliteter ordnes og leietakeren flytter inn i 
løpet av kort tid. 
 
Rådmann har opplyst at det er viktig at kommunen får de riktige beboerne inn i disse boligene. 
Behovet for denne type boliger kan variere over tid. Da er det viktig at kommunen ikke leie de ut 
til andre, men avventer utleie til vi har riktige søkere (Se kriteriene).  
 
Rådmann har videre opplyst at disse boligene er viktige med tanke på fremtidige behov. 
Kommunen er nå godt rigget for å kunne bistå unge mennesker til å klare seg selv med tanke på 
boferdigheter og å administrere sin egen hverdag. Kommunen vet at det er et økende problem 
med unge mennesker som ikke klarer å bo. Disse må lære boferdigheter for å bli selvstendige og 
mestre hverdagen sin, med aktiviteter, avtaler, osv. 
 
Rådmann Anne Stapnes er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for status vedr. utleie 
av boliger for vanskeligstilte, og svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
  



 

 8  

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter det slik at en av de aktuelle leilighetene i boligene for vanskeligstilte er 
utleid, og at kommunen har en klar strategi for videre utleie av de resterende leilighetene og at 
videre utleie skal skje iht. kriterier for tildeling av treningsboliger til unge vanskeligstilte.  
 
Dermed anser sekretariatet at rådmann har underrettet kontrollutvalget om de aktuelle boligene 
er ferdigstilt og tatt i bruk, i tråd med vedtak fattet i møte 30.10.17 sak 31/17.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta redegjørelsen til orientering og avslutte 
oppfølgingen av saken.  
 
 
Vedlegg:  

- Kriterier for tildeling av treningsboliger til unge vanskeligstilte 
 
 

Vedlegg til sak 

KRITERIER FOR 
TILDELING AV TRENINGSBOLIGER TIL UNGE VANSKELIGSTILTE 
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3/18 Tiltak utført på ikke kommunal vei – Orientering vedr. kommunens 
praksis  
 
Arkivsak-dok.  18/03089-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Bakgrunn for saken er spørsmålene som Alfred Kylland har reist: 
 

1. Hvorfor vil Kommunen bruke penger på privat vei til hytter? 
2. Hvorfor setter Kommunen i gang arbeid på privat grunn uten å informere grunneier? 
3. Hvorfor setter Kommunen til side Dom fra Jordskifteretten? 
4. Hvorfor benytter Kommunen seg av inhabil egen kompetanse? 
5. Er dette en sak for Kontrollutvalget?    
6. Siden det kan bevilges penger til privat vei til hytter, kan kanskje kommunen ta litt vedlikehold på 

Spjoteveien? 

 
Kontrollutvalget har med denne saken ønsket en redegjørelse for den konkrete saken, men også 
en generell redegjørelse for kommunens praksis knyttet til tiltak utført på privat veg, og da særlig 
i de tilfeller der veier blir nedklassifisert.  
 
Saksopplysninger: 
Saken gjelder en privat vei til Austre Haukom og tiltak som skal ha blitt igangsatt fra 
kommunens side uten å opplyse grunneier før tiltakene ble igangsatt.  
 
Spørsmålet ble besvart muntlig av teknisk sjef Halvor Nes i kommunestyrets møte 14.12.17.  
Sekretariatet har fått opplyst at svaret vil fremgå skriftlig i protokoll fra møtet (ikke tilgjengelig 
enda). Utskrift av protokollen ettersendes.  
 
Sekretariatet har som en del av saksforberedelsene bedt om en redegjørelse for kommunens 
praksis. Kommunen har svart følgende i mail datert 04.02.18: 
 
 Kommunen har ikke praksis på å gjøre arbeider på privat veg. Det har de seneste årene 
ikke vært veger som har blitt nedklassifisert (overført til privat vedlikehold). De gangene dette 
har vært gjort oppfatter administrasjonen at det har vært håndtert noe ulikt i hvilken grad 
kommunen har utført arbeider på vegene før nedklassifisering. Kommunen har ikke krav til å 
gjøre arbeider på veg i forbindelse med nedklassifisering, men det er ikke uvanlig at det blir 
gjort en viss oppgradering. I de siste årene har spørsmålet om nedklassifisering av veger vært 
opp i forbindelse med Prosjekt balanse. Det ble igangsatt et arbeid, med politisk arbeidsgruppe, 
for å vurdere prinsipper for evt. nedklassifisering. Det er ikke foreslått prinsipper.  
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 I det aktuelle tilfellet på Østre Haukom er den nedklassifiseringen som ble lagt til rette 
for på 80 tallet ikke ferdigstilt og gjennomført. Dette har medført en del usikkerhet rundt 
håndtering og hva som skal gjøres i forbindelse med at vegen nå formelt nedklassifiseres slik det 
var tilrettelagt for tidligere (blant annet som følge av dom mellom private parter i 
jordskifteretten).  Se for øvrig svar på spørsmål besvart i kommunestyret i protokoll.   
 
Rådmann Anne Stapnes og teknisk sjef Halvor Nes er invitert til kontrollutvalgets møte for å 
redegjøre for den konkrete saken på Østre Haukom, i tillegg til å orientere for kommunens 
praksis.  
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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4/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/03067-1 
Arkivkode.  004  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Birkenes kommune til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. 
Dette gjøres gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen 
skal sammen med møte- og arbeidsplanen for samme periode gi kommunestyret en mulighet til å 
følge med på om de vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp. 
 
Utkast til årsmelding for 2017 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den 
endelige årsmeldingen videre til behandling i kommunestyret. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Birkenes kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Kontrollutvalgets 
årsmelding 2017 - Birkenes 
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5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet  
 
Arkivsak-dok.  18/03068-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 5/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringene til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert år avgi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet for kontrollutvalget. Egenvurderingen er avgitt av 
henholdsvis oppdragsansvarlig regnskapsrevisor datert 04.01.18 og oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor datert 04.01.18. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget 
for gjennomgang. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til uavhengighetserklæringene. 
 
 
Vedlegg:  

- Egenvurdering av uavhengighet – Regnskapsrevisjon datert 04.01.18 
- Egenvurdering av uavhengighet – Forvaltningsrevisjon datert 04.01.18 

 
 

Vedlegg til sak 

Egenvurdering av 
uavhengighet – Forvaltningsrevisor 

Egenvurdering av 
uavhengighet – Regnskapsrevisjon 
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6/18 Orientering fra revisjonen 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00076-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
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. 
 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
2. Status for pågående prosjekter  

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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7/18 Referatsaker 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00081-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 7/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. «Restanseliste» for oppfølging av politisk fattede vedtak (skriftlig tilbakemelding fra 

rådmann 02.02.18): 
 

Når det gjelder punktet som er kalt «Restanseliste» for oppfølging av politisk 
fattede vedtak kom som ett ønske i sist KU møte, har jeg følgende kommentar 
(rådmann): 
 
For å ha oversikt over, og en kvalitetssikring av, oppfølging av politiske vedtak, 
har vi administrativt laget en matrise som gir oversikt over alle saker som har 
vært til politisk behandling. 
 
Denne beskriver sak, videre prosess, og hvem som er ansvarlig for å følge opp, 
administrativt. I rådmannens regelmessige møter med ordfører og varaordfører, 
kan matrisen hentes opp, for å redegjøre for status i sakene. 

 
b. Rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap – FM A.-V. Agder 
c. Rapport fra tilsyn ved hjemmetjenesten og boveiledertjenesten og vedtak om pålegg – 

Arbeidstilsynet  
d. Rapport etter forvaltningskontroll- tilskuddsordninger i landbruket 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Svar på henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i 
barnevernssamarbeidet for Kristiansandsregionen med ønske om felles 
forvaltningsrevisjon 

b. Kopi av henvendelse til ordfører vedr. Spørsmål som gjelder Privat vei til Austre 
Haukom 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 14.12.17 088/17-5 - Vedtatt møte- og arbeidsplan for 2018. Kontrollutvalget 

 
4. Neste møte 23.04.18 kl. 13:00 

- Orientering ved SLT-koordinator i Birkenes kommune  
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Vedlegg:  
- Rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap – FM A.-V. Agder 
- Rapport fra tilsyn ved hjemmetjenesten og boveiledertjenesten og vedtak om pålegg – 

Arbeidstilsynet  
- Rapport etter forvaltningskontroll- tilskuddsordninger i landbruket 
- Svar på henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg til de andre kommunene i barnevernssamarbeidet 

for Kristiansandsregionen med ønske om felles forvaltningsrevisjon 
- Kopi av henvendelse til ordfører vedr. Spørsmål som gjelder Privat vei til Austre Haukom 

 
 

Vedlegg til sak 

Endelig rapport 
etter tilsyn med planer for helsemessig og sosial beredskap – FM A.-V. Agder 

Tilsyn ved 
hjemmetjenesten og boveiledertjenesten – Arbeidstilsynet 

Tilsyn - vedtak om 
pålegg fra Arbeidstilsynet 

Sluttrapport fra 
kontroll av forvaltningen av utvalgte tilskuddsordninger i landbruket – 2017 

Svar på 
Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg - felles forvaltningsrevisjon 

Svar på 
Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg om felles forvaltningsrevisjon - Lillesand kommune 

Svar på 
Henvendelse fra Birkenes kontrollutvalg om felles forvaltningsrevisjon - Søgne kommune 

Kopi av 
henvendelse til ordfører vedr. Spørsmål som gjelder Privat vei til Austre Haukom 
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8/18 Eventuelt 12.02.18  
 
Arkivsak-dok.  18/00087-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 12.02.2018 8/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


