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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 
 
Dato: 12.02.2018 kl. 09:00-12:00  
Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten  
Arkivsak: 18/00069  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 
I tillegg møter: 
Leder rådmannens stab Terje Beruldsen, sak 1/18    Kl. 09:00 
Leder for oppvekst Tore Flottorp, sak 2/18    Kl. 09:30 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00069-1 Godkjenning av møteinnkalling 12.02.18 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00069-2 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.17 4 

Saker til behandling 

1/18 17/05368-23 
Tilbakemelding til kontrollutvalget etter gjennomgang av 
tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen 

5 

2/18 16/12155-20 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Østre Agder - 
Åmli 

7 

3/18 18/02978-1 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Åmli kommune 9 

4/18 18/02977-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet  10 

5/18 18/00077-1 Orientering fra revisjonen 12.02.18 11 
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6/18 18/00082-1 Referatsaker 12.02.18 12 

7/18 18/00088-1 Eventuelt 12.02.18 13 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 05.02.2018 
 
 
For 
Leder Tobias Wessel-Hansen Tangen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00069-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli 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 møte 27.11.17 
 
Arkivsak-dok.  18/00069-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 27.11.17 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Protokoll fra møte 27.11.17 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 27.11.17
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Saker til behandling 

1/18 Tilbakemelding til kontrollutvalget etter gjennomgang av 
tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen 
 
Arkivsak-dok.  17/05368-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 1/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Tilbakemeldingen som er gitt i saken og oppsummeringen fra arbeidsgruppen 15.12.17 tas til 
orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 27.11.17 sak 27/17 - Sivilombudsmannens utredning av 
personlig egnethet ved tilsetting av fagarbeider — Bruk av matrise i kvalifikasjonsvurderingen. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kontrollutvalget konstaterer med bakgrunn i sivilombudsmannens utredning at det i denne saken 
er avdekket manglende skriftlighet og svikt i kommunens opplysning av saken. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten som er bestilt av kommunestyret og som skal 
sikre en full gjennomgang av saken når den foreligger i februar. 
 
Med bakgrunn i tilbakemelding fra rådmann får kontrollutvalget forelagt saken vedr. 
gjennomgang av tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen.  
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av saksfremlegget til kommunestyrets møte 15.02.17 at Bestillingen fra 
kommunestyret er drøftet i ledergruppen og det ble besluttet at leder for rådmannens stab 
sammen med leder for Samfunn og de hovedtillitsvalgte for de fire største 
arbeidstakerorganisasjonene skal gå gjennom rapporten og ha hovedfokus på gjennomgang av 
gjeldende tilsettingsreglement og se på behov for endringer og presiseringer i reglementet i lys 
av Sivilombudsmannens uttalelse i sak om tilsetting av fagarbeider i enheten Samfunn. 
 
Videre går det frem at arbeidsgruppen var samlet 15.12.2017 for å gå gjennom rapporten fra 
Sivilombudsmannen og se på hvilke endringer som bør gjøres i gjeldende tilsettingsreglement. 
 
Oppsummering fra dette møtet er vedlagt saken og i notatet (s. 2 og 3) er det foreslått en del 
endringer og presiseringer i tilsettingsreglementet. 
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Arbeidsgruppen mener dette er endringer som kan gjøres av rådmannen, etter at de er presentert 
for arbeidstakerorganisasjonene i et informasjons- og drøftingsmøte da arbeidsgruppen mener 
det ikke foreslås vesentlige og prinsipielle endringer og presiseringer i gjeldende 
tilsettingsreglement. 
 
Det begrunner arbeidsgruppen med følgende formulering i pkt. 10 i gjeldende reglement: 
 

10 Fortolkninger/endringer 

Spørsmål om fortolkninger/endringer og oppdatering av reglementet avgjøres av rådmannen 
eller den som blir bemyndighet.  
 
Det går frem av rådmannens merknader/vurderinger til saken til kommunestyret at 
arbeidsgruppen foreslår endringer/presiseringer under følgende punkter i tilsettingsreglementet:  
Pkt. 1, pkt. 5, pkt. 7 og pkt. 13. Det vises her til notatet fra arbeidsgruppen fra møte 15.12.17. 
 
Rådmann vil i møtet redegjøre for saken med bakgrunn i oppsummering etter arbeidsgruppemøte 
15.12.17 og svare på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Det har tidligere blitt reist spørsmål knyttet til habiliteten til to av utvalgets medlemmer i 
forbindelse med behandlingen av denne saken, hvor henholdsvis Olav Riisland enstemmig er 
erklært inhabil i saken og Ole Martin Retterholt ble erklært habil med tre mot en stemme. Vara 
for Olav Riisland vil derfor bli innkalt til denne saken også til dette møte. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget til å ta tilbakemeldingen som er gitt i saken og 
oppsummeringen fra arbeidsgruppen 15.12.17 til orientering. Etter sekretariatets vurdering er det 
ikke behov for videre oppfølging av saken og kontrollutvalget kan med det avslutte saken.  
 
 
Vedlegg:  

- Oppsummering etter arbeidsgruppemøte 15.12.17 
- Gjeldende tilsettingsreglement 
- Presentasjon til ledere og tillitsvalgte 27.11.17 
- Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2017.646 

 
 

Vedlegg til sak 

Gjeldende 
tilsettingsreglement

Presentasjon til 
ledere og tillitsvalgte 27.11.2017

Sivilombudsmannn
ens uttalelse i sak 2017.646

Oppsummering 
etter arbeidsgruppemøte 15.12.2017 
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2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Østre Agder - Åmli 
 
Arkivsak-dok.  16/12155-20 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Barneverntjenesten Øst i Agder – Åmli tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Åmli kontrollutvalg behandlet i sitt møte 26.04.17 sak 10/17 Rapport forvaltningsrevisjon 
Barneverntjenesten Øst i Agder – Åmli. Saken ble behandlet i Åmli kommunestyre 22.06.17 sak 
17/68. 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 bestemmelser om ansvar 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 kontrollutvalget høsten 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 hvilke effekt 
dette arbeidet har gitt. 
 
Til kontrollutvalgets møte 27.11.17 sak 31/17 hadde rådmannen i vertskommunen Gjerstad 
utarbeidet en skriftlig rapport om hvilke tiltak som var iverksatt og planlagt iverksatt for å 
oppfylle kommunestyrets vedtak, og leder for oppvekst Tore Flottorp orienterte om arbeidet. 
Kontrollutvalget fant at det var gjort mye godt arbeid i organisasjonen, og følgende vedtak ble 
fattet: 
 
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. 
 
Denne saken dreier seg om siste del av oppfølgingsarbeidet (del 2 av vedtaket). 
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Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder ble gjennomført i samarbeid mellom alle 
deltakerkommunene i barnevernsamarbeidet.  
 
Rådmann Torill Neset i Gjerstad kommune har laget en skriftlig rapport via rådmannen i Åmli til 
kontrollutvalget datert 26.01.18, som beskriver hvilke tiltak som nå er gjennomført for å følge 
opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets vedtak av 22.06.17. I tillegg blir effekten av tiltakene 
vurdert opp mot revisjonens anbefalinger. Gjerstad kommune er vertskommune for 
Barneverntjenesten Øst i Agder. Revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak går derfor 
noe lenger for Gjerstad kommune enn for samarbeidskommunene (Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli). Det første strekpunktet rådmann Torill Neset henviser til i den skriftlige 
rapporten gjaldt dermed bare for Gjerstad kommune, mens de øvrige punktene er like for alle 
kommunene. 
 
Leder for oppvekst Tore Flottorp vil orientere om arbeidet og resultatene av det i møtet. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet oppfatter at oppdraget som fulgte etter gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen 
Barneverntjenesten Øst i Agder i form av revisjonens anbefalinger og kommunestyrets vedtak, er 
tatt seriøst og besvart på en måte som lover godt for det videre samarbeidet om 
barneverntjenesten. Det er jobbet systematisk for å gjøre dette samarbeidet til det det var tenkt å 
være når det gjelder de ytre rammer. Når det gjelder kvaliteten av de tjenestene som tjenesten 
utfører overfor innbyggerne, er dette planlagt som egen forvaltningsrevisjon senere. 
 
 
Vedlegg:  

- Oppfølging etter forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten Øst i Agder - redegjørelse januar 2018 
 
 

Vedlegg til sak 

Oppfølging etter 
forvaltningsrevisjon - Barneverntjenesten Øst i Agder - redegjørelse januar 2018 
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3/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Åmli kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/02978-1 
Arkivkode.  004  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger. 
 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Åmli 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 Åmli kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Kontrollutvalgets 
årsmelding 2017 - Åmli 
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4/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet  
 
Arkivsak-dok.  18/02977-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 4/18 
 
 
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 16.01.17 og oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor datert 17.01.17. 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 – Regnskapsrevisjon 

Egenvurdering av 
uavhengighet – Forvaltningsrevisjon 
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5/18 Orientering fra revisjonen 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00077-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 5/18 
 
 
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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6/18 Referatsaker 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00082-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 6/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Referat fra NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen  
b. Spørsmål fra leder vedr. kontanter som tvungent betalingsmiddel - Praksis i Åmli 

kommune og for virksomheter tilknyttet kommunen, med svar fra Åmli kommune og 
IATA IKS.  

 
2. Innkommen post: 

a. Ingen innkommen post.  
 

3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet: 
a. 05.02.18  - Gjennomgang av tilsettingsreglement etter rapport fra Sivilombudsmannen 

 
4. Neste møte 23.04.18 kl. 09:00-12:00 

 
 
 
Vedlegg:  

- Spørsmål vedr. kontanter som tvungent betalingsmiddel - Praksis i Åmli kommune og for 
virksomheter tilknyttet kommunen 

- Spørsmål vedr. kontanter som tvungent betalingsmiddel - Praksis hos IATA IKS 
- Svar på spørsmål om kontanter som tvungent betalingsmiddel – praksis i Åmli kommune 
- Svar på spørsmål om kontanter som tvungent betalingsmiddel – praksis  hos IATA IKS 

 
 

Vedlegg til sak 

Spørsmål vedr. 
kontanter som tvungent betalingsmiddel - Praksis i Åmli kommune og for virksomheter tilknyttet kommunen

Spørsmål vedr. 
kontanter som tvungent betalingsmiddel - Praksis  hos IATA IKS

Svar på spørsmål 
om kontanter som  tvungent betalingsmiddel – praksis i Åmli kommune

Svar på spørsmål 
om kontanter som  tvungent betalingsmiddel – praksis  hos IATA IKS 
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7/18 Eventuelt 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00088-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 12.02.2018 7/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 
 


