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Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 01.03.2018 kl. 9:00  
Møtested: Møterommet 3. etg  
Arkivsak: 18/00114  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99 

 

 

Vara møter kun på eget varsel. 

 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken sak 1/18 
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2/18 17/05721-5 Rapport selskapskontroll Lisand AS 7 

3/18 18/03632-2 
Prosjektplan forvaltningsrevisjon Saksbehandling i helse og 

omsorg 
9 

4/18 18/03655-1 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018  11 
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6/18 18/03043-1 Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2017 13 

7/18 18/00120-1 Orientering fra revisor 01.03.2018 14 

8/18 18/00121-1 Eventuelt 01.03.2018 15 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 21.02.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Svein Hansen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 01.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokollen fra møtet 30.11.2017 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokollen fra møtet 30.11.2017 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet Øst i Agder 

 
Arkivsak-dok.  16/07676-11 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Tvedestrand tilfredsstillende, og avslutter med dette saken 

 

 

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. 

 

Til kontrollutvalgets møte 28.9.2017 sak 19/17 hadde rådmannen i utarbeidet en skriftlig 

tilbakemelding om hvilke tiltak som var iverksatt og planlagt iverksatt for å oppfylle 

kommunestyrets vedtak, og oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalget fant at det var gjort mye 

godt arbeid, 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. 

 

Kontrollutvalget får derfor nå forelagt en sak om hvordan forvaltningsrevisjonen er blitt fulgt 

opp. 
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Saksopplysninger: 

Forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder ble gjennomført i samarbeid mellom alle 

deltakerkommunene i barnevernsamarbeidet. Det ble fattet likelydende vedtak i alle 

kontrollutvalgene og kommunestyrene med et tillegg for Gjerstad kommune sin del. 

Oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen har også i stor grad vært lik i alle kommunene og 

kontrollutvalgene har blitt orientert om oppfølgingen av rapporten. De øvrige kontrollutvalgene 

har fattet vedtak hvor de sier seg fornøyd med oppfølgingen av rapporten. 

 

Rådmann Torill Neset i Gjerstad kommune har laget en skriftlig rapport via rådmannen i 

Tvedestrand kommune til kontrollutvalget datert 26.1.2018, som beskriver hvilke tiltak som nå 

er gjennomført for å følge opp hvert enkelt punkt i kommunestyrets vedtak. 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. 

 

Det vises til det vedlagte notatet og rådmann Jarle Bjørn Hanken vil orientere om arbeidet og 

resultatene 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 i perioden. 

 

 
Vedlegg:  

- Oppfølging etter forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten Øst i Agder 

 

 

Vedlegg til sak 
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2/18 Rapport selskapskontroll Lisand AS 

 
Arkivsak-dok.  17/05721-5 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversender den til 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at 

revisjonen finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte 

dokumentasjonen er i tråd med formelle føringer. 

 

Bakgrunn for saken: 

Selskapskontroll følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 nr. 5 og forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 6. Hensikten med selskapskontroll er at kontrollutvalget skal påse at det 

gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunene selskaper herunder 

kontrollere om det som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

I tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019 bestilte Tvedestrand kontrollutvalg 

selskapskontroll i Lisand AS i sitt møte 04.05.2017 sak 11/17. Kontrollutvalget vedtok at 

prosjektet skulle bestilles sammen med de øvrige eierkommunene i Lisand AS – Risør, Gjerstad 

og Vegårshei. Hver av kommunene har en lik eierandel på 25% hver og selskapets virkeområde 

er sysselsetting av mennesker som av forskjellige grunner ikke har kommet inn, eller falt ut av 

det ordinære arbeidsliv.  

 

Prosjektet skulle gjennomføres som en utvidet selskapskontroll, som i tillegg til 

eierskapskontrollen skulle inneholde en gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold 

til kommunenes forutsetninger. 

 

Følgende problemstillinger ble vedtatt for selskapskontrollen: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter 

eller endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd 

med lover og regler? 
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Saksopplysninger: 

Rapporten fra selskapskontrollen er nå ferdig og klar for behandling i kontrollutvalget. I 

rapporten har Aust-Agder Revisjon IKS gjennomført en omfattende dokumentanalyse som 

innebærer å analysere eierskapsmeldinger, selskapets vedtekter, aksjonæravtale, årsrapporter, 

regnskap, retningslinjer, instrukser, protokoller og vedtak fra kommunestyrene og selskapets 

organer. Revisjonen har i sin rapportert i korte trekk gjort følgende vurderinger knyttet til de 

enkelte problemstillingene: 

 
1. Vedtektene i selskapet er i samsvar med formålet og politiske vedtak. 

2. Selskapsformen (aksjeselskap) synes å være hensiktsmessig i forhold til formålet. 

3. Selskapet styres ut fra gjeldende vedtekter. Aksjeselskapsformen gjør at kommunale vedtak i seg 

selv ikke påvirker driften. Dette er kun mulig gjennom vedtak som påvirker eierrepresentanten 

når vedkommende representerer kommunen i generalforsamlingen. Det synes å være 

hensiktsmessig at det er ordfører som er eierrepresentant.  

4. Revisjonen har kun sett på driften i Lisand AS på et overordnet plan, og denne synes i all 

hovedsak å være i samsvar med gjeldende og aktuelle regler. 

5. Kommunen kan kun påvirke selskapets fokus på etikk gjennom generalforsamlingen. Selskapet 

har selv satt fokus på sine verdier og etikk på en måte som revisjonen finner positiv. Selskapet 

har likevel ikke fulgt føringer i eierskapsmeldingene fra Gjerstad og Risør kommuner om å følge 

KS’ anbefalinger om at selskapet bør utarbeide egne etiske retningslinjer. 

6. Styret følger opp formål og økonomi som er definert i vedtektene. Dette, ulike samarbeidsfora 

med NAV og selskapets strategiplan synes å sikre en målrettet og effektiv drift. 

7. Selskapets daglige drift gjennomføres av daglig leder og følges opp av eierkommunene gjennom 

representasjon i styret og generalforsamlingen, i tråd med aksjeloven. 

8. Selskapet rapporterer sine aktiviteter og prosjekter gjennom årsmeldingen, som legges frem for 

generalforsamlingen.  

 

Revisjonen konkluderer med at driften i selskapet synes å være i tråd med formålet. Revisjonen 

anser det for å være hensiktsmessig at eierkommunenes eierskapsinteresser sikres gjennom 

ordførers plass i generalforsamlingen. Revisjonen gir ingen konkrete anbefalinger om endringer. 

 

Rapporten har vært på høring hos Lisand AS og hos rådmennene i eierkommunene. Verken 

Lisand AS eller rådmennene hadde merknader til rapporten, annet enn at funnene har vært i tråd 

med deres oppfatninger om selskapet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisjonen har ikke kommet med konkrete anbefalinger om endringer i Lisand AS og 

eierstyringen av selskapet. Sekretariatet merker seg likevel: 
- at det ikke fremkommer at eierrepresentantene får direkte føringer fra eget 

formannskap/bystyre/kommunestyre gjennom behandling av saker som skal opp på 

generalforsamlingen 

- at revisjonen ikke finner at det er formelle rutiner for at årsmeldingen/informasjon om driften 

rapporteres tilbake til kommunestyret/bystyret, selv om dette forekommer 

Vedlegg:  

- Rapport Selskapskontroll Lisand AS 

Vedlegg til sak 
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3/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon Saksbehandling i helse og omsorg 

 
Arkivsak-dok.  18/03632-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen saksbehandling i helse og omsorg i tråd med 

den fremlagte prosjektplanen. 

 

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om fremdriften underveis i prosjektet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune behandlet i sitt møte 26.04.2016 Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Tvedestrand kommune. I henhold til planen ble 

fellesprosjektet «Barnevernet i Østre Agder» startet høsten 2016 og rapporten ble behandlet i 

kontrollutvalget 04.05.2017. I forrige møte tok kontrollutvalget stilling til to henvendelser 

vedrørende saksbehandlingen i helse og omsorg og neste prosjekt på Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016.2019 er Helse og omsorg med mulige temaer som saksbehandling, 

kvalitet og ressursbruk. Utvalget vedtok derfor å oversende henvendelsene til revisjonen som 

innspill til utarbeidelse av neste prosjektplan i forvaltningsrevisjon og ønsket en prosjektplan til 

behandling i neste møte.  

 

Saksopplysninger: 

Forvaltningsrevisjon følger av bestemmelsene i Kommuneloven § 77 og forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5. Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til 

prosjektplan som er lagt frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at 

kontrollutvalget må vurdere foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets 

avgrensing, og om de metoder som er tenkt brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi 

svar på problemstillingene.  

 

Etter revisjonsstandarden for forvaltningsrevisjon (RSK 001) skal det for hvert prosjekt 

utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Prosjektplanen skal dokumenter 

og redegjøre for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk. Prosjektplanen 

skal også redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk, inklusive eventuell bruk av ekstern bistand. 

Aust-Agder Revisjon IKS har utarbeidet en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon om 

saksbehandling i helse og omsorg.  

 

Tema og problemstilling 

Med utgangspunkt i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og henvendelsene som kontrollutvalget 

oversendt etter forrige møte har revisjonen utarbeidet en prosjektplan med følgende 

problemstillinger: 
1. Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner innenfor sitt ansvarsområde for 

Brukerstyrt personlig assistanse? 
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2. Oppfyller Tvedestrand kommune de lovpålagte krav som stilles til vedtak om sykehjemsplasser? 

 

Formålet med prosjektet vil være å foreta en gjennomgang av kommunens rutiner og 

retningslinjer for behandlingen av enkeltvedtak i helse- og omsorgssektoren. Revisor skriver 

videre at hensikten v il være å kartlegge om kommunen følger gjeldende lovbestemmelser og 

retningslinjer. Videre fremgår det av prosjektplanen at formålet også vil være å vurdere om 

kommunen leverer de lovpålagte tjenester innenfor BPA og sykehjemsplasser og vil inkludere en 

gjennomgang av behandlede søknader og vedtak.  

 

Metode og avgrensing 

Prosjektet vil ta utgangspunkt i kommuneloven, forvaltningsloven og aktuell helselovgivning 

med forskrifter og aktuelle rundskriv. Prosjektet er begrenset til å omfatte søknadsprosessen 

omkring BPA og sykehjemsplasser.  

 

Den metodisk fremgangsmåten revisjonen vil benytte vil i hovedsak bestå av kvalitativ 

innhenting av data igjennom dokumentanalyser av relevant dokumentasjon tilknyttet vedtak 

fattet på helseområdet. 

 

Oppstart, ressursbruk og leveranse 

Revisjonen estimerer at prosjektet til ha en timebruk på omtrentlig 120 timer og bli ferdigstilt 

innen sommeren 2018. Prosjektet vil bli gjennomført av forvaltningsrevisjon og jurist Camilla 

Eriksrud med Kristian Fjellheim Bakke som oppdragsansvarlig. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet mener at prosjektplanen er i tråd med de føringer lagt i plan for forvaltningsrevisjon 

og øvrige føringer gitt av kontrollutvalget. Den metodiske fremgangsmåten er egnet til å kunne 

besvare problemstillingene. Hvis kontrollutvalget mener at problemstillingene vil gi svar på det 

som ønskes anbefales det at prosjektplanen godkjennes slik den foreligger. 

 
Vedlegg:  

- Prosjektplan Saksbehandling i helse og omsorg 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018  

 
Arkivsak-dok.  18/03655-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 

med kommunene. Denne saken er et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 

tilsynsvirksomheten rettet mot kommunen, og på denne måten gjøre de planlagte tilsynene for 

2018 kjent for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i Kristiansand, 

Mattilsynet, Parkeringstilsynet og kommunerevisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte 

statlige tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven.  

 

Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i størst 

mulig grad nå det gjelder tidspunkt for tilsynet.  

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 som viser aktuelle tilsyn for Tvedestrand kommune 

 

Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidsrom 

RTA AS Gjødselvarer Gjødsel Mattilsynet Mai 

Tvedestrand vannverk Vannforsyningssystem Drikkevann Mattilsynet Oktober 

Tvedestrand kommune Rutiner for BPA og 
saksbehandling ved 
sykehjemsplasser 

Helse og omsorg Aust-Agder 
Revisjon IKS 

Vår 

Tvedestrand kommune Samhandling: Barn 7-12 
års (helse, barnevern, 
skole) 

Helse og omsorg Fylkesmannen Juni 

Tvedestrand kommune Samtidig ruslidelse og 
psykisk lidelse (rop) 

Helse og omsorg Fylkesmannen April 

Tvedestrand kommune Beredskapsøvelse Beredskap Fylkesmannen Høst 
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5/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 
Arkivsak-dok.  18/02928-3 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av uavhengighet til orientering. 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget til 

gjennomgang.  

 

Vedlagt følger slike egenvurderinger fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes og 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke, datert hhv. 04.01.2018 og 

04.01.2018. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingene. 

 
Vedlegg:  

- Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Tvedestrand kommune 2018  

- Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Tvedestrand kommune 2018  

 

 

Vedlegg til sak 
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6/18 Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2017 

 
Arkivsak-dok.  18/03043-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:  

 

Kommunestyret tar Tvedestrand kontrollutvalg sin årsmelding for 2017 til orientering 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2017. Denne skal gi et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks, forholde til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som ser blitt behandlet.  

 

Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven §77 punkt 6. Dette 

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret 

 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Tvedestrand kontrollutvalg årsmelding 2017 

 

 

Vedlegg til sak 
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7/18 Orientering fra revisor 01.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00120-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 7/18 

 

 

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. 
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8/18 Eventuelt 01.03.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00121-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 01.03.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 03.05.2018 kl .09.00 

3. Eventuelt 

a. Avtaler om brøyting i Tvedestrand kommune 

b. Leder orienterer NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 

 


	Møteinnkalling
	Tvedestrand kontrollutvalg

