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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 23.04.2018 kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)  
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: 
Kemner Hans Ditlef Christiansen, sak 9/18    Kl. 12:00 
Rådmann Anne Stapnes, sak 9-13/18     Kl. 12:00 
Økonomisjef Tom Olstad, sak 9-10/18     Kl. 12:00 
Enhetsleder ressurssenter Terje Bakken, sak 11/18   Kl. 13:00 
Kommunalsjef helse og velferd Bente M. Somdal, sak 12-13/18  Kl. 13:30 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00068-8 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.18 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00068-9 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.02.18 4 

Saker til behandling 

9/18 18/04219-3 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i 
Kristiansandsregionen - Birkenes 5 

10/18 18/05397-1 
Årsregnskap og årsberetning 2017 for Birkenes kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 6 

11/18 18/03075-1 Orientering om SLT arbeidet i Birkenes kommune 8 

12/18 18/05498-4 
Arbeidstilsynets tilsyn med hjemmetjenesten og 
boveiledertjenesten i Birkenes kommune 

10 
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13/18 18/05524-2 
Lukking av avvik etter tilsyn med helsemessig og sosial 
beredskap i Birkenes kommune - Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder 

12 

14/18 17/14196-6 Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 14 

15/18 18/05399-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 17 

16/18 18/00076-3 Orientering fra revisjonen 23.04.18 18 

17/18 18/00081-3 Referatsaker 23.04.18 19 

18/18 18/00087-3 Eventuelt 23.04.18 20 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 16.04.2018 
 
 
For 
Leder Wiggo Svendsen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget   
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-8 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 23.04.18 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 23.04.18 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 12.02.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 12.02.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 12.02.18
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Saker til behandling 

9/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i 
Kristiansandsregionen - Birkenes 
 
Arkivsak-dok.  18/04219-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2017 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Birkenes tas til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det går frem av kontrollrapporten at skattekontoret gjennom sine kontrollhandlinger for 2017 
ikke har gitt pålegg og anbefalinger ved gjennomførte kontorkontroller. 
 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Birkenes legges frem til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 
 
Kemner Hans Ditlef Christiansen kommer i møtet for å gi en orientering. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen 
- Kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Birkenes 

 
 

Vedlegg til sak 

Kontrollrapport 
2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Birkenes kommune 

Årsrapport 2017
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10/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Birkenes kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 
 
Arkivsak-dok.  18/05397-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 10/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Birkenes kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017. 
 
Birkenes kommunes årsregnskap viser netto driftsresultat på kr. 17 532 883,- og et 
regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 13 482 561,-. Investeringsregnskapet er gjort opp i 
balanse.  
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsberetningen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Birkenes kommune for 2017 og 
slutter seg til revisors beretning av 13.04.18. 
 
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Tidligere Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fastsatte 15.06.04 forskrift for 
kontrollutvalg og revisjon. Disse forskriftene ble gjort gjeldende fra 01.07.04. I henhold til § 5 i 
forskrift for revisjon skal revisor avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Videre skal 
kontrollutvalget i henhold til § 7 i forskrift for kontrollutvalg avgi uttalelse om årsregnskapet til 
kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i 
hende før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet og årsrapporten er levert innen gjeldende frist. Fristen for å avlegge regnskapet er 
15.02 og årsberetning 31.03. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 
13.04.18 og er en såkalt normalberetning. Dette indikerer at revisor ved revisjon av 
årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krev forbehold eller 
presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har kontrollutvalget mottatt rapport om 
årsregnskapet. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare revisor sin revisjon av årsregnskapet 
bedre enn det som kommer frem av revisjonsberetningen. Disse dokumentene danner grunnlaget 
for kontrollutvalget sin uttalelse. 
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Det går frem av rådmannens årsberetning at på årets første kommunestyremøte i 2017, kunne 
Fylkesmannen meddele at Birkenes kommune ville bli meldt ut av ROBEK. (Kommunal og 
moderniseringsdepartementets register om godkjenning og kontroll). Etter ett drøyt år fikk 
kommunen igjen fullmakt over egen økonomi. Det gjennomgripende fokuset på aktivitets- og 
økonomistyring, sammen med utvikling- og forbedringsarbeid hadde gitt resultat. 
 
Videre fremgår det at utarbeidelsen av årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 
tydeliggjorde at påbegynt arbeid i Prosjekt balanse, var starten på en prosess som skulle 
videreføres. Dette har i praksis vist seg gjennom året, ved målrettet arbeid i enhetene, og 
helhetlig plan- og forbedringsarbeid, i ulike arenaer i hele organisasjonen. 
 
Rådmann Anne Stapnes og økonomisjef Tom Olstad er invitert til møtet for å orientere og svare 
på spørsmål. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen gir et tilfredsstillende 
bilde av den økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag 
til vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

- Regnskap 2017 for Birkenes kommune 
- Årsberetning 2017 for Birkenes kommune 
- Revisjonsberetning 2017 
- Revisors rapport til kontrollutvalget 2017 

 
 

Vedlegg til sak 

Revisors beretning 
2017  

REGNSKAPSÅRET 
2017 – REVISORS OPPSUMMERING 

Årsberetning  2017

 

Årsregnskap 2017 - 
Birkenes kommune - med revisors beretning 
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11/18 Orientering om SLT arbeidet i Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/03075-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget besluttet i møte 30.10.17 sak 35/17-4 (referatsaker) å be om en redegjørelse om 
SLT-arbeidet enten på neste møte eller ett påfølgende møte. 
 
I tillegg går det frem av blant annet kriminalitetsstatistikken fra Agder Politidistrikt at det har 
vært en kraftig økning i ungdomsvolden, riktignok mest i de store byene. Men at dette også 
berører omkringliggende kommuner. Politimesteren peker på at det er viktig å satse på et godt 
samarbeid mellom politi og kommunene for å snu den negative trenden i ungdomskriminalitet i 
landsdelen.  
 
Saksopplysninger: 
SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal 
samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet er at kommunens barn 
og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av 
etater og faggrupper. 
 
Det går frem av nettsidene til Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging at SLT-modellen 
organiseres på tre nivå: 
 

1. SLT-arbeidet må forankres gjennom en styringsgruppe/styrende nivå som består av ledere fra 
kommune og politi.  SLT- koordinator møter fast i denne gruppen. Styringsgruppen har ansvar 
for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune og innlemme dette i 
planverket. I mange kommuner fungerer politirådet også styringsgruppe for SLT. Gruppen bør 
møtes tre – fire ganger i året. 

2. Neste nivå er koordineringsgruppen/koordinerende nivå som skal bestå av personer fra 
virksomhets-/enhets-/mellomledernivå.  Gruppen avdekker problemer og utfordringer og setter 
inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen. Gruppen bør møtes en 
gang pr. mnd. 

3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes 
alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Denne gruppen har ansvar for å gjennomføre 
tiltak de tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt. 

 
Videre fremgår det at SLT-koordinator sikrer at alle som driver med rus og 
kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig, oppnår en felles problemforståelse og 
samordner sine tiltak. Vedkommende skal også være et bindeledd mellom nivåene i SLT-
modellen. 
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Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse med bakgrunn i følgende punkter: 

- Generell informasjon om samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Birkenes 
kommune 

- Informasjon om konkrete utfordringer og eventuelle prosjekter 
- Hvordan fungerer samordningen med Politiet og kommunale instanser og frivillige tiltak i 

kommunen? 
- Virker arbeidet til det beste for barn og unge i kommunen? 
- Aktuell statistikk for Birkenes kommune 
- Trenden i ungdomskriminalitet i landsdelen – Status for birkenes kommune? 

 
Utvalgets medlemmer gis i tillegg anledning til å stille spørsmål knyttet til SLT arbeidet til 
kommunen. 
 
Enhetsleder Terje Bakken er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for SLT arbeid og 
svare på eventuelle spørsmål i møte.  
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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12/18 Arbeidstilsynets tilsyn med hjemmetjenesten og boveiledertjenesten i 
Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/05498-4 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere bedt om å få forelagt enhver tilsynsrapport som kan være av 
interesse for utvalgets arbeid. 
 
I kontrollutvalgets møte 12.02.18 under sak 7/18-1c (Referatsaker), kom det frem et ønske om at 
Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn med hjemmetjenesten og boveiledertjenesten i Birkenes 
kommune legges frem som orienteringssak og at rådmann inviteres for å redegjøre og svare på 
spørsmål. 
 
Saksopplysninger: 
Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med hjemmetjenesten og boveiledertjenesten i Birkenes 
kommune henholdsvis den 07.11.17 og 10.11.17. Hensikten med tilsynet var i hovedsak å 
kontrollere hvordan virksomhetene etterlever krav i gjeldende HMS-lovgivning, spesielt når det 
gjelder forebygging 
av vold og trusler. Arbeidstilsynet ønsket i dette tilsynet særlig å ha fokus på organisatoriske og 
fysiske arbeidsbetingelser som har betydning for risiko for vold/trusler. De rettet spesiell 
oppmerksomhet mot hvordan ledelse i samarbeid med verneombud arbeider for å forebygge 
arbeidsrelaterte belastninger som kan føre til helseplager og sykdom, og hvilke tiltak som er 
iverksatt for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Sentrale temaer som ble vektlagt var: 

• Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og 
• avvikshåndtering) knyttet til vold og trusler 
• Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud. 
• Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold/trusler. 
• Bruk av bedriftshelsetjeneste eller andre eksterne samarbeidspartnere. 

 
Vedtak om pålegg - Birkenes kommune hjemmebaserte tjenester: 

• Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 
• Pålegg - Vold og trussel om vold – opplæring 
• Pålegg - Vold og trussel om vold – informasjon 

 
 
Vedtak om pålegg - Birkenes kommune Digerhaug: 

• Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 
• Pålegg - Opplæring - arbeidstaker som er satt til å lede andre 
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Kommunen fikk frist til å gjennomføre innen 20.04.18. 
 
Videre vises det til de to vedtakene om pålegg som følger vedlagt. Her fremgår hvilke vilkår 
Arbeidstilsynet har stilt for å kunne vurdere om påleggene er oppfylt, samt Arbeidstilsynets 
begrunnelse. 
 
Rådmann Anne Stapnes og kommunalsjef Bente Somdal er invitert til kontrollutvalgets møte for 
å redegjøre for saken og svare på spørsmål. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling i påvente av rådmannens redegjørelse.  
 
 
Vedlegg:  

- Vedtak om pålegg - Birkenes kommune hjemmebaserte tjenester 
- Vedtak om pålegg - Birkenes kommune Digerhaug 

 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak om pålegg - 
Birkenes kommune Digerhaug 

Vedtak om pålegg - 
Birkenes kommune hjemmebaserte tjenester 
  



 

 12  

13/18 Lukking av avvik etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i 
Birkenes kommune - Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 
Arkivsak-dok.  18/05524-2 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, samt rådmannens 
redegjørelse til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennomført tilsyn helsemessig og sosial beredskap i 
Birkenes kommune.  
 
Kontrollutvalget har tidligere bedt om å få forelagt enhver tilsynsrapport som kan være av 
interesse for utvalgets arbeid. 
 
I kontrollutvalgets møte 12.02.18 under sak 7/18-1b (Referatsaker), kom det frem et ønske om at 
Fylkesmannens rapport legges frem som orienteringssak og at rådmann inviteres for å redegjøre 
og svare på spørsmål. 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennomført tilsyn med Birkenes kommune i perioden 
31. oktober 2016 - 1. desember 2016. Tilsynet omfattet kommunens planer for helsemessig og 
sosial beredskap, herunder smittevern- og pandemiplan. Rapporten beskriver de avvik som ble 
påpekt innen de reviderte områdene. Formålet med tilsynet var å vurdere om kommunen ivaretar 
ulike krav i lovgivingen gjennom sin internkontroll. 
 
Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen 
gjennom sin interkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om: 

• 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 

 
Det går frem av rapporten at en systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, 
ved intervjuer og andre undersøkelser. 
 
Gjennom tilsynet ble følgende avvik avdekket: 

1. Kommunen har ikke sikret at deler av planverket er revidert og oppdatert. 
2. Kommunens planer er ikke tilstrekkelig samordnet og de fremstår som fragmenterte. 
3. Kommunen sikrer ikke at alle som er tiltenkt rolle i krisehåndtering har nødvendig kompetanse 
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Det vises til rapporten som følger vedlagt for nærmere beskrivelse av hvilke myndighetskrav 
avvikene følger av og hvilke observasjoner avvikene bygger på. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har mottatt brev datert 31.10.17 med tilbakemelding fra 
Birkenes kommune etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap hasten 2016. 
 
Det går frem av brevet fra Fylkesmannen i forbindelse med lukking av avvik etter tilsyn med 
helsemessig og sosial beredskap at dokumentasjonen er omfattende og består av følgende: 

• Matrise for lukking av avvik med fokus pé de funn som ble presentert i rapporten 
• Plan for helsemessig og sosial beredskap 
• Smittevernplan 
• Oversiktsbilde beredskap TQM 
• ROS-analyse for 7 ulike hendelser 

 
Fylkesmannen har vurdert den tilsendte dokumentasjonen og finner at formålet med tilsynet er 
oppnådd og at avviket kan lukkes.  
 
Rådmann Anne Stapnes og kommunalsjef Bente Somdal er invitert til kontrollutvalgets møte for 
å redegjøre for kommunens oppfølging av rapporten med bakgrunn i rapportens avvik og 
kommunens tilbakemelding, samt svare på spørsmål fra utvalget. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
På bakgrunn av at Fylkesmannen finner at formålet med tilsynet er oppnådd og at avviket kan 
lukkes, anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen, samt 
rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Etter sekretariatets vurdering er det ikke grunnlag for å igangsette andre kontrolltiltak knyttet til 
denne saken. 
 
 
Vedlegg:  

- Lukking av avvik etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap 
- Rapport fra tilsyn med planer for helsemessig og sosial beredskap i Birkenes kommune 

 
 

Vedlegg til sak 

Lukking av avvik 
etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap 

Endelig rapport 
etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap 
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14/18 Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 
 
Arkivsak-dok.  17/14196-6 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering, og oversender 
rapporten til kommunestyret/bystyret for behandling med kontrollutvalgets innstilling. 
 
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler kontrollutvalget at 
kommunestyret/bystyret: 

- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller sikrer 
at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  

- Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 
eierskapsmeldinger. 

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av. 
- Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert, da den er 

fra 2010. 
 
Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering.  
 
Kommunestyret/bystyret ber rådmennene i de to eierkommunene om å gi en samlet 
tilbakemelding til kontrollutvalgene innen utgangen av oktober 2018 om hvordan anbefalingene 
er blitt fulgt opp.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Plan for selskapskontroll 2011-2015 ble behandlet i kontrollutvalgets møte 26.09.2016, sak 
21/16 og godkjent av kommunestyre i møte 15.12.16 sak 087/16. Selskapskontroll i Lillesand og 
Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS (LIBIR) fremkommer som et mulig kontrollobjekt 
i vedtatt plan for selskapskontroll. 
 
Kontrollutvalget i Birkenes kommune vedtok i møte 27.09.17 sak 23/17 å gjennomføre en 
selskapskontroll av LIBIR i sammen med Lillesand kommune. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS 

(LIBIR) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom 

prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første kvartal 2018. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspillene i forbindelse med arbeidet med 

prosjektplanen. 
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Saksopplysninger: 
Dette er en utvidet selskapskontroll, som er en noe mer utfyllende undersøkelse enn en konkret 
eierskapskontroll. Formålet med denne selskapskontrollen har vært å kartlegge om kommunene 
forvalter sine eierinteresser tilfredsstillende, og om den som utøver kommunenes eierinteresser, 
utøver myndigheten på den måten fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar 
kommunenes eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende 
forvaltningen av eierinteressene. 
 
I henhold til vedtatt prosjektplan har revisjonen undersøkt følgende problemstillinger: 

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 representantskap, rapportert i tråd med lover 

og regler? 
 
I tillegg fremgår det av kontrollutvalgets vedtak fra møte 27.09.17 sak 23/17: «… 

Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspillene i forbindelse med arbeidet med 

prosjektplanen». Følgende innspill ble gitt fra kontrollutvalget i Birkenes kommune: 
- Kostnadsutvikling 
- Selskapet verdier, som f. eks. verdi av næringstomt 
- Bemanningsutvikling 
- Utnyttelse av avgasser, miljøgevinst 

 
Revisjonen har vurdert disse innspillene i forbindelse med arbeidet med selskapskontrollen og 
revisjonen har opplyst at innspillene fra kontrollutvalget førte til at de valgte å gjennomføre en 
utvidet selskapskontroll. De har blant annet med informasjon om hvordan selskapet driftes og 
herunder økonomisk utvikling. Videre har revisjonen opplyst at andre spørsmål og diskusjoner 
ble tatt opp direkte med selskapet i forbindelse med virksomhetsbesøket hos LIBIR.  
 
Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontrollen, og innebærer at revisjonen 
undersøker hvordan kommunenes eierinteresser i selskapet forvaltes, herunder at det kontrolleres 
om de som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. Rammer for selskapskontrollen er gitt i kommuneloven med forskrift. Sentrale 
bestemmelser er nærmere omtalt i rapporten. Denne selskapskontrollen er en utvidet 
eierskapskontroll. Dette innebærer, i tillegg til den obligatoriske eierskapskontrollen, en 
gjennomgang av måloppnåelse og økonomi sett i forhold til deltakernes forutsetninger. Dette vil 
blant annet gjelde spørsmål knyttet til kommunens oppfølging av selskapet. 
 
På grunnlag av de vurderinger revisjonen har gjort i forbindelse med selskapskontrollen av 
LIBIR har revisjonen konkludert med at selskapet driver etter sitt formål og har en drift som er 
bærekraftig. 
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Videre viser revisjonens gjennomgang at regnskapet er i balanse, og at næringsdelen av selskapet 
gir inntekter. Husholdningsdelen av selskapet driver etter selvkostprinsippet. 
 
Det kommer frem at LiBiR IKS ikke har sine egne etiske retningslinjer, men følger 
retningslinjene fra kommunene, nedfelt blant annet i eierskapsmeldingene. Lillesand og Birkenes 
kommuner har egne etiske retningslinjer. 
 
Revisjonen finner i sin gjennomgang enkelte momenter som kan forbedres, særlig gjelder dette 
på kommunikasjon- og rapportering til eierkommunene. Det er i tillegg ikke vedtatt noen 
føringer ut over eierskapsmeldingen som er fra 2010. Det er også flere punkter i denne 
eierskapsmeldingen som ikke i tilstrekkelig grad følges opp. 
Det går frem av rapporten at eierkommunene etter revisjonens synspunkt ikke har etablert 
tilstrekkelige rutiner for oppfølging av sitt eierskap i LiBiR IKS, da det ikke finnes faste 
rapporteringsrutiner for selskapet inn i by-/ kommunestyre. 
 
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler revisjonen at 
Lillesand og Birkenes kommune: 

- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller sikrer 
at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer. Revisjonen vil samtidig påpeke at 
eierskapsmeldingen kan være utdatert, da den er fra 2010. 

- Vurderer å utforme en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 
eierskapsmeldinger. 

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av. 
 
Både selskapet og rådmennene i de to eierkommunene har hatt rapporten til fakta verifisering, 
deres høringssvar fremgår av rapportens vedlegg 4.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering svarer rapporten på den bestillingen som er gjort av 
kontrollutvalget. Rapporten vil bli lagt frem for kontrollutvalgene i de to eierkommunene i løpet 
av april måned. Rapporten vil etter behandling i kontrollutvalget, bli oversendt kommunestyret i 
Birkenes og bystyret i Lillesand for behandling.  
 
 
Vedlegg:  

- Selskapskontrollrapport – LIBIR IKS 
 
 

Vedlegg til sak 

SELSKAPSKONTROLL 
FOR KONTROLLUTVALGENE I BIRKENES OG LILLESAND KOMMUNER 
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15/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
 
Arkivsak-dok.  18/05399-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 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 ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 
tilsynsvirksomheten rettet mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 
2018 gjort kjent for kontrollutvalget. 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i 
Kristiansand 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 når det gjelder tidspunkt for tilsynet. 
 
Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 viser aktuelle prosjekter for Birkenes kommune: 
 
Tilsynsobjekt Tilsynsteam Fagområde Tilsynsetat Tidsrom Merknader 

Birkenes 
kommune 

Kommunal 
beredskapsplikt 
og helsemessig 
og sosial 
beredskap 

Samfunnssikkerhet 
og beredskap 

FMAV - 
Beredskapsstaben 

Jun. Gjennomføres som 
fellestilsyn fra 
beredskapsstaben 
og helse- og 
sosialavdelingen 

 
I tillegg har Aust-Agder Revisjon IKS varslet følgende forvaltningsrevisjoner:  

- Offentlige innkjøp (Startet opp høsten 2017 - avsluttes våren 2018) 
- Ressursbruk, kvalitet og saksbehandlingsrutiner (Starter opp 3. kvartal 2018 dersom KU bestiller) 
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16/18 Orientering fra revisjonen 23.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00076-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 16/18 
 
 
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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17/18 Referatsaker 23.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00081-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. «Matrise» som benyttes for oppfølging av politisk fattede vedtak.  

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Kopi av diverse korrespondanse vedr. kommunestyre sak 50/18- kjøp av tomt fra 
Aanesland Fabrikker A/S. 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 22.03.18 sak 028/18-3 - Melding om vedtak - tiltak utført på ikke kommunal vei 
b. 22.03.18 sak 031/18 – Kontrollutvalgets årsmelding 2017 

 
4. Neste møte 18.06.18 kl. 13:00 

 
 
Vedlegg:  

- «Matrise» som benyttes for oppfølging av politisk fattede vedtak (ettersendes) 
- Kopi av diverse korrespondanse vedr. kommunestyre sak 50/18- kjøp av tomt fra Aanesland 

Fabrikker A/S 
 
 

Vedlegg til sak 

Kopi av diverse 
korrespondanse vedr. kommunestyre sak 50-18- kjøp av tomt fra Aanesland Fabrikker AS 
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18/18 Eventuelt 23.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00087-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 18/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


