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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 23.04.2018 kl. 12:00 
Sted:  
Arkivsak: 18/00068 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (H), Knut Gunnar Solli (AP), Iren Sommerset (SV), Inger 

E.B. Slågedal (SV), Olav Heimdal (SP) – permittert kl. 14:50 (sak 9/18-16/18) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 
 
Kemner Hans Ditlef Christiansen (sak 9/18)  
Rådmann Anne Stapnes (sak 9-13/18) 
Økonomisjef Tom Olstad (sak 9-10/18) 
Regnskapsansvarlig Birgit Nomeland (sak 10/18) 
Enhetsleder ressurssenter Terje Bakken (sak 11/18)  
Kommunalsjef helse og velferd Bente M. Somdal (sak 12-13/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen  
  
 
 
 

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 
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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 ved SLT-koordinator i Birkenes kommune 8 

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

9 

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

10 

14/18 17/14196-6 Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 11 

15/18 18/05399-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 13 

16/18 18/00076-3 Orientering fra revisjonen 23.04.18 14 

17/18 18/00081-3 Referatsaker 23.04.18 15 

18/18 18/00087-3 Eventuelt 23.04.18 16 

    

 
 
Birkenes, 23.04.2018 
 
 
Wiggo Svendsen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 23.04.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 23.04.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 23.04.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.02.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møtet 12.02.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Møteinnkalling 23.04.18 godkjennes. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 12.02.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i 
Kristiansandsregionen - Birkenes 
 
Behandlet  av 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. 
 
 
Møtebehandling 
Kemner Hans Ditlef Christensen la fram årsrapport 2017 fra Kemneren i 
Kristiansandsregionen og besvarte spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Saken oversendes kommunestyret som en orienteringssak. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra Kemneren i Kristiansandsregionen, samt kontrollrapport 
2017 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen i Birkenes tas til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Birkenes kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse 
 
Behandlet  av 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. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Anne Stapnes, økonomisjef Tom Olstad og regnskapsansvarlig Birgit Nomeland 
presenterte kommunens årsregnskap og årsberetning for 2017. 
 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen redegjorde for revisors oppsummeringsbrev og 
revisjonsberetningen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
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.  
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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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Orientering ved SLT-koordinator i Birkenes kommune 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder Terje Bakken var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for SLT arbeid 
og svare på spørsmål fra utvalget i møte. 
 
Rådmann Anne Stapnes var også tilstede under behandlingen av denne saken og bidro med 
informasjon om SLT-arbeidet.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Arbeidstilsynets tilsyn med hjemmetjenesten og boveiledertjenesten i 
Birkenes kommune 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Anne Stapnes og kommunalsjef Bente Somdal var invitert til kontrollutvalgets møte 
for å redegjøre for saken og svare på spørsmål. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak i møte: 
 
Kontrollutvalget tar rapport fra Arbeidstilsynets tilsyn med hjemmetjenesten og 

boveiledertjenesten i Birkenes kommune, samt rådmannens redegjørelse til orientering.  

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra Arbeidstilsynets tilsyn med hjemmetjenesten og 
boveiledertjenesten i Birkenes kommune, samt rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Lukking av avvik etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i 
Birkenes kommune - Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 
Behandlet  av 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. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Anne Stapnes og kommunalsjef Bente Somdal var invitert til kontrollutvalgets møte 
for å redegjøre for kommunens oppfølging av rapporten med bakgrunn i rapportens avvik og 
kommunens tilbakemelding. I tillegg svarte de på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, samt 
rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS 
 
Behandlet  av 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.  
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem rapport fra 
selskapskontroll i LIBIR IKS og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
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.  
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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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la fram saken i møtet. 
 
Forvaltningsrevisjonene som gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS for kontrollutvalget 
er også oppført i fylkesmannens tilsynskalender for 2018, men fremgår ikke av dette 
oppsettet. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 14  

 
16/18 Orientering fra revisjonen 23.04.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Hovedrevisor orienterte om løpende revisjon. 
Kontrollutvalget fikk forelagt revisors oppsummeringsbrev som fulgte 
regnskapssaken. 

2. Status for pågående prosjekter 
Hovedrevisor orienterte om status for arbeidet med forvaltningsrevisjon – offentlige 
anskaffelser. Revisjonen tar sikte på at rapporten er klar til behandling i kontrollutvalgets møte 
i juni.  
 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 23.04.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

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

 
Rådmann presenterte «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. 

 
Leder redegjorde kort for saken. Dette er pr. nå ikke en sak for kontrollutvalget 
da saken ikke er sluttbehandlet i kommunestyret.  

 
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 ble flyttet fra 18.06.18 til 19.06.18  

a. Kostnader knyttet til oppmåling  
b. Arkivleder inviteres til neste møte for å redegjøre for kommunens arkivplan 

 
Oppfølging i senere møter: 

a. Personvern – Generell info. om rutiner/retningslinjer og internkontroll 
(septembermøte)  

b. Redegjørelse for gevinst av ENØK tiltak (septembermøte)  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 23.04.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 23.04.2018 18/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Følgende sak ble behandlet under eventuelt.  

1. Inger E.B. Slågedal (SV) stilte spørsmål om kommunens implementering av GDPR (nye 
personvernlovgivning). Rådmann ga en kort redegjørelse for status i arbeidet. Kontrollutvalget 
ber om å få forelagt en egen sak knyttet til dette til høsten 2018.   

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


