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Møteprotokoll  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 02.05.2018 kl. 12:00 – 15:00 
Sted: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen 
Arkivsak: 18/00133 
  
Til stede:  Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad 

(medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Torill Neset, sak 10-17/18 (t.o.m. pkt. 3) 

Konsulent Kristin Presthagen, sak 10+15/18 
Hovedrevisor Bente Tobiassen 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00133-8 Godkjenning av innkalling til møte 2.5.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00133-9 Godkjenning av protokoll fra 14.2.2018 4 

Saker til behandling 

10/18 18/05505-2 Årsregnskap og årsmelding 2017 Gjerstad kommune 5 

11/18 18/03127-6 
Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet 
Gjerstad 

7 
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12/18 18/03129-6 
Bestilling av forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie 
og omsorg 8 

13/18 18/05811-2 
Høring: FKT veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av 
oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet 9 

14/18 18/04104-2 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Gjerstad 10 

15/18 18/02704-3 Årsrapport 2017 kemneren i Gjerstad 11 

16/18 18/00139-3 Orienteringer fra revisor 2.5.2018 12 

17/18 18/00145-3 Referatsaker 2.5.2018 13 

18/18 18/00151-3 Eventuelt 2.5.2018 14 

    

 
 
Gjerstad, 02.05.2018 
 
 
Nils Audun Gryting      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling til møte 2.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 2.5.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 2.5.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra 14.2.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 14.2.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 14.2.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

10/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 Gjerstad kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 10/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse om Gjerstad kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 
årsregnskapet. 
 
Gjerstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 7,74 mill. og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,279 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 
balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 
 
Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 
som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 
pr. 31.12.2017. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 
revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk 

handlingsrom. Dersom frie disposisjonsfond korrigeres for forpliktelsen som ligger i fremtidig 
utgiftsføring av akkumulert premieavvik, viser revisjonen til at frie fond i realiteten er på kr 
6,3 mill. ved utgangen av 2017, mot bokført kr 37,0 mill. 

 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsmeldingen omhandler. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Torill Neset la frem årsregnskap og årsmelding 2017 for Gjerstad kommune og 
svarte på spørsmål. Konsulent Kristin Presthagen var til stede under behandlingen og ga 
utfyllende kommentarer. 
 
Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte kort om premieavvik knyttet til pensjonsordningen 
og svarte på spørsmål. 
 
Hovedrevisor Bente Tobiassen redegjorde for revisors beretning og revisors rapport til 
kontrollutvalget om revisjonen av årsregnskapet 2017 og svarte på spørsmål. 
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Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse om Gjerstad kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Gjerstad kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 
årsregnskapet. 
 
Gjerstad kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 7,74 mill. og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6,279 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet med 
balanse mellom investeringsutgifter og finansiering. 
 
Revisjonen peker i sitt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget på informasjon fra regnskapet 
som etter deres mening er sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling 
pr. 31.12.2017. De omtaler også utvalgte forhold som er fremkommet gjennom det ordinære 
revisjonsarbeidet og som de anser som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk 

handlingsrom. Dersom frie disposisjonsfond korrigeres for forpliktelsen som ligger i fremtidig 
utgiftsføring av akkumulert premieavvik, viser revisjonen til at frie fond i realiteten er på kr 
6,3 mill. ved utgangen av 2017, mot bokført kr 37,0 mill. 

 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsmeldingen omhandler. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at Gjerstad kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet 
Gjerstad 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Torill Neset orienterte fra arbeidet med oppfølgingen av tilsynet og svarte på 
spørsmål. Tjenestene til brukerne er forbedret gjennom arbeidet, og dokumentasjonen er 
forsterket. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie og 
omsorg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie og omsorg i 
tråd med fremlagt prosjektplan. Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets første møte i 
2019. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt oppdatert om prosjektets fremdrift underveis i arbeidet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær formidlet på vegne av forvaltningsrevisor hovedtrekkene i prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen Pleie og omsorg og svarte på spørsmål.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Organisering og kvalitet i pleie og omsorg i 
tråd med fremlagt prosjektplan. Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets første møte i 
2019. 
 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt oppdatert om prosjektets fremdrift underveis i arbeidet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Høring: FKT veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av 
oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Det legges ikke frem forslag til vedtak i saken. 
 
 
Møtebehandling 
Forslag fremsatt i møtet: 
Gjerstad kontrollutvalg har gått gjennom fremlagt høringsutkast til veilederen «Hva kan 
kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet» fra Forum for 
Kontroll og Tilsyn. Kontrollutvalget har ingen endringsforslag knyttet til veilederen og slutter 
seg til den som den fremstår. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Gjerstad kontrollutvalg har gått gjennom fremlagt høringsutkast til veilederen «Hva kan 
kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet» fra Forum for 
Kontroll og Tilsyn. Kontrollutvalget har ingen endringsforslag knyttet til veilederen og slutter 
seg til den som den fremstår. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Gjerstad 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær orienterte om bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål. Rådmann Torill Neset 
var til stede og ga utfyllende kommentarer. Det tilsynet som er beskrevet fra Mattilsynet vedr. 
vannforsyningssystem er ifølge rådmannen allerede gjennomført på slutten av 2017. 
Beredskapsøvelse er nå datofestet til 19.6.2018. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Årsrapport 2017 kemneren i Gjerstad 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Årsrapport 2017 fra kemneren i Østregionen Aust-Agder vedr. Gjerstad kommune tas til 
orientering 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær orienterte kort om saken og svarte på spørsmål. Konsulent Kristin Presthagen 
orienterte kort om oppgavene til kemneren, som utføres fra felles interkommunalt 
kemnerkontor i Tvedestrand kommune, og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport 2017 fra kemneren i Østregionen Aust-Agder vedr. Gjerstad kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Orienteringer fra revisor 2.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte kort om oppstart av revisjonsoppgaver for 
regnskapsåret 2018. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Referatsaker 2.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 17/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 15.02.2018:  

i. PS 18/6 Årsrapport for kemneren i Gjerstad 2017 
ii. PS 18/9 Arkivplan for Gjerstad kommune for 2017-2021 

b. 28.02.2018 (epostmøte): 
i. PS 18/12 Eierskapsmelding for Agder Energi 

c. 26.04.2018: 
i. RS 18/23 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Gjerstad 

kommune 
ii. PS 18/18 Årsmelding kontrollutvalget for 2017 

iii. PS 18/19 Rapport fra selskapskontroll Lisand AS 
iv. PS 18/25 Felles personvernombud for IKT Agder-kommunene 

2. Tilsyn fra Fylkesmannen med NAV (sosial), rådmannen orienterte. 
3. Tilsyn fra Arbeidstilsynet med PLO vedr. vold og trusler, rådmannen orienterte. 
4. Kort orientering fra Temarks vårkonferanse 2018 ved leder Nils Audun Gryting 
5. Neste møte 26.9.2018 
6. Kontrollansvar for kirkelig fellesråd. Ingenting av dette ligger til kommunen og dermed 

kontrollutvalget. 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Eventuelt 2.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Gjerstad kontrollutvalg 02.05.2018 18/18 
 
 
  
 
Møtebehandling 

- Kontrollutvalget ønsker en orientering om rådmannens internkontroll i Gjerstad kommune. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


