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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 03.05.2018 kl. 12:30 – 14:30 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 18/00135 
  
Til stede:  Per Anders Østerholt (leder), Anlaug Stenersen (medlem), Per Søderlind 

(medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Kjell Skarheim (vara for Rune Hansen) 

  
Forfall:  Rune Hansen (nestleder), Randi Gunsteinsen (medlem) 
  
Andre:  

Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 13/18 
Kommunalsjef Nils Martin Andersen, sak 13/18 
Personvernombud Ståle Sjaavaag, sak 14/18 
Hovedrevisor Bente Tobiassen 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00135-9 Godkjenning av innkalling 3.5.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00135-8 Godkjenning av protokoll fra 15.3.2018 4 

Saker til behandling 

13/18 18/05889-2 Årsregnskap 2017 Risør kommune 5 
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14/18 18/06055-1 Nye personvernregler 2018 - Risør 7 

15/18 18/00141-3 Orienteringer fra revisor 3.5.2018 8 

16/18 18/00147-3 Referatsaker 3.5.2018 9 

17/18 18/00153-3 Eventuelt 3.5.2018 10 

    

 
 
Risør, 03.05.2018 
 
 
Per Anders Østerholt      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 3.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 3.5.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 3.5.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra 15.3.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra 15.3.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra 15.3.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

13/18 Årsregnskap 2017 Risør kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 
Risør kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Risør kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 
årsregnskapet. 
 
Risør kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 1 037 901 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 995 284. 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 sentralt 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. Akkumulert premieavvik er betydelig redusert gjennom året, og er nå på kr 
49,9 mill. Dersom disposisjonsfond korrigeres for dette, viser revisjonen til at frie fond i 
realiteten er kr 15,14 mill., mot bokført kr 65,04 mill. Dette er en en forbedring fra 2016, da 
reelle frie fond utgjorde kr 2,53 mill. 

- Kontrollutvalget merker seg også revisjonens kommentarer til kommunens relativt høye gjeld, 
med den risiko som følger av dette. 

 
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 Risør kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef Halvor Halvorsen la frem årsregnskap 2017 og viktige punkter fra 
årsberetningen, og svarte på spørsmål.  
 
Kommunalsjef Nils Martin Andersen var til stede under behandlingen i rådmannens sted og 
ga utfyllende kommentarer omkring kommunens økonomistyring. 
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Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender til bystyret (med kopi til formannskapet) følgende uttalelse om 
Risør kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Risør kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 
årsregnskapet. 
 
Risør kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 1 037 901 og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 995 284. 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 sentralt 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. Akkumulert premieavvik er betydelig redusert gjennom året, og er nå på kr 
49,9 mill. Dersom disposisjonsfond korrigeres for dette, viser revisjonen til at frie fond i 
realiteten er kr 15,14 mill., mot bokført kr 65,04 mill. Dette er en en forbedring fra 2016, da 
reelle frie fond utgjorde kr 2,53 mill. 

- Kontrollutvalget merker seg også revisjonens kommentarer til kommunens relativt høye gjeld, 
med den risiko som følger av dette. 

 
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 Risør kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Nye personvernregler 2018 - Risør 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Personvernombud Ståle Sjaavaag orienterte om arbeidet som er gjort i Risør kommune for å 
forberede seg til implementeringen av de nye personvernreglene, og svarte på spørsmål. De 
vurderer at de er godt i rute. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Orienteringer fra revisor 3.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte kort om påbegynt regnskapsrevisjon for 2018. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Referatsaker 3.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 22.03.2018: Ingen aktuelle saker 
b. 26.04.2018:  

i. PS 39/18 Kontrollutvalget – Selskapskontroll Lisand AS 
ii. PS 40/18 Kontrollutvalget – Årsmelding 2017 

2. Ev. diskusjon etter vårkonferanse Temark 19.4.2018 i Kristiansand 
3. Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn om medlemskap. Sekretariatet bes fremme sak 

i neste møte. 
4. Neste møte 14.6.2018 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Eventuelt 3.5.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 03.05.2018 17/18 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


