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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 26.04.2018 kl. 9:00 – 11:40 
Sted: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 
Arkivsak: 18/00136 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Helga Raudsandmoen 

(medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Kirsten Helen Myren, sak 9-11/18 

Kommunalsjef Anne-Grete Glemming, sak 9-11/18 
Økonomisjef Ole Tom Kroken, sak 10-11/18 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 
Hovedrevisor Ivar Aanonsen  

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00136-9 Godkjenning av møteinnkalling 26.4.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00136-8 Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2018 4 

Saker til behandling 

9/18 18/05486-1 Nye personvernregler 2018 - Vegårshei 5 
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10/18 18/05487-1 Årsregnskap og årsberetning 2017 Vegårshei kommune 6 

11/18 15/16205-28 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei 
kommune 8 

12/18 18/05488-1 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning - Vegårshei 9 

13/18 18/04106-2 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Vegårshei 10 

14/18 18/02706-3 Årsrapport 2017 kemneren i Vegårshei 11 

15/18 18/00142-3 Orienteringer fra revisor 26.4.2018 12 

16/18 18/00148-3 Referatsaker 26.4.2018 13 

17/18 18/00154-3 Eventuelt 26.4.2018 14 

    

 
 
Vegårshei, 26.04.2018 
 
 
Helge Haugenes      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 26.4.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 26.4.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 26.4.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 15.2.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 15.2.2018 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 15.2.2018 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/18 Nye personvernregler 2018 - Vegårshei 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Anne-Grete Glemming orienterte om hva de nye personvernreglene (GDPR) 
går ut på, og om Vegårshei kommunes arbeid med implementering av disse. Hun ga uttrykk 
for at kommunen har god kontroll på implementeringen og var klare til 25.5. som var datoen 
reglene skulle innføres, men ser at fristen nå er utsatt. Hun svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 Vegårshei kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 10/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse om Vegårshei kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Vegårshei kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon har avlagt ren 
revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 
årsregnskapet.  
 
Vegårshei kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 7 410 278 og et 
regnskapsmessig resultat på kr 0. 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 kommentar om at administrasjonen har avsatt 
mer til disposisjonsfond enn kommunestyrets vedtak tilsier. Dette gjør at faktisk 
mindreforbruk er kr 1,7 mill. i forhold til et regulert budsjett i balanse. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen 
pensjonsordningen. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk 
handlingsrom. Det er ikke avsatt penger til fond for å dekke forpliktelsen som ligger i 
fremtidig utgiftsføring av akkumulert premieavvik. Dersom disposisjonsfond 
korrigeres for dette, viser revisjonen til at frie fond i realiteten er positivt med kr 4,9 
mill. ved utgangen av 2017, mot bokført kr 15,6 mill. Dette er likevel en forbedring 
fra tidligere, da frie driftsfond korrigert for det akkumulerte premieavviket reelt var 
negative de to foregående årene. 

- Kontrollutvalget merker seg også revisjonens kommentarer til kommunens relativt 
høye lånegjeld, som tilsier at en forholdsmessig stor andel av driftsinntektene vil måtte 
gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 
Kontrollutvalget anbefaler at Vegårshei kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomisjef Ole Tom Kroken la frem årsregnskap 2017 for Vegårshei kommune og hun og 
kommunalsjef Anne-Grete Glemming svarte på spørsmål. Kommunalsjef Anne-Grete 
Glemming la så frem årsberetning 2017 for Vegårshei kommune og svarte på spørsmål. 
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Hovedrevisor Ivar Aanonsen orienterte kort om uavhengig revisors beretning 2017 og revisors 
oppsummering til kontrollutvalget for regnskapsåret 2017. Han bemerket spesielt 
utfordringene knyttet til generell uforutsigbarhet i kommuneregnskap. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse om Vegårshei kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Vegårshei kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon har avlagt ren 
revisjonsberetning samt oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av 
årsregnskapet.  
 
Vegårshei kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 7 410 278 og et 
regnskapsmessig resultat på kr 0. 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 kommentar om at administrasjonen har avsatt 
mer til disposisjonsfond enn kommunestyrets vedtak tilsier. Dette gjør at faktisk 
mindreforbruk er kr 1,7 mill. i forhold til et regulert budsjett i balanse. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen 
pensjonsordningen. 

- Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk 
handlingsrom. Det er ikke avsatt penger til fond for å dekke forpliktelsen som ligger i 
fremtidig utgiftsføring av akkumulert premieavvik. Dersom disposisjonsfond 
korrigeres for dette, viser revisjonen til at frie fond i realiteten er positivt med kr 4,9 
mill. ved utgangen av 2017, mot bokført kr 15,6 mill. Dette er likevel en forbedring 
fra tidligere, da frie driftsfond korrigert for det akkumulerte premieavviket reelt var 
negative de to foregående årene. 

- Kontrollutvalget merker seg også revisjonens kommentarer til kommunens relativt 
høye lånegjeld, som tilsier at en forholdsmessig stor andel av driftsinntektene vil måtte 
gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 
Kontrollutvalget anbefaler at Vegårshei kommunes årsregnskap 2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Anne-Grete Glemming orienterte om endringer og læring i organisasjonen 
som følge av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune, og svarte på 
spørsmål. Flere av enhetslederne har kompetanse på økonomistyring, men samtidig har det 
vært utskiftinger som fører til behov for opplæring. Økonomisjef Ole Tom Kroken 
kommenterte sårbarhet knyttet til sykemelding og nytt økonomisystem. 
 
Ordfører Kirsten Helen Myren kommenterte kort forventningene til ny budsjettprosess. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget finner rapporteringen fra rådmannen i saken tilfredsstillende og merker seg 
at det fortsatt er sårbarhet knyttet til økonomifunksjonen. Kontrollutvalget avslutter med dette 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune, men vil 
fortsatt følge utfordringene i kommunens økonomistyring. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget finner rapporteringen fra rådmannen i saken tilfredsstillende og merker seg 
at det fortsatt er sårbarhet knyttet til økonomifunksjonen. Kontrollutvalget avslutter med dette 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen Økonomistyring i Vegårshei kommune, men vil 
fortsatt følge utfordringene i kommunens økonomistyring. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Bestilling av forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning - Vegårshei 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning fra Aust-Agder 
Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til behandling 
senest til kontrollutvalgets første møte i 2018. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem forslaget til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning og svarte på spørsmål. Hun viste til oppdaterte tall 
for 2017 for Vegårshei kommune, som fortsatt viser høye tall for spesialundervisning opp mot 
landsgjennomsnittet. 
 
Redaksjonell endring: kontrollutvalgets første møte i 2019… 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning fra Aust-Agder 
Revisjon IKS i tråd med fremlagt plan. Rapport fra prosjektet forventes klar til behandling 
senest til kontrollutvalgets første møte i 2019. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert om prosjektets fremdrift underveis. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/18 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Vegårshei 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær orienterte kort om samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 og svarte på 
spørsmål. Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck ga utfyllende kommentarer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/18 Årsrapport 2017 kemneren i Vegårshei 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 14/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Årsrapport 2017 fra kemneren i Østregionen Aust-Agder vedr. Vegårshei kommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær orienterte kort om årsrapport fra kemneren og kontrollrapporten fra Skatt Sør. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport 2017 fra kemneren i Østregionen Aust-Agder vedr. Vegårshei kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Orienteringer fra revisor 26.4.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisor kommenterte kort årsoppgjørsarbeidet utover kommunens årsregnskap og svarte på 
spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Referatsaker 26.4.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 16/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget 
a. 27.02.2018: 

i. PS 14/18 Årsmelding Vegårshei kontrollutvalg 
ii. PS 15/18 Rapport fra selskapskontroll Lisand AS 

iii. PS 16/18 Agder Energi AS – eierskapsmelding fra kommunene på Agder 
b. 10.04.2018:  

i. RS 3/18 Protokoll fra Vegårshei kontrollutvalg 15.02.2018 
ii. PS 29/18 Orienteringssak – Krav om personvernombud iht. ny 

personvernforordning (GDPR) – Saksfremlegg Arendal kommune 
2. Ev. drøftinger etter Vårkonferansen i regi av Temark 19.4.2018. Nyttig gjennomgang fra Jan 

Fridthjof Bernt vedr. åpning/lukking av møter, hva som betraktes om møter mm. Noe slikt 
kunne med fordel ha vært en del av folkevalgtopplæringen. Kunne hatt mer om ny 
kommunelov.  

3. Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn om medlemskap. Kontrollutvalget ønsker ber 
om at saken legges frem for neste periodes kontrollutvalg. 

4. Neste møte flyttes til 6.9.2018 
5. Åpenhetsindeks – kommunalsjef Anne-Grete Glemming orienterte kort om at Vegårshei 

kommune kom dårlig ut i årets undersøkelse. Hun viste til at enkelte svar var blitt feil og at 
retting ikke ble oppfanget i rapporten. Hun svarte på spørsmål. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Eventuelt 26.4.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 17/18 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


