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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 19.06.2018 kl. 13:00  
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: 
Økonomisjef Tom Olstad, sak 19/18       Kl. 13:00 
Kommunalsjef samfunnsutvikling Halvor Nes, sak 20/18   Kl. 13:30 
Rådmann Anne Stapnes, sak 22/18       Kl. 14:00  
Arkiverer Hildegunn Lia Tang, sak 22/18     Kl. 14:00  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00068-16 Godkjenning av møteinnkalling 19.06.18 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00068-17 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.18 4 

Saker til behandling 

19/18 18/06642-1 
Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - 
Birkenes kommune 

5 

20/18 16/03426-9 
Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling 
for kart- og oppmålingstjenester 

6 

21/18 18/06645-2 
Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
- Birkenes kommune 

8 

22/18 18/06651-1 
Oppfølging – Orientering om kommunens rutiner og praksis for 
arkivering og journalføring 

9 

23/18 18/00076-5 Orientering fra revisjonen 19.06.18 11 
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24/18 18/00081-5 Referatsaker 19.06.18 12 

25/18 18/00087-5 Eventuelt 19.06.18 13 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 11.06.2018 
 
 
For 
Leder Wiggo Svendsen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-16 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 19.06.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Møteinnkalling 19.06.18 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-17 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 23.04.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll 23.04.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 23.04.18
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Saker til behandling 

19/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - 
Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/06642-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Rådmannen skal i henhold til vedtatt økonomireglement rapportere til kommunestyret hvert 
tertial. Tertialrapporten skal vise i hvilken grad kommunen følger vedtatt budsjett. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd 
i å sikre egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være 
naturlig at kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer 
gjennom året. 
 
Det gjøres oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke legges ved denne saken da denne er 
å finne i kommunestyrets sak 066/18som behandles i møte 21.06.18. 
 
Økonomisjef Tom Olstad stiller i møtet for å orientere i saken. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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20/18 Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for kart- 
og oppmålingstjenester 
 
Arkivsak-dok.  16/03426-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 20/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Saken har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og senest i møte 23.04.18 sak 17/18-4a 
(Referatsaker). Det går frem av protokollen at kontrollutvalget ønsket en ny redegjørelse for 
kommunens praksis knyttet til brukerbetaling for kart- og oppmålingstjenester. 
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har tidligere blant annet fått en skriftlig tilbakemelding, samt en oversikt over 
gebyrsatsene i sammenlignbare kommuner og en statistisk oversikt hvor Birkenes kommune blir 
sammenlignet med andre kommuner på driftsutgifter og driftsinntekter angående kart- og 
oppmålings-fortetning pr. innbygger osv. Rådmann er også tidligere bedt om å redegjøre for 
kommunens oppmålingsgebyrer, oversikt over selvkostgraden, andelen gamle saker og hvordan 
fremtidsbildet ser ut. 
 
For å sikre at kontrollutvalget får svar på det de ønsker i forbindelse med denne behandlingen av 
saken, har sekretariatet utfordret kontrollutvalgets leder til å utdype bestillingen i forhold til 
kostnader knyttet til kart- og oppmålingstjenester.  
 
Med bakgrunn i svaret fra kontrollutvalgets leder har sekretariatet fått klarhet i at utvalget ønsker 
å få en forklaring på hvorfor kostnadene er så høye og hva som gjøres for at denne delen av 
kommunenes virksomhet skal gå i balanse. 
 
Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Dette gjelder 
hovedsakelig enkelte tekniske tjenester, blant annet vannforsyning, avløp, renovasjon og plan- 
og byggesaksbehandling. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke 
kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si selvkost setter en øvre ramme for hva 
kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter. Videre vises det til Retningslinjer for beregning 
av selvkost (Rundskriv H-3/14) som følger vedlagt.  
 
Revisjonen har tidligere opplyst at Birkenes kommune ikke har vedtatt at det skal være selvkost 
på oppmåling i Birkenes. Men kommunen kan ikke ta mer betalt enn det tjenesten koster. Videre 
har revisjonen opplyst at kommunen for 2017 var lang unna taket på 100 % inndekning.  
 
Kommunalsjef samfunnsutvikling Halvor Nes er invitert til kontrollutvalgets møte for å 
redegjøre for saken og svare på eventuelle spørsmål.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. 
 
Vedlegg:  

- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) 
 
 

Vedlegg til sak 

Retningslinjer 
selvkost betalingstjenester 
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21/18 Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - 
Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/06645-2 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 21/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 
Konsesjonskraft IKS i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Åmli kontrollutvalg behandlet i sitt møte 26.09.16 sak 21/16 Plan for selskapskontroll 2016-
2019 Birkenes kommune. I saken ble følgende prosjekt foreslått for kommunestyret, som vedtok 
planen i tråd med kontrollutvalgets forslag i sitt møte 12.12.16 sak RS 087/16: 

1. Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap 
 

I tillegg fattet kommunestyret vedtak om å delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta 
endringer og omprioriteringer i planen. 
 
Kontrollutvalget skal forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Som planen viser, er det en betingelse vedr.  
 
Det går kun ett prosjekt frem av planen, men dette prosjektet er den andre selskapskontrollen 
som blir bestilt i denne planperioden.  
 
Saksopplysninger: 
Konsesjonskraft IKS eies av 20 kommuner og de to fylkeskommunene i Agder. Flere av 
kommunene har vedtatt at de ønsker å gjennomføre selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS. 
Aust-Agder Revisjon IKS og Agder Kommunerevisjon IKS har blitt enige om at det er Aust-
Agder Revisjon IKS som gjennomfører en eventuell selskapskontroll i Konsesjonskraft for 
«deres» kommuner. 
 
I den overordnede analysen Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte på oppdrag fra Birkenes 
kontrollutvalg i 2016, viser revisjonen til at selskapet ikke tidligere har vært kontrollert og at 
selskapskontroll er foreslått i en rekke kommuner i Aust- og Vest-Agder. Selv om kommunens 
eierandel er lav, forvalter selskapet store verdier på vegne av innbyggerne 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Det er anledning til å bestille selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS med den delegerte 
myndigheten kontrollutvalget har fått fra kommunestyret, og det er nå trolig mulig å samkjøre en 
slik kontroll for flere eierkommuner. 
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22/18 Oppfølging – Orientering om kommunens rutiner og praksis for 
arkivering og journalføring 
 
Arkivsak-dok.  18/06651-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 22/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 28.11.16 sak 33/16 – «Orientering om kommunens rutiner og 

praksis for arkivering og journalføring». Kontrollutvalget fikk den saken til behandling som en 
følge av at utvalget hadde mottatt flere henvendelser fra Lillesands-Posten ved Ansvarlig 
Redaktør, hvor han retter kritikk mot kommunens praksis knyttet til arkivering og journalføring. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Kontrollutvalget anmoder rådmann om å se til at tiltaksplanen for å bedre rutiner og 

praksis for arkivering og journalføring. 

 

Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding innen juni 2017 om hvordan arbeidet med 

tiltaksplanen er blitt fulgt opp. 

 

Av ulike årsaker har ikke dette vedtaket blitt fulgt opp før nå. Men til dette møte er rådmann bedt 
om å gi en orientering om hvordan arbeidet med arkivplanen er blitt fulgt opp. I tillegg til at 
kontrollutvalget med denne saken ønsker å få svar på om arkivplanen har bidratt til at kommunen 
har bedret praksisen knyttet til arkivering, journalføring og ivaretakelse av innsyns forespørsler 
bedre enn hva som var tilfelle tidligere.  
 
Saksopplysninger: 
Alle offentlige organ skal ha arkiv. Arkivene skal være innordnet slik at dokumenter er sikret og 
tilgjengelige for samtid og ettertid, jf. arkivloven § 6. Arkivforskriften og riksarkivarens forskrift 
utdyper disse kravene. 
 
Alle offentlige organ skal ha arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er 
organisert, jf. arkivforskriften § 4. Arkivplanen skal være oppdatert og vise hva slags instrukser, 
regler og planer som gjelder for arkivarbeidet.  
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Riksarkivarens forskrift beskriver i §1-1 hva arkivplanen minst skal inneholde. 
 

a) organisering av arkivfunksjonen og delegeringsfullmakter på arkivområdet, inkludert hvor 

ansvaret for å forvalte arkivene er plassert, samt eventuelle avtaler om kjøp av arkivtjenester, 
b) rutiner for dokumentfangst, journalføring, tilgangsstyring og kvalitetssikring av arkivene, jf. 

arkivforskriften § 12, 
c) rutiner for oppbevaring og sikring av arkivene, 
d) klassifikasjon som blant annet viser hvilke prosesser arkivdokumentene inngår i, jf. 

arkivforskriften § 5, 
e) oppdatert arkivoversikt som viser hvor arkivdokumentene er lagret, 

f) bevarings- og kassasjonsplan med oppbevaringsfrister og rutiner for gjennomføring av planene, 
jf. arkivforskriften § 16, og 

g) avleveringsplan for statlige organ, jf. arkivforskriften § 19.» 

 
Videre vises det til «Notat med oppfølging: Arkivplan for Birkenes kommune» som følger ved 
denne saken. I tillegg kan arkivplan for Birkenes kommune leses i sin helhet ved å følge denne 
linken: http://birkenes.arkivplan.no/content/view/full/371511  
 
Arkivplanen ble vedtatt i rådmannens ledergruppe 16.10.17 og er godkjent av rådmannen. Planen 
er videre meldt opp som referatsak i tjenesteutvalg, formannskap og kommunestyre. 
 
Det går også frem av rådmannens årsberetning for 2017 at året har vært preget av ulike hendelser 
og mange oppgaver som har blitt løst og planlagt. Det administrative årshjulet har bidratt til 
systematikk i oppgaveutførelsen. I tillegg har det vært jobbet spesielt med prosesser som skal 
bidra til økt kvalitet, både i organisasjonen og på tjenestene. Videre går det frem at eksempler på 
dette blant annet er at kommunen nå har ferdigstilt arkivplanen. Videre opplyses det om i 
årsberetningen at i 2017 ble det satt av betydelig ressurs til å opprette arkivplanen for Birkenes 
kommune, og at dette er en lovpålagt oppgave. Dokumentsenteret registrerer flere og flere saker 
pr år. Det utføres stadig mer kontroll og kvalitetsutvikling innenfor dette fagfeltet.  
 
Med bakgrunn i det arbeidet som har blitt utført og den ferdigstilte arkivplanen har 
kontrollutvalget invitert rådmannen Anne Stapnes og arkivleder Hildegunn Lia Tang til 
kontrollutvalgets møte for å gi en orientering, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer.  
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmanns orientering. 
 
 
Vedlegg:  

- Notat med oppfølging: Arkivplan for Birkenes kommune 
 
 

Vedlegg til sak 

Notat med 
oppfølging - Arkivplan for Birkenes kommune 
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23/18 Orientering fra revisjonen 19.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00076-5 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 23/18 
 
 
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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24/18 Referatsaker 19.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00081-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet om oppfyllelse av vedtak på boveiledertjenesten og 

hjemmebaserte tjenester. 
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Henvendelse fra FKT – medlemskap  

 
3. Saker behandlet i kommunestyret: 

a. 03.05.18 sak 52/18-11 - Melding om vedtak sak 10/18 - Årsregnskap og årsberetning 
2017 

b. 03.05.18 sak 52/18-12 - Melding om vedtak sak 9/18 - Årsrapport og årsregnskap 2017 
fra kemneren i Kristiansandsregionen 
 

4. Neste møte 24.09.18 kl. 13:00 
 
 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra FKT – medlemskap 
- Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet om oppfyllelse av vedtak på boveiledertjenesten og 

hjemmebaserte tjenester. 
 
 

Vedlegg til sak 

HENVENDELSE - BLI 
MEDLEM AV FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

FKT_brosjyre2017-2
018

Vedtekter FKT Tilsyn - oppfyllelse 
av vedtak - boveiledertjenesten

Tilsyn - oppfyllelse 
av vedtak - hjemmebaserte tjenester 
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25/18 Eventuelt 19.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00087-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 25/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


