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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 19.06.2018 kl. 13:00 
Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna 
Arkivsak: 18/00068 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (H), Knut Gunnar Solli (AP), Olav Heimdal (SP), Iren 

Sommerset (SV), Inger E.B. Slågedal (SV) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

 
Økonomisjef Tom Olstad (sak 19/18) 
Rådmann Anne Stapnes (sak 22/18) 
Arkiverer Hildegunn Lia Tang (sak 22/18) 
Ordfører Anders Christiansen (sak 22/18, 24/18 og 25/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
 
 
 

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 
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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 – Saken utsatt  6 

21/18 18/06645-2 
Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - 
Birkenes kommune 7 

22/18 18/06651-1 
Oppfølging – Orientering om kommunens rutiner og praksis for 
arkivering og journalføring 8 

23/18 18/00076-5 Orientering fra revisjonen 19.06.18 9 

24/18 18/00081-5 Referatsaker 19.06.18 10 

25/18 18/00087-5 Eventuelt 19.06.18 11 

    

 
 
Birkenes, 19.06.2018 
 
 
Wiggo Svendsen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.06.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 19.06.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 19.06.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.04.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møtet 23.04.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 23.04.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

19/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - 
Birkenes kommune 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Økonomisjef Tom Olstad stilte i møtet for å orientere om den økonomiske situasjonen pr. 1. 
tertial 2018 for Birkenes kommune. I tillegg svarte økonomisjefen på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
 
Det fremkom under møtebehandlingen at kontrollutvalget ønsker at det gis en orientering om 
effektene av prosjekt balanse ifbm. økonomiske situasjonen pr. 2. tertial 2018 eller som egen 
sak i samme møte.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for 
kart- og oppmålingstjenester 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 20/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling  
Grunnet sykdom og fravær kunne ikke administrasjonen redegjøre for kommunens kostnader 
knyttet til brukerbetaling for kart- og oppmålingstjenester. 
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag fremsatt av leder i møte.  
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - 
Birkenes kommune 
 
Behandlet  av 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. 
 
 
Møtebehandling  
I tråd med den overordnede analysen Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte på oppdrag fra 
Åmli kontrollutvalg i 2016 besluttet kontrollutvalget å bestille prosjektplan for 
selskapskontroll Konsesjonskraft IKS. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget til 
behandling i neste møte. 
 
Tilleggsforslag fremsatt av Olav Heimdal (SP) i møte: 
Birkenes kontrollutvalg forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne også blir med på 

selskapskontrollen.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fra Heimdal.   
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 
Konsesjonskraft IKS i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019. 
 
Birkenes kontrollutvalg forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne også blir med på 
selskapskontrollen.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Oppfølging – Orientering om kommunens rutiner og praksis for 
arkivering og journalføring 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 22/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling  
Med bakgrunn i det arbeidet som har blitt utført og den ferdigstilte arkivplanen var 
rådmannen Anne Stapnes og arkivleder Hildegunn Lia Tang invitert til 
kontrollutvalgets møte for å gi en orientering, i tillegg svarte de på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Forslag fremsatt av leder i møte: 
Redegjørelsen tas til orientering og kontrollutvalget avslutter med det oppfølgingen av saken.   

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering og kontrollutvalget avslutter med det oppfølgingen av saken.   
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Orientering fra revisjonen 19.06.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 23/18 
 
 
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. 
- Kirkelig fellesråd/menighetsrådet 
- Drift- og investeringsregnskapet  
- Struktur1  
- Planlegging av revisjonsåret 2018 

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 september. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Referatsaker 19.06.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  

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

boveiledertjenesten og hjemmebaserte tjenester. 
 

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

 
Kontrollutvalget ønsker ikke å inngå medlemskap i FKT. 
 

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 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Eventuelt 19.06.18 
 
Behandlet  av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 19.06.2018 25/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling  
Følgende saker ble behandlet under eventuelt:  

1. Det ble stilt spørsmål vedr. eiendomssalg på Valstrand, hvor kommunen har solgt 
kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS.  
Kontrollutvalget ber rådmann besvare hvorvidt administrasjonen hadde delegert 
myndighet til å foreta dette salget, og hvor dette er forankret (vedtak) og om salget er 
tinglyst. Dette følges opp i neste møte.  

2. Det ble tatt opp at utvalgets medlemmer har fått flere henvendelser på manglende 
respons på henvendelser til kommunen.  
Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte, og da med særlig fokus på 
tekniske tjenester. Utvalget ønsker samtidig at rådmann kommer med forslag til 
forbedringstiltak.  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


