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Møteprotokoll  
 

Åmli kontrollutvalg 
 
Dato: 19.06.2018 kl. 09:00 
Sted: Rådhuset, møterom Trogfjell (1. etg.) 
Arkivsak: 18/00069 
  
Til stede:  Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), Turid E. Haugstøyl (H), Ole Martin 

Retterholt (FRP), Olav Riisland (KRF)  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Audun B. Sandhaug (AP) for Angrim Flaten (AP) 

  
Forfall:  Angrim Flaten (AP) 
  
Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

 
Økonomisjef Vidar Kyrdalen (sak 15/18) 
Rektor Odd Arne Eliassen (sak 16/18) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen  
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00069-15 Godkjenning av møteinnkalling 19.06.18 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00069-16 Godkjenning av protokoll fra møte 16.04.18 4 

Saker til behandling 

15/18 18/06619-1 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - 
Åmli kommune 

5 
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16/18 18/06629-1 Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 6 

17/18 18/06623-2 
Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - 
Åmli kommune 7 

18/18 18/06626-1 
Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av NAV- 
Sosialtjenesten 8 

19/18 18/00077-5 Orientering fra revisjonen 19.06.18 9 

20/18 18/00082-5 Referatsaker 19.06.18 10 

21/18 18/00088-5 Eventuelt 19.06.18 11 

    

 
 
Åmli, 19.06.2018 
 
 
Tobias Wessel-Hansen Tangen       Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli 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 møte 16.04.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 3/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 16.04.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling  
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 16.04.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

15/18 Orientering om den økonomiske situasjonen pr. 1. tertial 2018 - Åmli 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 15/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  
Økonomisjef Vidar Kyrdalen var invitert til møtet for å orientere om den økonomiske 
situasjonen pr. 1. tertial 2018 for Åmli kommune. I tillegg svarte økonomisjefen på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 16/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling  
For rådmann møtte rektor Odd Arne Eliassen for å redegjøre for hvorvidt kommunen 
etterlever gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer, i tillegg svarte Eliassen på spørsmål 
fra utvalgets medlemmer.  
 
Følgende fellesforslag ble fremsatt i møte: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 
Redegjørelsen tas til orientering.  

 

Kommunestyret legger til grunn at tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet (sist endret: 

06.08.2015) skal følges for alle skoleturer, slik at gratisprinsippet etterleves i forbindelse med 

skoleturer.  

 

Kommunestyret ber rådmann om å se til at all informasjon i forbindelse med gjennomføring 

av skoleturer skal ligge til skolen.  

 

Dersom disse prinsippene legges til grunn anser kommunestyret at gratisprinsippet for 

skoleturer blir fulgt.  

 
Votering 
Enstemmig for fellesforslag fremsatt i møte.   
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Redegjørelsen tas til orientering.  
 
Kommunestyret legger til grunn at tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet (sist endret: 
06.08.2015) skal følges for alle skoleturer, slik at gratisprinsippet etterleves i forbindelse med 
skoleturer. 
 
Kommunestyret ber rådmann om å se til at all informasjon i forbindelse med gjennomføring 
av skoleturer skal ligge til skolen.  
 
Dersom disse prinsippene legges til grunn anser kommunestyret at gratisprinsippet for 
skoleturer blir fulgt. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Bestilling av prosjektplan selskapskontroll Konsesjonskraft IKS - 
Åmli kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 17/18 
 
 
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. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 
Konsesjonskraft IKS i tråd med vedtatt plan for selskapskontroll 2016-2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon av NAV- 
Sosialtjenesten 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 18/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for forvaltningsrevisjon 
av NAV- sosialtjenesten i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 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 
forvaltningsrevisjon av NAV- Sosialtjenesten. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget 
til behandling i neste møte.  
 
Aust-Agder Revisjon IKS vil foreta en foranalyse ifbm. utarbeidelse av prosjektplan og på 
den måten legge frem oppdaterte KOSTRA tall og annen statistikk.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for forvaltningsrevisjon 
av NAV- sosialtjenesten i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Orientering fra revisjonen 19.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 19/18 
 
 
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. 
- Sokneråd/fellesråd 
- Planlegging av revisjon for 2018 
- Innkjøp- og investeringsregnskapet 
- Bankavstemming (ref. revisors oppsummeringsbrev)  
- Hovedpunktene fra NKRFs fagkonferanse  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering.  
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Referatsaker 19.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 20/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling  

1. Referatsaker: 
a. Oppfølging - Mangelfull arkivering og journalføring av dokumenter 

omhandlende arbeidsmiljøet i kommunen 
b. Melding om vedtak med fullstendig saksgang og Prosedyre for varsling av 

kritikkverdig forhold i Åmli kommune med vedlegg 
 

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

 
Kontrollutvalget ønsker ikke å inngå medlemskap i FKT på dette tidspunktet. 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet: 
a. 24.05.18 sak 18/43-53 Melding om vedtak sak 8/18, Mangelfull arkivering og 

journalføring av dokumenter omhandlende arbeidsmiljøet i kommunen - 
orientering ved ordfører 

b. 24.05.18 sak 18/43-54 Melding om vedtak sak 9/18, Årsregnskap og 
årsmelding 2017 for Åmli kommune – Kontrollutvalgets uttalelse 

c. 24.05.18 sak 18/43-55 Melding om vedtak sak 10/18, Årsrapport og 
årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen 

d. 24.05.18 sak 18/45 Saker fra kontrollutvalget til kommunestyre 
 

4. Neste møte 24.09.18 kl. 09:00-12:00 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Eventuelt 19.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 19.06.2018 21/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling  
Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

1. Kontrollutvalget drøftet problemstillinger knyttet til kommunen som eier av 
selskaper, og mulige uheldige dobbeltroller.  

 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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