
Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (06.09.2018) 

Vegårshei kontrollutvalg 

Date: 2018-09-06T09:00:00 

Location: Vegårshei kommunehus, Møterom 2 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil: 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Medlem Helga Raudsandmoen er ikke lenger valgbar til kontrollutvalget, og blir derfor ikke innkalt. 

Suppleringsvalg skjer i kommunestyret 4.9.2018. Pga. usikkerhet om hvem som blir valgt som nytt 

medlem av kontrollutvalget, og kort tid fra suppleringsvalg til møte, kalles John Peder Madsen med dette 

inn som vara.  

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 18/18  kl. 09:00 
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Arkivsak-dok. 18/00136-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 6.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 6.9.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00136-16 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 26.4.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 26.4.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 26.04.2018 
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Arkivsak-dok. 18/08252-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om håndtering av henvendelse fra innbygger Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Rådmannen mottok våren 2018 en henvendelse fra en innbygger om mulig kritikkverdig forhold i 

kommunen. Det er etter undersøkelser av fakta konkludert med at det ikke har skjedd noe kritikkverdig.  

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad vil orientere kontrollutvalget om henvendelsen og håndteringen av denne 

i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Dersom det ved behandlingen av saken vil være aktuelt å berøre taushetsbelagte opplysninger, vil utvalget 

måtte vurdere lukking av møtet under behandlingen. 
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Arkivsak-dok. 18/08235-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei kommune med 

en ramme på kr 563 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller 

fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontroll, tilsyn og revisjon for 2019 i Vegårshei kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vegårshei kommune for 

2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere 

budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall og innspill fra de interkommunale selskapene 

som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll. 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet 

ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet er lagt ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Vegårshei 
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kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Vegårshei kommune og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen har valgt å ha 3 

medlemmer i kontrollutvalget. Ingen budsjettendring. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på kontrollutvalgets 

arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i januar 2019 (Norges 

Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse i Kristiansand i juni 2019 (Forum for kontroll og 

tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar anslagsvis 

høyde for at alle medlemmene kan delta på én sentral konferanse eller andre tilsvarende opplæringstiltak, 

samt at alle kan delta på vår- og høstkonferansen til Temark. Det er en fordel for læringsutbyttet for 

utvalget at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. Ingen budsjettendring. 

 

Andre kostnader er en «diverse-post» som bl.a. omfatter tidsskrift, enkel servering i enkelte møter og 

andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt kontroll- og tilsynsarbeid utover 

tjenester definert inn i totalleveransen fra sekretariat og revisjon. Frem til og med 2017 var 

selskapskontroller med i denne budsjettposten. Fra og med 2018 er selskapskontroller lagt inn i tilskuddet 

til revisjonen (se kommentar under).  Ingen budsjettendring. 

 

Revisjon og sekretariat 

Vegårshei kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at 

det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet for selskapet og fordelingen av dette på 

medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I tillegg 

vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som brukes til ulike 

oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll er vedtatt lagt inn i revisjonstilskuddet sammen med 

forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis med eget budsjett for selskapskontroll. 

Budsjettet baserer seg på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som igjen er laget 

på bakgrunn av lovkrav og behovet for slike revisjoner og kontroller i Vegårshei kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader mellom 

medlemskommunene i september 2017. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig vedtak 

i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Vegårshei kommune ser ut 

for å komme ut med en noe lavere ramme til revisjon i 2019 enn hva som var tilfellet i 2018. Bakgrunnen 

for dette er fordelingen av forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller over årene i planperioden. 

Tilskuddet er bygd opp på følgende måte: 

 

Tilskuddsart Bud. 2018 Bud. 2019 

Lovpålagt finansiell revisjon 113 400 130 000 

Særattestasjoner og bistand 69 300 71 500 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor KU 31 500 32 500 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 157 500 130 000 

Andel felleskostnader 65 300 66 000 

SUM forslag tilskudd fra Vegårshei kommune: 437 000 430 000 
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For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er det kun snakk om en mindre justering for 2019. 

Budsjettsummen for sekretariattjenesten er anslaget som er oppgitt av selskapet under forutsetning om 

godkjenning i representantskapet. Endelig vedtak i Temarks representantskap i november 2018 vil bli 

oversendt til kommunen. 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 

 
 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. den skal 

legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til 

kommunestyret. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 563 000 for kontroll, tilsyn og 

revisjon for Vegårshei kommune for 2019. 

 

 

Regnskap Budsjett Bud.forslag

2017 2018 2019

KONTROLLUTVALGET

Møtegodtgjørelse mv. 9 408 11 000 11 000

Kurs/opplæring inkl. reise 3 447 30 000 30 000

Andre kostnader 

(ekskl. selskpaskontroll) 6 000 6 000

(inkl. selskapskontroll) 14 600

Sum kontrollutvalget 27 455 47 000 47 000

Sekretariat 80 800 83 000 86 000

REVISJON

Revisjonshonorar 280 000 437 000 430 000

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 388 255 567 000 563 000
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Arkivsak-dok. 18/08208-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vegårshei 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Vegårshei kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt som revisor for Vegårshei kommune og har 

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg også til å gi kontrollutvalget informasjon 

om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på i planleggingen av 

revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av kommunens drift og økonomiske internkontroll, 

vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av 

strategidokumentet.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å utøve kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med revisjonen 

av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil orientere om overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi 2018 Vegårshei 
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Arkivsak-dok. 18/00142-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 6.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. For å holde 

utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget 

fortløpende gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag den jobber med i Vegårshei 

kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/00148-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 6.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 22.05.2018: 

i. PS 32/18 Kommuneregnskap 2017 

ii. PS 33/18 Årsberetning 2017 

b. 19.06.2018:  

i. PS 46/18 Tertialrapport 1. tertial drift 2018 

c. 04.09.2018: 

i. PS 59/18 Suppleringsvalg – kommunestyret og kontrollutvalg 

ii. PS 60/18 Suppleringsvalg kontrollutvalget 

2. Høstkonferanse i regi av Temark 

3. Neste møte 
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Arkivsak-dok. 18/00154-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 06.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 6.9.2018 
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