
Meeting Book: Bamble kontrollutvalg (03.09.2018) 

Bamble kontrollutvalg 

Date: 2018-09-03T09:00:00 

Location: Rådhuset, møterom Synken 

Note: 

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

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Medlem Ann Helen Storø har meldt forfall, og Svein Inge Nyhus kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Rådmannen v/virksomhetsleder næring, miljø og samfunnsutvikling Finn Roar Bruun, sak 29/18 

Rådmann Tore Marthinsen, sak 30/18 
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Arkivsak-dok. 18/00132-22 
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Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 3.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 3.9.2018 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 18/00132-23 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 1.6.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 1.6.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 

 



4/18 Godkjenning av protokoll 1.6.2018 - 18/00132-23 Godkjenning av protokoll 1.6.2018 : Protokoll Bamble kontrollutvalg 01.06.2018

Feil i PDF konvertering: Filen "Protokoll Bamble kontrollutvalg 01.06.2018" kunne ikke konverteres til pdf.



29/18 Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda - 18/06097-5 Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda : Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/06097-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Utbygging på Eikstrand - Bedehusstranda 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget mottok i sitt møte 1.6.2018 en henvendelse fra innbyggere (Kåre Hansen, Vidar Lager 

og Thor Næss) datert 28.4.2018 vedrørende utbygging Bedehusstranda. Kontrollutvalget valgte da å be 

om at rådmannen orienterer skriftlig og muntlig i saken i septembermøtet. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har mottatt vedlagte dokumentasjon fra rådmannen, med et notat som tar for seg hvert punkt 

i henvendelsen, og dokumentasjon som underbygger rådmannens svar på de ulike spørsmålene og 

påstandene som var fremlagt. Rådmannen anser saken som avklart fra kommunens side, og viser også til 

flere avklaringer fra Fylkesmannen i Telemark. Mottatt henvendelse og rådmannens notat til 

kontrollutvalget med vedlegg ligger ved saken, slik de er mottatt til kontrollutvalget. 

 

I tillegg til henvendelsen til kontrollutvalget, har ordfører orientert i kommunestyrets møte 3.5.2018 under 

Eventuelt, at han har mottatt i overkant av 600 underskrifter med budskapet «En underskriftskampanje for 

å bevare Bedehusstranda på Eikstand. En perfekt strand for barn. Stopp bygging ut i vannet, dette 

ødelegger stranda og omliggende friareal 27/08». Vi viser til protokoll i saken fra kommunestyret 

3.5.2018 (ikke vedlagt). Samme sak ble fulgt opp under Eventuelt i kommunestyrets møte 14.6.2018, vi 

viser til protokoll i saken fra kommunestyret 14.6.2018 (ikke vedlagt). Ordfører konkluderer i sin 

tilbakemelding til kommunestyret at han ikke ønsker å gå inn i de underliggende spørsmålene i saken, da 

endelige vedtak er fattet hos fylkesmannen og teknisk utvalg. Han har henvist klagerne til eventuelt å 

fremme saken til juridisk behandling, og viser til at de har gjort dette. 

 

For å belyse saken og saksbehandlingen for kontrollutvalget, vil rådmannen orientere om saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det er grunn til å anta at henvendelsene til kontrollutvalget og ordfører dreier seg om 

samme sak. I likhet med ordfører, vil sekretariatet anta at saken er ferdig behandlet av kommunen, og 

aktuelle klager er ferdig behandlet hos fylkesmannen. Denne saken dreier seg dermed om kontrollutvalget 

ønsker å se nærmere på hvordan saken har blitt behandlet fra kommunen sin side, og om dette eventuelt 

skal skje uavhengig av en eventuell juridisk behandling av saken. Vår anbefaling ut fra materialet som er 

tilsendt fra rådmannen, er at kontrollutvalget velger å ikke behandle saken nærmere. Det kan imidlertid 
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fremkomme ny informasjon i møtet som skulle tilsi noe annet. Sekretariatet vil derfor legge frem forslag 

til vedtak i møtet. 

 

Sekretariatet vil etter møtet meddele avgjørelsen i kontrollutvalget til avsenderne av henvendelsen. 

 

Vedlegg:  

Henvendelse vedr utbygging Bamble 

Notat Ekstrand kontrollkomite 

Ikke medhold i klage – riving og oppføring av enebolig 1.11.17 («vedlegg til vår avsluttende 

oppsummering») 

Vedlegg 1 – mudring 

Vedlegg 2 – og som vedlegg 1B 

Vedlegg 3 Fylkesmannens klagebehandling – mur 

Vedlegg 4 Fylkesmannens klagebehandling – garasje og bod 

Vedlegg 5 som kommentar til spørsmål 4 boligsak 2015 

Vedlegg 1 til vedlegg 7 – se spørsmål 6 og 7 («vedlegg 6») 

Vedlegg til vedlegg 6 Teknisk utvalg 16-17 og 43-17 («vedlegg – til kommentarer til pkt. 4») 

Vedlegg nr. 2 til vedlegg 6 søknad med disp. 7.7.2016 («vedlegg til pkt. 4 – ny søknad om bolig – 2016») 

Vedlegg 7 – søknad om utfylling i sjø – fundamentering 

Vedlegg til vedlegg 6 Teknisk utvalg sak 16-17 («til spørsmål 6, vedlegg 8, og til spørsmål 7 om 

sjøgrunn/eiendomsforhold») 
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Fra: Kåre Hansen <karemhansen@gmail.com> 
Sendt: 28. april 2018 10:11 
Til: Benedikte Vonen; bard.hoksrud@stortinget.no 
Emne: Kontrollutvalget i Bamble Kommune 
 

Til kontrollkomiteen i Bamble Kommune. 

 
Sakene det kreves kontroll av: 
 
1) Mudringstillatelse og mudring uten lovpålagt prøvetaking. Utbygger sendte inn prøve av strandbunnen 
tatt av ham selv,til analyse. Denne analysen er senere lagt til grunn for senere mudring. Ingen reaksjon fra 
kommunen. 
2) Oppsetting av mur utenfor utbyggers grense og garasje med bod oppå denne utfyllingen. 
Garasje og bod ikke i henhold til føringer av kommunen. Ingen reaksjon fra kommunen. 
3) Utbygger ble gitt løyve til utbygging i 100 m beltet. I samme område ble lignende søknader avvist med 
hjemmel i byggeforbud i strandsonen. Hvorfor er ikke likhet for loven fulgt. 
4) Vil ha en forklaring på hvilke fordeler som oppveide ulempene, ved bygging av enebolig i stranden. 
5)Hvorfor oppgraving av stranden og deretter utfylling med stein ca 20 m ut , ble tillatt. 
6)Hvorfor ble ikke nærmeste nabo varslet om igangsettelse av anleggsarbeid og forlengelse av meget viktig 
dreneringsledning ut fra 27/122. 
7) Hvorfor fikk utbygger starte arbeidet før alle eiendomsforhold og andre rettslige forhold var avklart. Dette 
var en av forutsetningene for oppstart. 
8)Hvofor ble ikke protester fra mer enn 600 brukere av Bedehusstranda ,tatt til følge. 
 
Jeg/vi,forlanger en forklaring på disse punktene,og lovligheten av behandlingen og saksgangen ,i disse 
sakene. 
For Vidar Lager-Thor Næss og meg selv Kåre Hansen. 
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NOTAT 

Kontrollkomiteen i Bamble 

 

Vedlegg/ dokument: 

Skriv av 28.4.18 med spørsmål om tiltak på eiendom. 

 

Saksframlegg: 

 

Det er mottatt skriv med krav til forklaring av 28. 04.- 18 om flere bygge og behandlingsforhold. 

I alt 8 spørsmål blir stilt. 

 

Skrivet gir ikke opplysninger om hvilke eiendom det gjelder. Vi antar at det dreier seg om gnr. 27 bnr. 

101 på Ekstrand. Dette utfra de spørsmål som blir stilt. 

 

Eiendommen omfattes av en gjeldende plan der gnr. 27 bnr. 101 inngår som et boligformål. 

Behandlinger av søknadspliktige tiltak har en klar prosedyre i h.h.t til plan og bygningslovens 

bestemmelser. Flere av sakene er påklaget og endelig behandling av klagesaker gjøres av 

Fylkesmannen. 

 

Vi vil opplyse om at flere tiltak og behandlinger på denne eiendommen har hatt en lang tidslinje og 

flere saker er komplekse, se arkiv. 

 

Skrivet av 28.4.18 stiller altså 8 spørsmål. En gjennomgang blir som følger: 

 

1.Mudringstillatelse og mudring  

 

Det hevdes at kommunen ikke har reagert på mudringssak. 

Vi antar at dette teamet er knyttet til en sak noe langt tilbake i tid.  

Vi legger ved som bilag 1- et tilsvar fra Fylkesmannen av 22. 11.- 10 på spørsmål fra tomteeier om 

søkn ad om mudring. Tomteeier varsler at en søker mudring til kommunen, men er forespør om 

regelverket. Fylkesmannen viser til Forurensingslovens § 22. Her framkommer at forskriften gjelder 

for arbeider utført fra sjøgående fartøy og ikke fra land. Tomteeier opplyser at arbeider skal foregå 

uten bruk av båt. 

 

Vi er usikker på hva Hansen / Næss legger i at kommunen ikke har reagert. 

 

Situasjonen er at en mudringssøknad behandles etter Forurensingsloven. Fylkesmannen er øverste 

myndighet. Normal prosedyre er at en søker på blanketter, opplyser om stedet, mengden og 

hensikten. Det skal opplyses om kvaliteten i muddermassen. Prøvetaking blir tatt.  Før endelig 

behandling av Fylkesmannen skal aktuell kommune og andre instanser uttale seg. 

 

Slik vi oppfatter Fylkesmannens tilsvar omfattes ikke gravearbeider utført fra land i et område uten 

forurensing av Forurensingsloven på det aktuelle tidspunktet. 

I en senere klagebehandling av Fylkesmannen, se vedlegg 3, kommenteres mudringstillatelsen. 
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Vi registrerer også kommunikasjon, spørsmål og påstander i perioden 2011- 2013 som er besvart fra 

kommunen, se vedlegg 2.  

Her framkommer det blant annet opplysninger om masser og prøvetakinger  

 

2. Oppsetting av mur utenfor utbyggers grense og garasje og bod oppe på den utfyllingen. 

 

Vi viser igjen til vedlegg 2 og kommunens tilsvar av 23.02.-12.Her bekreftes søknad og plassering av 

mur. Forøvrig er det andre privatrettslige temaer som tas opp samtidig. Det kommenteres ikke her. 

Avslutningsvis følger vedlegg 3 som er Fylkesmannens klagebehandling i skriv av 08.05.- 13.  

 

Når det gjelder garasje / bod viser vi til Fylkesmannens endelige klagebehandling i skriv av 13.02.-14. 

– se vedlegg 4. 

 

3. «Utbygger ble gitt løyve til utbygging i 100 m beltet. I samme område ble lignende søknader 

avvist med hjemmel i byggeforbud i strandsonen.»  

 

- Påstanden viser ikke til hvem og hvilke andre lignende saker i samme området. Det framkommer 

heller ikke om det gjelder søknad om brygge, mur, garasje, hus eller lignende. Det blir svært vanskelig 

å kommentere denne påstanden. Det kan også stillers spørsmålstegn ved å dra andre saker inn i 

denne saken. Hver sak behandles for seg og behandles etter de opplysninger og forutsetninger som 

gjelder. Her kan det være store variasjoner fra sak til sak innenfor et begrenset geografisk område. 

 

Vi har innledningsvis opplyst om de reguleringsmessige formål som eiendommen er underlagt. Det er 

en gyldig plan som viser eiendommen til boligformål.  

Det er viktig, dersom en ønsker å sammenligne saker, at de planrettslige forutsetninger er like. 

 

4.Vil ha forklaring på hvilke fordeler som oppveide ulempene, ved bygging av enebolig. 

 

Næss og Lager etterlyser begrunnelse for å gi aksept. 

Som kjent har det vært to behandlinger i senere tid på en søknad om enebolig. 

I søknadene opplyser ansvarlig Søker om det aktuelle tiltaket, de ønsker som framkommer, 

planstatus og avveininger av dette. I nabovarslingen og i behandlingen deretter gjøres det kjent hva 

som er vektlagt. Dette er kjent for berørte naboer herunder Lager og Næss. 

 

Som opplyst fra før er området regulert. Formålet er bolig. Med dette som utgangspunkt vil 

spørsmålet være om søknaden bryter med noen bestemmelser tilknyttet planen. Det framkommer i 

saken. 

 

Det samme gjelder om hvorvidt det er andre sideordnede eller overordnede føringer som 

eksempelvis Statlige retningslinjer som vil inntreffe. 

 

Som kjent for partene ble det forut for den siste søknaden avholdt særmøter mellom de ulike parter. 

Klagere/naboer og Søker / tiltakshaver ble innbudt til orienteringsmøter. Dette fordi det akkurat var 

gjennomført en hovedrevisjon av kommuneplanens arealdel. 
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I den forbindelse var det vedtatt nye føringer som vil få konsekvens for saksframstillingen i en ny 

søknad om tillatelse til tiltak. 

 

Berørte parter ble orientert om at: -Gjeldende plan var vedtatt videreført. - det ble innført en ny 

bestemmelse for tiltak nær sjø. Bygg til beboelse og opphold må minst ligge +3 meter over normal 

vannstand. 

 

Søknad ble forberedt og fremmet for behandling. Klager ble vurdert. Fylkesmannens behandlet 

klagesaken og vedtak ble opprettholdt. 

De begrunnelser som ble ansett til å være fordeler framkommer i saken, se vedlegg 5 og 6. 

 

5.Hvorfor oppgraving av stranden og deretter fylling med stein ca 20 meter ut ble tillatt. 

 

Vi viser igjen til de godkjenninger med begrunnelse som er gitt. Nærmeste naboer ble varslet, og 

behandling er foretatt. Tiltakets utforming og lengde ut i strandarealet framkommer av tegninger.  

Det er kjent for naboene om begrunnelsen for tiltak i sjø. Det er begrunnet med å sikre byggetiltaket. 

se vedlegg 7– Karlsens søknad. 

 

Vi gjør kjent at det også perioden er avholdt befaringer med Teknisk utvalg der både Søker, 

tiltakshaver og naboer har fått gitt sitt syn. 

 

6.Hvorfor ble ikke nærmeste nabo varslet om igangsetting av anleggsarbeid og forlengelse av 

meget viktig dreneringsledning. 

 

Vi stiller oss undrende til dette. 

Nabo ble varslet i form av nabovarsling til byggesøknaden og senere i kommentarer til 

saksbehandlingen. Dette er den vanlige, og lovpålagte måten å varsle naboer. Det er altså ikke krav til 

varsling ved igangsettelse. Det er få saker i kommunen som i stor grad har blitt fulgt opp av naboene. 

Det være seg som aktivt deltakende i varslinger, som tilhørere til behandlinger og deltakere i 

befaringer på stedet.  

 

Vi viser konkret til godkjenningen og dens vilkår knyttet til dreneringen.  

Det er forøvrig blitt avholdt befaring / tilsyn som kan dokumentere at arbeider med dette er utført. 

Se vedlegg 8. 

 

7.Hvorfor fikk utbygger starte arbeidet før alle eiendomsforhold og andre rettslige forhold var 

avklart. 

 

Det framkommer av saksbehandlingen om hvor og hvorvidt et nytt tiltak berører annen eiendom. 

Eiendommen er en strandtomt. Det er beskrevet i saken, og kommentert i varslingen om forholdet til 

naboer. 

Utbygger er kjent med de privatrettslige sider og har valgt å igangsette tiltaket. 

 

8.Hvorfor ble ikke protester fra mer enn 600 brukere av Bedehusstranda, tatt til følge. 
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Vi er gjort kjent med en form for underskriftskampanje for sikring av bedehusstranda. 

Vi stiller oss undrende til om de alle er brukere av stranda. Bedehusstranda er nabotomt til gnr. 27 

bnr. 101. Kommunen har også fått utarbeidet en juridisk betenkning som sier at 

underskriftskampanjen ikke tilfredsstiller de formelle krav til innbyggerinitiativ. Kommunestyret i 

Bamble bestemte på møte 14.6.18 under Eventuelt at saken ikke skulle behandles. 

 

Vi har ingen ytterligere kommentarer til de påstandene som er framkommet. Vi kan ikke se at det 

fremkommer nye opplysninger.  

 

Vi betrakter de ulike sakene til å være ferdigbehandlet og i flere av sakene har Fylkesmannen gjort de 

endelige vurderinger. Fylkesmannens klagebehandling er i realiteten en lovlighetskontroll. 
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Arkivsak-dok. 18/06932-3 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om situasjonen i barnevernet Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Utfordringer i barnevernet trekkes stadig frem i pressen over hele landet. Mange kommuner sliter med 

fristbrudd, høyt sykefravær og høy turnover i barneverntjenesten. Kontrollutvalget er kommunestyrets 

verktøy i arbeidet med å kontrollere at administrasjonen leverer de tjenestene de skal til sine innbyggere, 

ut fra lover og regler og lokale vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget ønsker nå å danne seg et bilde 

av hvordan situasjonen er for barnevernet i Bamble kommune, som leverer tjenester til spesielt sårbare 

innbyggere i kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har bedt om en generell orientering om situasjonen innen barnevern i Bamble kommune, 

som bl.a. belyser organisering, ressurser, måloppnåelse mm. 

 

Rådmannen vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er et ledd i en vurdering av risiko og vesentlighet i tjenester i Bamble kommune. 
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Arkivsak-dok. 18/08261-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret godkjenner at kontrollutvalget melder kommunen inn i Forum for Kontroll og Tilsyn. 

Kostnad for medlemskapet (p.t. kr 8 000) dekkes inn under rammen til kontroll, tilsyn og revisjon som 

beskrevet i saken. 

 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble kommune for 2019 på kr 

1 892 000. 

 

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 Bamble kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Bamble 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 for 2017 og anslag/vedtatte tall 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 i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til 
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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 bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Bamble kommune. 

Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Bamble kommune og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året, og kommunen har vedtatt at 

det er 5 medlemmer i kontrollutvalget. Reduksjonen i forhold til vedtatt budsjett 2018 skyldes at 

erfaringstall fra 2017 viser at tapt arbeidsfortjeneste etter kommunens reglement var lavere enn 

budsjettert. Dette er tall som vil kunne variere fra år til år. 

 

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 i januar 2019 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller 

FKT’s fagkonferanse i juni 2019 (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i 

regi av sekretariatet. Posten for opplæring gir et anslag for deltakelse på én sentral konferanse eller 

tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark i 2019, for alle medlemmene. 

 

Andre kostnader omfatter hovedsakelig selskapskontroller i tråd med vedtatt Plan for selskapskontroll 

2016-2019. Andre kontrolltjenester kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt kontroll- og tilsynsarbeid, 

utover tjenester definert inn i totalleveransen fra sekretariat og revisjon, vil også komme under denne 

posten. Det er viktig at det bevilges nok ressurser til å gjennomføre de påkrevde selskapskontrollene og 

undersøkelsene kontrollutvalget finner nødvendig. I tillegg omfatter denne budsjettposten mindre poster 

som servering (enkel bevertning på enkelte møter) og abonnementsutgifter. 

 

Kontrollutvalget har anmodet kommunestyret om å godkjenne at kommunen melder seg inn i Forum for 

Kontroll og Tilsyn (kontrollutvalgets møte 1.6.2018 sak 24/18). Saken er oversendt til kommunestyret, 

men er ikke behandlet der, i påvente av budsjettprosessen. Sakspapirene fra kontrollutvalget vil følge 

denne saken til kommunestyret. Dette vil ha en pris på p.t. kr 8 000 pr. år, og vil dekkes gjennom denne 

budsjettposten. Budsjettposten totalt foreslås uendret i forhold til budsjett for 2018. 

 

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

revisjonsoppgavene. Dette er Telemark kommunerevisjon 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 og fordelingen av dette på 

medlemskommunene. Budsjettsummen for revisjonstjenester er vedtatt i representantskapet for Telemark 

kommunerevisjon IKS. Budsjettsummen for Temark er anslaget som er oppgitt av selskapet under 

forutsetning om godkjenning i styret og representantskapet senere i høst. Tilleggstjenester som f.eks. 

selskapskontroll eller andre undersøkelser, er holdt utenfor beløpet til IKS-ene i budsjettet (se «Andre 

kostnader»). 

 

Budsjettet kan spesifiseres som følger: 
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Sekretariatet understreker at det knytter seg usikkerhet til tallet til sekretariat, da vi må ta forbehold om 

representantskapets vedtak vedr. overføringer til selskapet. Korrekt budsjettall vil fremkomme av 

protokoll fra representantskapet, som oversendes kommunen som eier. 

 

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: 
Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter sekretariatets 

vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 892 000 for kontroll, tilsyn og revisjon for 

Bamble kommune for 2019. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift (sak 24/18) Forum for Kontroll og Tilsyn - medlemskap 

 

Regnskap Budsjett Budsjett

2017 2018 2019

KONTROLLUTVALGET

Møtegodtgjørelse mv. 85 976 109 000 91 000

Kurs/opplæring inkl. reise 29 774 60 000 60 000

Andre kostnader 35 255 104 000 104 000

(inkl. selskapskontroll)

Sum KU 151 005 273 000 255 000

Sekretariat 238 900 245 000 253 000

Tilskudd revisjonsdistrikt 1 316 000 1 349 000 1 384 000

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 1 705 905 1 867 000 1 892 000
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  18/05389-2 

Arkivkode  033  

Saksbehandler  Line Bosnes Hegna 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Bamble kontrollutvalg 01.06.2018 24/18 

 

 

Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalgets leder har mottatt e-post fra Forum for Kontroll og Tilsyn med forespørsel om 

medlemskap i organisasjonen. 

 

Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og 

kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, 

Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og 

deres 

sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som organiserer kommunale 

kontrollutvalg. 

 

Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det ble 

innført 

bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære oppgaver er: 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn 

- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene 

- Være en arena for erfaringsutveksling 

- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 

 

Andre oppgaver for forumet kan være: 

- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver 

- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer 

- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er 
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- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat 

- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar 

 

Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov med 

hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. 

 

 

FKT har i dag 166 kommuner og 9 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22 

kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av 

organisasjonen. Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat er medlem av FKT. 

 

 

 
Vedlegg:  

Brosjyre 

Vedtekter 

 

Bamble kontrollutvalg har behandlet saken i møte 01.06.2018 sak 24/18 

 

Møtebehandling 

Sekretær opplyste om at pris for medlemskap for en kommune av Bambles størrelse er kr 8 000 pr. 

år. Innmelding nå vil medføre halv kontingent for 2018. Medlem Aase Kristine Salen Hagen 

orienterte om konferanser i regi av FKT, og om tema som var oppe på årets fagkonferanse 29.-

30.5.2018. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn, og anmoder 

kommunestyret om å godkjenne dette. Kontingenten dekkes for 2018 av kontrollutvalgets ramme 

med kr 4 000. Full årskontingent fra år 2019 på kr 8 000 bakes inn i kontrollutvalgets forslag til 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ønsker å melde seg inn i Forum for Kontroll og Tilsyn, og anmoder 

kommunestyret om å godkjenne dette. Kontingenten dekkes for 2018 av kontrollutvalgets ramme 

med kr 4 000. Full årskontingent fra år 2019 på kr 8 000 bakes inn i kontrollutvalgets forslag til 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. 

 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 8.juni.2018 
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Arkivsak-dok. 18/08310-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon arkiv og 

dokumenthåndtering - Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Arkiv og dokumenthåndtering fra 

Telemark kommunerevisjon IKS i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen 

legges frem til behandling i neste møte. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 31.3.2016 sak 38/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Den 

består av følgende prosjekter i prioritert rekkefølge: 

 

1. Saksbehandling Helse og omsorg – beregning av ventelister og tildeling av omsorgstjenester 

2. Bruk av konsulenter i Bamble kommune 

3. Kvalitetssystem – spissing mot mobbing i skole, og varsling for ansatte 

4. Arkiv og dokumenthåndtering 

5. Byggesaksbehandling 

 

Kommunestyret anmodet i sitt vedtak om at de gis anledning til å uttale seg i forhold til eventuelle 

endringer av den prioriterte rekkefølgen så sant dette ikke forsinker revisjonen. 

 

De tre første forvaltningsrevisjonene er nå gjennomført. Kontrollutvalget skal nå bestille prosjektplan for 

den fjerde forvaltningsrevisjonen i perioden. 

 

Saksopplysninger: 
Etter vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er neste forvaltningsrevisjon: 

- Arkiv og dokumenthåndtering 

 

Bakgrunnen for dette prosjektet fremgår av den overordnede analysen av Bamble kommune som ble 

gjennomført i overgangen mellom forrige og inneværende kommunestyreperiode. Det ble ut fra 

revisjonens analyse og anbefaling vedtatt et prosjekt som innebærer kontroll av kommunens arbeid for å 

sikre at alt blir arkivert og journalført. Prosjektet er tenkt å bidra til å sikre innbyggernes innsyn og 

kommunens dokumentasjon. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Kontrollutvalget må vurdere om de fortsatt finner den vinklingen som ble vedtatt i Plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 dekkende for det de ønsker å undersøke om kommunens arkiv og 

dokumenthåndtering, når de nå skal bestille prosjektplanen for denne forvaltningsrevisjonen. Dersom 

kontrollutvalget ønsker å gjøre en annen prioritering av forvaltningsrevisjonene som gjenstår, kan det 

være aktuelt å forespørre kommunestyret om godkjenning, ut fra at vedtaket i kommunestyret inneholdt 

en avgrensning av kontrollutvalgets myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

Vedlegg:  

Vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
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Politisk virksomhet 
 

 
Postadresse Besøksadresse   

Bamble kommune, 
Postboks 80 
3993 LANGESUND 

Besøksadresse 
 

Postnummer/Poststed 

Telefon:  35 96 50 00 
Telefaks: 35 96 50 10 
Epost:  postmottak@bamble.kommune.no 

Bankgiro: 1503.19.37075 
Org.nr.:    940 244 145 MVA 
www.bamble.kommune.no 

 

 

 
 
 

Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
   
Postboks 83 
3833 BØ I TELEMARK 
postmottak@temark.no  
 

 

  

  
    
 
 
Deres ref. Vår ref.  Dato 
   15/06395-8  05.04.2016 

 

 
 
Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjon 2016 - 2019  
 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 31.03.2016 sak 38/16 
 
 

Vedtak  
 
Bamble kommunestyre vedtar følgende: 
 
Overordnet analyse for Bamble kommune tas til orientering. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 godkjennes slik den foreligger med de endringer som er gjort i 
kontrollutvalgets møte, med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge: 

1. Saksbehandling Helse og omsorg – beregning av ventelister og tildeling av 
omsorgstjenester 

2. Bruk av konsulenter i Bamble kommune 
3. Kvalitetssystem – spissing mot rutiner mot mobbing i skole, og varsling for ansatte 
4. Arkiv og dokumenthåndtering 
5. Byggesaksbehandling 

 

Det anmodes om at kommunestyret gis anledning til å uttale seg i forhold til eventuelle 
endringer av den prioriterte rekkefølgen så sant dette ikke forsinker revisjonen. 
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Med hilsen 
 
 
 
Cathrine Sævik Krätzel 
Rådgiver 
3596 5048  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Antall vedlegg:    
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Mottaker Kontaktperson Adresse Postnummer Epost 

Agder og Telemark 
Kontrollutvalgssekretariat 
IKS 

           Postboks 83 3833 BØ I 
TELEMARK 

postmottak@temark.no 
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Arkivsak-dok. 18/08171-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Bamble kontrollutvalg 03.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Bamble 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 for Bamble 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.  Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Bamble 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 gi 

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som revisor har lagt vekt på 

i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden «Planlegging av revisjon av et regnskap» 

ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Revisjonen mener denne overordnede revisjonsstrategien, sammen med deres øvrige muntlige og 

skriftlige rapporteringer, vil være et grunnlag for å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar 

overfor revisjonen. 

 

Oppdragsrevisor Lisbet Fines vil presentere 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 Bamble kommune 18 
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Overordnet revisjonsstrategi for

Bambie kommune
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Bambie kommune

Om Telemark kommunerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik i Vestfold og Telemark
fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester for våre
eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

foretak avgir TKR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i

kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for

tildeling og utbetaling av ulike former for tilskudd. Vi utfører også rådgiving av ulik art

og revisor møter i politiske utvalg, slik som KU og k-styret.

Etter særskilt bestilling påtar TKR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold
kommunerevisjon.

Du kan finne alle våre forvaltningsrapporter og annen informasjon på vårt nettsted
www.tekom rev. no.

2
Telemark kommunerevisjon IKS
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Bambie kommune
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Bambie kommune

i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsa rbeidet.1

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (TKR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen og for det kommunale foretaket

Frisk Bris Bamble KF.

Vi omtaler ikke forvaltningsrevisjon i dette dokumentet, med mindre de utførte

rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden

“Planlegging av revisjon av et regnskap” ligger til grunn for dette dokumentet som

sammen med rapportering gjennom året, være et grunnlag for å oppfylle

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

kommunen. Det omfatter bl.a. vurdering av den administrative oppbygningen,

kompetansen, eventuelle skifte av nøkkelpersonell, omorganisering, sentral/desentral

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

vesentlighet er også en del av planleggingen. Alt dette totalt har betydning for de

ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen

starter når regnskapet er avlagt (frist 15. februar) og varer fram til vi avgir

revisjonsberetningen. Denne skal avgis så snart revisor er ferdig med revisjon av

årsregnskapet, senest 15. april.

I tillegg til oppgavene nevnt over, reviderer TKR også andre regnskaper med nær

tilknytning til kommunen. I Bamble kommune gjelder dette regnskaper for legater og

stiftelser, kirkelig fellesråd og menighetsråd. For revisjon av disse regnskapene

utarbeides det egne revisjonsstrategier og —planer. For disse enhetene gjelder

særskilte lover, forskrifter og instrukser. Kontrollutvalget har ingen rolle i revisjon av

disse enhetene.

i Kommuneloven av 25.9.92, Forskrift om revisjon kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04,

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

4
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Bambie kommune

2 RegnskapsrevisjOn
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, som bygger på internasjonale
revisjonsstandarder. Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en

måte som skal gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommer fram i revisors beretning, hvor vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

. årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk i Norge

. regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at
budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

. registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil det komme
fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.
Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

opp ulike forhold vi anser som viktige, men ikke er så alvorlige og vesentlige at de må

tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen
utdypes også, da revisjonsberetningen er formell og forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til kontrollutvalget om revisjonsarbeidet gjennom hele året.
Dette gjøres muntlig i hvert av utvalgets mØter. Hvis det er saker av mer alvorlig
karakter vil rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det
foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å
avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig
regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer
misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til
kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.
Rådmannen skal ha kopi av innberetningene.

5
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Overordnet revisjonsstrategi — revisjonsåret 2018 — Bambie kommune

3 Risikovurdering
Risiko handler om:

- hva som kan gå galt
- hvor sannsynlig er det at noe går galt
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor
det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom
risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør
omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses
innenfor budsjettets rammer. Den kommunale virksomheten må forholde seg til
mange lover, forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid være
en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens Økonomi
Kommunens plandokumenter, og da særlig handlingsplanen for 201$ — 2021, med år
2018 som årets budsjett beskriver og forklarer styringsprosessen og prinsipielle valg
som ligger til grunn for dokumentene.

I Bamble kommunes plandokumenter er det satt opp ti mål som skal gis fokus og som
skal ligge til grunn for virksomheten totalt sett. Det viktigste er en bosettingsvekst på
samme nivå eller høyere enn den nasjonale. For å kunne nå denne målsettingen legges
det i stor grad vekt på å legge til rette for næringsutvikling, og dermed arbeidsplasser.

Kommunen har erfaringsmessig god styring på økonomien. Det er nøktern
budsjettering, og for å kunne nå målene som er satt i budsjettet er det krav om
innsparing i kommunens enheter. Bamble kommune har lavere frie inntekter enn både
sammenlignbare kommuner, Telemark og landet som helhet. De har likevel klart å
bygge opp fond, som gir kommunen et forholdsvis godt handlingsrom. I
kommunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport får kommunen gode score på
økonomi, og det innledes med å si: “Nøkkeltallene er klart bedre enn økonomiske
forutsetninger skulle tilsi.”

Resultatet for kommunens enheter viser lite avvik fra regulert budsjett i 2017, og det
skyldes at det brukes eller avsettes til resultatfond for den enkelte enhet i forbindelse
med regnskapsavslutningen. Ingen av enhetene i kommunen hadde store merforbruk,
men enkelte har måttet bruke noe oppsparte midler fra tidligere år. Enhetenes
årsmeldinger fra 2017 har nærmere forklaring av årsakene til mer- eller
mindreforbruk.

6
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Overordnet revisjonsstrategi —
revisjonsåret 201$ Bambie kommune

Drift:

Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig av statlige overføringer og
skatteinntekter, og kommunen er sårbar for endringer av disse inntektene.
Kommunens finansinntekter var høyere enn budsjettert med i 2017, og det ble avsatt
til finansbufferfondet som skal håndtere svingninger i finansmarkedet.

Det er budsjettert med negativt netto driftsresultat (resultatgrad) de tre første årene i
planperioden 2018 — 2021, noe som er langt under det anbefalte nivået. Det viser at
kommunen er sårbar for uforutsette hendelser og endringer i budsjettforutsetningene.
En kommunes netto resultatgrad2 bør ligge på 1,75 % over tid. Anbefalingen om sunn
kommuneøkonOmi kommer fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og
fylkeskommunal Økonomi (TBU), som er nedsatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet. Anbefalingen gjelder for kommunesektoren samlet,
men gir likevel en indikasjon på hva som er fornuftig i den enkelte kommune.

lnvesteringer

Kommunen har i 201$ budsjettert med kr 9$ mill. i investeringer, og de viktigste er
tilskudd til kirkelig fellesråd (opprustning av Eik kirkegård), investeringer i vann, avløp
og renovasjon, samt samlepott til attraktivitet, miljø, friområder mm.

Den største investeringen i planperioden er ny ungdomsskole på Grasmyr, og her vil
hoveddelen av utgiftene komme i 2019 og 2020.

jld, likviditet og fond:

Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte
lånemidler) for Bamble kommune er lavere enn både Telemark totalt og
sammenlignbare kommuner i kommunegruppe 8. Lånegjelden har vært forholdsvis
stabil i flere år, men vil øke når de store investeringene til ny ungdomsskole kommer i
gang.

Likviditeten anses som god. Dette til tross for at kommunen ikke hadde tatt opp
nødvendige lån for å finansiere investeringer ved årsskiftet 201711$, og også når vi ser
bort fra midler på bundne fond.

Kommunens disposisjonsfond er økt fra 147,$ til 183,1 millioner kroner i 2017, samt at
vel halvparten av mindreforbruket ble satt av til fondet. Det resterende ble av
politikerne vedtatt brukt til ulike tiltak i kommunen da regnskapet ble behandlet.

2 Netto resultatgrad netto driftsresultat/SUm driftsinntekter i prosent
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3.2 Bambie kommunes Økonomiske internkontroU
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i
kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert
Økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som
utarbeides, vedtikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at
kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet
og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdpmme og legitimitet ikke svekkes
(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:
. Kontrollmiljøet
. Kommunens risikovurderingsprosess
. lnformasjonssystemet
. Kontrollaktiviteter
. Overvåking av kontroller

Bamble kommune har etablert rutiner på en rekke områder. På kommunens nettsider
er det lett å finne både overordnede planer og detaljplaner for de forskjellige
områdene. På lntranettet ligger også planer og reglementer lett tilgjengelig, noe som
gir klare føringer for de ansatte som har behov for dette i sitt arbeid. Kommunen har
en sterk regnskapsfunksjon, som ofte fanger opp feil som oppstår i regnskapet. De har

også mange gode rutiner for avstemming av regnskapsposter, både gjennom året og i

årsoppgjøret.

Revisor har tidligere pekt på at selv om kommunen har innført mange gode rutiner har

det ikke alltid vært bevissthet rundt kontroll av om rutinene fungerer som de skal.
Dette er det satt fokus på og vi er av den oppfatning at kommunen er innstilt på å

innføre kontroller som kan være egnet til å avdekke eventuelle avvik. Vi har tatt opp
mangelfull kontroll av lønnskostnadene ute i enhetene, noe vi har diskutert med
administrasjonen i 2017 og som vi mener bør bli bedre.

Vi anser kontrollmiljøet til å være godt, og som sagt tidligere er kompetansen på plan-

og økonomiavdelingen god. Oppfølgingen av regnskap mot budsjett mener vi også er
god, men formalisering av den administrative rapporteringen gjennom året kunne
vært styrket.

Revisor gjennomgår ulike rutiner i revisjonsarbeidet gjennom året. Viktige dokumenter
for vårt arbeid er kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og
rutiner for attestasjon og anvisning. I 2017 ble det også foretatt kontroller av
utbetaling av økonomisk sosialhjelp, fakturering på barnehage og SF0, samt ulike
kontroller på lønnsområdet. Kommunen har god budsjettdisiplin og utfører godt

arbeid med budsjettering og rapportering i driftsrapportene. Revisor følger opp
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rapporteringen gjennom året, og det er sjelden vi finner feil ved denne, heller ikke ved

registrering av budsjettvedtak i regnskapssystemet.

Det finnes mye litteratur på området om økonomisk internkontroll og heftet ((Orden i
eget hus)) fra KS, er et godt arbeidsdokument om betryggende kontroll i kommunene.
Vi vil fortsette å følge kommunens arbeid med økonomisk internkontroll i vårt arbeid

framover.

Kommunen har et oppdatert økonomireglement, noe som vil bli obligatorisk i den nye
kommuneloven. Reglementet er godt tilpasset Bamble kommune.

3.3 Organisering og systemet
Det var noen endringer i organiseringen av plan- og økonomiavdelingen i 2017, men
det er ikke opplyst endringer i år, og kompetansen anses som god.

Bamble kommune har hatt Visma regnskap- og lønnssystem i flere år, og det ser ut til å
fungere godt. Programmet Framsikt er tatt i bruk som nytt verktøy for budsjettering og
rapportering, og kommunen har store forventninger til systemet og hvordan det kan
utnyttes.

3.4 Kommunalt fotetak
Frisk Bris Bamble KF er organisert som et kommunalt foretak. Det har eget styre og

rapporterer til kommunestyret minst to ganger per år. Foretakets regnskap føres i

kommunen og revideres i årsoppgjøret. Kontrollutvalget behandler regnskapet også
for dette selskapet.

4 Vurdering av vesentlighet
Revisor skal utføre arbeidet med sikte på å avdekke eventuelle vesentlige feil eller

mangler. Det følger av revisjonsstandardene at revisor ved utarbeidelse av den

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet
totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.
Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtere
identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

på de ulike avsnittene i revisjonsberetningen. I tilfeller hvor vi finner vesentlige feil får

det konsekvenser i form av ulike typer kommentarer i selve revisjonsberetningen, jf.
avsnitt 2.

I en normal (ren) revisjonsberetning rapporterer revisor at: årsregnskapet avgitt i

samsvar med lov ogforskrifter og gir en dekkendefremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatetfor regnskapsåret
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som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har
om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet
- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor plan- og

økonom avdelingen
- Økonomistyringen i kommunen
- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering
- Størrelsen på de kommunale virksomhetene
- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

d isposisjon er
- Kommunens økonomi- og lønnssystem
- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte økonomiløsninger
- Skifte av nøkkelpersonell
- Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med basis i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for revisjon
av oppdraget. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlingene som revisor skal

utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke behandles
politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i 2018, med

bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt:
- Merverdiavgift og momskompensasjon

Dette er områder som kan innebære risiko for feil. Revisor bruker mye tid til

å følge opp dette, blant annet ved attestasjon av terminoppgaver for

momskompensasjon. Vi anser kommunens rutiner og kontroller for

momskompensasjon for gode og vi finner sjelden vesentlige feil i våre

kontroller. Merverdiavgift er et komplisert område i kommunene, og det

følges derfor spesielt opp.
- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

marked. I så fall kan kommunen miste fradraget for momskompensasjon.

Kommunen må derfor ha rutiner som fanger opp når en

konkurransesituasjon skulle oppstå. Skatteetaten er opptatt av denne

problemstillingen og tolker regelverket strengt i sine kontroller av

kommunene.
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- Økonomirapportering

Kontroll av:
- økonomirapportering og oppfølging av budsjett
- finansrapportering gjennom året
- nye (vesentlige) avtaler med eksterne

- Virksomhetsbesøk, som innebærer observasjon av innkjøpt inventar og

utstyr og kartlegging av rutiner og kontroller
- Tilgangskontroller

5.2 Drift:
- Bokføring og rapportering av finansielle plasseringer
- Låneopptak og refinansiering av innlån; tilstrekkelig innlån
- Kartlegge systemer som genererer data til regnskapet (utenom

lønnssystemet) og rutiner for avstemming mot regnskap
- Følge opp kommunens egen avstemming av lønn mot regnskap
- Analyse av lønnsutgiftene
- Arbeidsfordeling ved tildeling og remittering (NAV)

5.3 Investering:
- Oppfølging av investeringsbudsjett og —regnskap.
- Utplukk av enkelte investeringsprosjekter og følge opp disse
- Avgrensning mellom investering og drift, særlig fokus på enkelte prosjekter

6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne
kontroll som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre
endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 20. august 2018
T emark ko munerevisjon IKS

.
40))

opp ragsansvarlig/statsautorisert revisor Lisbet Fines
oppdragsrevisor/registrert revisor
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Orienteringer fra revisor 3.9.2018 

 

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 Bamble 

kommune. 
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Referatsaker 3.9.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Kommunestyrets behandling av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 14.06.2018: 

i. PS 52/18 Endringsforslag til Bamble kommunes alkoholpolitiske handlingsplan 

2016-2020 

ii. PS 58/18 Høring om revidert reglement for anskaffelser i Grenlandskommunene 

iii. Eventuelt: Innbyggerinitiativet Bevar Bedehusstranda 

2. Post inn/post ut 

3. Neste møte 
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