
Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (04.09.2018) 

Notodden kontrollutvalg 

Date: 2018-09-04T09:00:00 

Location: Notodden kommunehus, Formannskapssalen 

Note: 

Notodden kontrollutvalg 

 

Dato: 04.09.2018 kl. 9:00 – 12:00  

Møtested: Notodden kommunehus, Formannskapssalen  

Arkivsak: 18/00017  

Arkivkode: 033   

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr. tlf 90114543 

 

Forfall Karin Follerås  nestleder Odd Arne Torbjørnson leder møtet 

Varamedlem   Magne Gravningen innkalles. 

 

Innkalles: 

Sak 23/18 Notodden kommune Rådgiver Tommy Granlien    kl: 09:00 

Sak 24/18 TKR IKS Hildegunn Rafdal      tilgjengelig på tlf 

Sak 27/18 konstituert rådmann Jan-Erik Søhol                 kl: 10:00 
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4/18 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2018 3
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4/18 Godkjenning av protokoll 12.06.2018 4

 

Saker til behandling
23/18 Orientering om Viltfondet 14 

24/18 presisering av prosjektplan - Byggesaksbehandling - Notodden kommune 15 

25/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Notodden kommune 20 

26/18 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Notodden kommune 28 

27/18 Referatsaker 04.09.2018 34 

28/18 Eventuelt 04.09.2018 35
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Arkivsak-dok. 18/00017-26 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.09.2018 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 04.09.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 04.09.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00017-27 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 12.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 12.06.2018 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 12.06.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll 12.06.2018 
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Møteprotokoll  
 

Notodden kontrollutvalg 

 
Dato: 12.06.2018 kl. 09:00 – 11:00 
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00017 
  
Til stede:  Leder Karin Follerås, nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne 

Bakken, sekretær Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Magne Gravningen, Gunvor Strand 

  
Forfall:  Sveinung Hersedal, Anne Solberg 
  
Andre: TKR IKS v/ Hildegunn Rafdal 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00017-20 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018 3 

Møteprotokoll 

3/18 18/00017-21 Godkjenning av protokoll 25.04.2018 4 

Saker til behandling 

18/18 18/06231-1 
Prosjektplan – Byggesaksbehandling - Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Teknisk Etat - Notodden kommune 
5 

19/18 18/00025-3 Orientering fra revisor 12.06.2018 6 

20/18 18/06189-2 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune 
7 
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21/18 18/00034-5 Referatsaker 12.062018 8 

22/18 18/00043-5 Eventuelt 12.06.2018 9 

    

 

 
Notodden, 12.06.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

Karin Follerås       Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 12.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 12.06.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 12.06.2018 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll 25.04.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 25.04.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 25.04.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

I sak 3/18 protokoll fra forrige møte er det feil i protokollen i sak 12/18. Her står det  
Sekretariatet la ved «melding om vedtak 01.03.2019 sak 15/18 oppfølging av FVR 

eiendomsforvaltning». Det skal være vedtak 01.03.2018. Dette er rettet i protokollen og ny versjon er 

lagt inn i saksbehandling systemet og på nettsiden. 
 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 25.04.2018 godkjennes. 
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Saker til behandling 

18/18 Prosjektplan – Byggesaksbehandling - Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Teknisk Etat - Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Byggesaksbehandling som den foreligger fra 

Telemark kommunerevisjon IKS. 

. 

 

 

Møtehandsaming 
TKR IKS v/ Hildegun Rafdal la fram prosjektplan Byggesaksbehandling.  

Kontrollutvalget stilte spørsmål til prosjektplan og var i dialog med revisor til gjennomføringen av 

prosjektet. Kontrollutvalget ga innspill til revisor om å sjekke ut universell utforming ved 

byggesaksbehandling og forhold mellom likestillings- og diskrimineringsloven og plan og 

bygningsloven. 

 

Revisor kommer med en underveis informasjon om gjennomføring av prosjektet og de 

innspill kontrollutvalget ga i møtet, i neste møte 04.09.2018 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Byggesaksbehandling som den foreligger fra 

Telemark kommunerevisjon IKS med følgende endringer: 

 
I sak 17/18 ber kontrollutvalget om at revisjonen skal se på byggesaksbehandling og planarbeid. 

Kommunens ansvar for plan- og byggesaker er regulert i samme lov, men planarbeid og 

byggesaksbehandling er ulike oppgaver. Det vil gå ut over vanlige ressursrammer for en 

forvaltningsrevisjon å se på begge deler samtidig. Kontrollutvalget tilrår derfor at revisjonen retter 

oppmerksomheten mot byggesaksbehandling i denne omgang. Revisjon av plansaksbehandling 

kan ev. gjennomføres senere. 

 

Revisor lager et notat til møtet 04.09.2018 på eventuelt endringer i prosjektgjennomføringen. 

 

Kontrollutvalget godkjenner å bruke 250 timer på prosjektet. 
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19/18 Orientering fra revisor 12.06.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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20/18 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Elizabeth Kasin la frem dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune» 

 

I bakgrunn for saken i saksframlegget har en paragraf falt bort (det står i stedet IS). Det riktige 

er § 15. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 
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21/18 Referatsaker 12.062018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 

Orientering om viltforvaltningen v/ Tommy Granlien kommer opp som sak i neste møte 

04.09.2018. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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22/18 Eventuelt 12.06.2018 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 22/18 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

 

 Sekretariatet orienterte om endring i forvaltningsrevisjonsoppdraget til Irmat AS for 

Bø og Sauherad. 

 

Vedtak i Bø kontrollutval 11.06.2018 

1)  
Kontrollutvalet i Sauherad godkjente i sak 28/17 og kontrollutvalget i Bø godkjente i sak 33/17 

prosjektplan for Forvaltningsrevisjon av Irmat AS.  
 

Tema for revisjonsoppdraget er «Gjennomføring av virksomhet-selvkost og ressursbruk i Irmat 

AS»  

 

Selskapet er heleiet av kommunene Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden og kontrollutvalgene i 

disse kommunene har full innsynsrett i selskapets forhold og i samsvar med Kommunel. §80 kan 

KU kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige 

leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet.  

 

I reguleringsplan for Brennaområdet har kommunen godkjent at det kan etableres mottak for 

husholdningsavfall på den tidligere «Vegvesentomta».  

 

Irmat AS har inngått leieavtale for arealet. Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser der det 

er stilt spørsmål ved om den inngåtte avtalen er økonomisk gunstig for selskapet og det er også 

kommet artikler i dagspressen der det er reist flere kritiske spørsmål vedr etableringen av 

avfallsmottaket og spesielt er det reist spørsmål omkring leieprisen.  

 

Kontrollutvalget bemerker at hensiktsmessigheten ved de politiske vedtak som er gjort, ikke vil bli 

vurdert.  

 

Kontrollutvalget forutsetter at forvaltningsrevisor er informert om de innspill som er kommet og at 

de spørsmål som er reist blir gjenstand for vurdering.  

 
Kontrollutvalget i Bø og Sauherad ber om at forvaltningsrevisor gir utvalget en oversikt over 

hvilke dokumenter og faktiske forhold som fremstår som relevante opplysninger i forhold til de 

spørsmål som knytter seg til etablering og drift av den planlagte Miljøstasjonen på Brenna.  

 

Kontrollutvalget ber om at spørsmålene besvares av Telemark kommunerevisjon IKS i 

forvaltningsrapporten av IRMAT AS. Rapporten forventes ferdig til første møte høsten 2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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Arkivsak-dok. 18/06230-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Viltfondet  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget vedtok i møtet 25.04.2018 sak 17/18 eventuelt  

Vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker orientering om viltfondet. Status/forvaltning/organisering. Det er ønskelig 

at viltkonsulenten Tommy Granlien møter.  
 

 

Saksopplysninger: 
Viltkonsulent Tommy Granlien møter for å gi en orientering om Viltfondet.  

Status/forvaltning/organisering. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger fram saken uten forslag til vedtak, da orientering vil bli gitt muntlig i møtet. 

 

 

 



24/18 presisering av prosjektplan - Byggesaksbehandling - Notodden kommune - 18/06231-7 presisering av prosjektplan - Byggesaksbehandling - Notodden kommune : presisering av prosjektplan - Byggesaksbehandling - Notodden kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/06231-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

 

   

 

 

presisering av prosjektplan - Byggesaksbehandling - Notodden 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner de presiseringer som fremkommer av vedlegget «presisering av 

prosjektplan- byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

 kommunens tiltak for å sikre ivaretakelse av krav om universell utforming ønskes tatt 

med i prosjektet. 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan om forvaltningsrevisjon av 

byggesaksbehandling i møte 12.06.18/sak 18/18, og fattet følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Byggesaksbehandling som den foreligger fra 

Telemark kommunerevisjon IKS med følgende endringer:  

 

I sak 17/18 ber kontrollutvalget om at revisjonen skal se på byggesaksbehandling og 

planarbeid. Kommunens ansvar for plan- og byggesaker er regulert i samme lov, men 

planarbeid og byggesaksbehandling er ulike oppgaver. Det vil gå ut over vanlige 

ressursrammer for en forvaltningsrevisjon å se på begge deler samtidig. 

 

Kontrollutvalget tilrår derfor at revisjonen retter oppmerksomheten mot byggesaksbehandling 

i denne omgang. Revisjon av plansaksbehandling kan ev. gjennomføres senere.  

 

Revisor lager et notat til møtet 04.09.2018 på eventuelt endringer i prosjektgjennomføringen.  

 

Kontrollutvalget godkjenner å bruke 250 timer på prosjektet. 
 

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal har sendt en presisering av prosjektplan til kontrollutvalget som 

legges frem i denne saken.  
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Revisor viser til vedtak i sak 18/18 der det står at prosjektplanen blir godkjent med enkelte endringer, 

herunder at revisjonen retter oppmerksomheten mot byggesaksbehandling, og at en revisjon av 

plansaksbehandling ev. kan gjennomføres senere.  

 

Vi viser videre til den delen av vedtaket der revisor blir bedt om levere et notat med eventuelle endringer, 

og til møtebehandlingen der det framgår at revisor bes sjekke krav til universell utforming, og beskrive 

forholdet mellom likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven. 

 

Dette er beskrevet i vedlegget «presisering av prosjektplan – byggesaksbehandling. 

 

Revisor er ikke tilstede i møte 04.09.18, men er tilgjengelig på telefon. 

 

 

Første problemstilling i prosjektplanen er: 

I hvilken grad sikrer Notodden kommune forsvarlig saksbehandling i byggesaker? 

I vedtatt prosjektplan står det at vi skal undersøke om Notodden har tiltak for å sikre at 

kommunens byggesaksbehandling bygger på overordnede forvaltningsrettslige prinsipper om 

rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet. Revisor legger til grunn at det kan omfatte 

kommunens tiltak for å sikre ivaretakelse av krav om universell utforming. Dette er en viss 

utvidelse av revisjonen sett i forhold til opprinnelig plan. Den vedtatte utvidelsen av 

timeressursen fra 200 til 250 timer vil dekke opp for denne utvidelsen. 
 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å godkjenne de presiseringer som fremkommer av vedlegget 

«presisering av prosjektplan- byggesaksbehandling fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

Samt at en presiserer innholdet med «kommunens tiltak for å sikre ivaretakelse av krav om 

universell utforming ønskes tatt med i prosjektet». 
 

 

 

 

Vedlegg:  

-presisering av Prosjektplan - byggesaksbehandling 
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Utarbeidet dato: 

 

Mai.18/hra 

Prosjekt: 
 
707 024 Byggesaksbehandling 
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Presisering av prosjektplan  
– oppfølging av vedtak 18/18 

 

1. Bakgrunn 

Kontrollutvalget behandlet forslag til prosjektplan om forvaltningsrevisjon av 

byggesaksbehandling i møte 12.06.18/sak 18/18, og fattet følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Byggesaksbehandling som den foreligger fra 

Telemark kommunerevisjon IKS med følgende endringer:  

 

I sak 17/18 ber kontrollutvalget om at revisjonen skal se på byggesaksbehandling og 

planarbeid. Kommunens ansvar for plan- og byggesaker er regulert i samme lov, men 

planarbeid og byggesaksbehandling er ulike oppgaver. Det vil gå ut over vanlige 

ressursrammer for en forvaltningsrevisjon å se på begge deler samtidig. 

 

Kontrollutvalget tilrår derfor at revisjonen retter oppmerksomheten mot 

byggesaksbehandling i denne omgang. Revisjon av plansaksbehandling kan ev. 

gjennomføres senere.  

 

Revisor lager et notat til møtet 04.09.2018 på eventuelt endringer i 

prosjektgjennomføringen.  

 

Kontrollutvalget godkjenner å bruke 250 timer på prosjektet. 
 

 

Revisjonen viser til den delen av vedtaket der det står at revisor lager et notat til møte 

04.09.18 med eventuelle endringer i prosjektgjennomføringen, og til den delen av 

møtebehandlingen der det står at kontrollutvalget ber revisor se nærmere på universell 

utforming ved byggesaksbehandling og forholdet mellom likestillings- og 

diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven.   
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Utarbeidet dato: 

 

Mai.18/hra 

Prosjekt: 
 
707 024 Byggesaksbehandling 
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2. Innspill fra revisor 

 

Lovgrunnlag – universell forming 

 

Forholdet mellom likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven 

Under møtebehandlingen ba KU revisor redegjøre for hvilke lov som har forrang av 

likestillings- og diskrimineringsloven og plan- og bygningsloven.  

Disse to lovene har samme rang. Plan- og bygningsloven er en særlov (gjelder et avgrenset 

samfunnsområde), mens likestillings- og diskrimineringsloven er en generell lov (gjelder alle 

samfunnsområder). Generelt er det slik at dersom det er motstrid mellom rettsregler av 

samme rang, er det etablert praksis i Norge at spesielle regler går foran mer generelle regler.  

 

Krav til universell utforming – nedfelt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 

Byggetiltak slik det er definert i plan- og bygningsloven § 20, skal være universelt utformet i 

samsvar med forskrift gitt av departementet, jf. plan- og bygningsloven § 29-3. Forskriften 

det vises til er byggteknisk forskrift som inneholder konkrete krav til uteareal, adkomst og 

innvendig planløsning.  

Krav om universell utforming gjelder i hovedsak byggverk for publikum og arbeidsbygninger, 

mens krav om tilgjengelighet gjelder enkelte boliger og boenheter. Kravene gjelder ved 

nybygging og hovedombygging, jf. byggteknisk forskrift §§ 12-1 og 12-2. 

Mange byggetiltak er søknadspliktige, men ikke alle. Uavhengig av dette, må alle byggetiltak 

gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk.   

Dersom en skal søke om et byggetiltak, stilles det krav om hvilke opplysninger søknaden må 

inneholde i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens 

behandling, jf. byggesaksforskriften § 5-4. Det gjelder eksempelvis:  

 beskrivelse av tiltakets art,  

 tiltakets størrelse og grad av utnytting,  

 forhold til plangrunnlaget, og  

 ivaretakelse av krav til universell utforming.  
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Mai.18/hra 

Prosjekt: 
 
707 024 Byggesaksbehandling 
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I behandlingen av byggesøknader skal kommunen blant annet vurdere om det er innsendt 

tilstrekkelig opplysninger, jf. forvaltningsloven § 17.  

 

Videre arbeid med forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling 

Første problemstilling i prosjektplanen er: 

I hvilken grad sikrer Notodden kommune forsvarlig saksbehandling i byggesaker? 

I vedtatt prosjektplan står det at vi skal undersøke om Notodden har tiltak for å sikre at 

kommunens byggesaksbehandling bygger på overordnede forvaltningsrettslige prinsipper 

om rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet. Revisor legger til grunn at det kan 

omfatte kommunens tiltak for å sikre ivaretakelse av krav om universell utforming. Dette er 

en viss utvidelse av revisjonen sett i forhold til opprinnelig plan. Den vedtatte utvidelsen av 

timeressursen fra 200 til 250 timer vil dekke opp for denne utvidelsen.  
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Arkivsak-dok. 18/06851-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - 

Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunerevisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  

 Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter  

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.04  

 Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA)  

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver; 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor og 

har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 "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, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av deres prioriteringer innen 

regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar. 
 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin legger frem overordnet revisjonsstrategi 2018. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Revisjonsstrategi Notodden 2018 
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Arkivsak-dok. 18/06845-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

   

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

  

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune med en ramme på kr 1 799 000,- 
.  

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Notodden kommune.  

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det bevilges nok ressurser til dette.  

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

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

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret”. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune for 2019. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve drifta av utvalget, samt 

utgiftene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettforslaget er basert på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe 

på anslag.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Opplæring av kontrollutvalget  
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. Det må være rom for dette på kontrollutvalgets budsjett.  

Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i 

februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, 

men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og 

tilsyn gode og nyttige fagkonferanser. 
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2. Kjøp av tjenester  
Notodden kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og 

tilsynsoppgavene. Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  
Notodden kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ kommunestørrelse. Det er fra 2016 utarbeidet en ny 

fordelingsnøkkel for kostnadene i selskapet, for å fordele disse mest mulig rettferdig. For Notodden er 

nivået omtrent som før. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i 

november, og budsjettallene er derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Notodden kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader i selskapet fordeles 

etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet. Selskapet 

utarbeidet en ny kostnadsdeling mellom eierne i 2014/2015, som førte til at Notodden kommune betaler 

noe mindre enn før. Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med 

forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn 

det som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 

3 Selskapskontroll og andre tjenester  
Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til 

det faste driftstilskuddet. Kostnadene for selskapskontroll vil variere med kompleksitet, tema som er valgt 

osb. Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre 

eksterne. Budsjett for TKR IKS ble fastlagt våren 2018. 

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  
Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. 

 

 

Regnskapstall for Kontroll- og tilsynsarbeidet for Notodden kommune for 2017 og 2018:  

 Beskrivelse      Budsjett 2017 (korr) Regnskap 2017  
Godtgjøring til folkevalgte,  

tapt arbeidsfortj     Kr 66 000    Kr   71 096   

Arbeidsgiveravgift     Kr  9 306   Kr   10 044 

Møteutgifter, bevertning,     Kr 10 000    Kr    7 383  

Opplæring/kurs/andre møter    Kr 30 000    Kr    9 520 

Utgifter reise         kr        994 

Utgifter reise ikke oplysningspl       Kr     1 334  

Kontingenter og abonnement    Kr   6 000    Kr    4 300  

Annet forbruk         Kr    4 160 

Gaver          Kr       675 

It tjenester     kr    2 000   kr     1 625 

Kontormateriell     kr  10 000   kr   13 000 

Kjøp av tjenester    Kr 1 595 000   Kr1 515 800  

a. Revisjon (TKR)     Kr    Kr  

b. Sekretariat (Temark)     Kr    Kr  

c. Selskapskontroll og andre tjenester   Kr       Kr     

Totalutgifter     Kr 1 728 306   Kr 1 640 070  
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Beskrivelse      regnskap 2018 halv år   
Godtgjøring til folkevalgte,  

tapt arbeidsfortj     Kr 34 270      

Arbeidsgiveravgift     Kr  4 839    

Møteutgifter, bevertning,    Kr     739      

Opplæring/kurs/andre møter    Kr 17 153     

Utgifter reise     Kr      302     

Utgifter reise ikke opplysningspl  Kr    1 226       

Kontingenter og abonnement    Kr   8 000      

Annet forbruk     Kr      811     

Gaver      Kr      419     

It tjenester     kr    2 000    

Kontormateriell     kr  10 000    

    

a. Revisjon (TKR)     Kr      

b. Sekretariat (Temark)     Kr      

c. Selskapskontroll og andre tjenester   Kr   

Kjøp av tjenester    Kr 1 1076 980 

      

Totalutgifter     Kr 1 176 980     

 

Forslag til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Notodden kommune for 2019:  
Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON  

 

Beskrivelse     Budsjett forslag 2019  
Godtgjøring til folkevalgte,  

tapt arbeidsfortj.    Kr  73 000  

Arbeidsgiveravgift    Kr  11 000  

Møteutgifter, bevertning   Kr     9 000  

Skyssutgifter, reise    Kr  10 000  

Opplæring/kurs/andre møter   Kr  30 000  

Kontingenter og abonnement   Kr     8 000  
It tjenester    kr      2 000  

Kontormateriell /annet forbruk  kr    10 000  

Kjøp av tenester    Kr  
a. Revisjon (TKR)    Kr      1 356 103 

b. Sekretariat (Temark)    Kr    239 597 

c. Selskapskontroll og andre tjenester Kr          50 000  

 

Totalutgifter    Kr   1 799 000 

(budsjettallet er avrundet) 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 799 000,- for kontrollutvalet for 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir 

behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til 

kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret. Budsjettforslaget 

har tatt hensyn til deflator økningen på 2,5% og mener budsjettallene skal dekke dette. 

Vedlegg:  

-Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon 2017 - Notodden kommune  

-Budsjett- og regnskapstall kontroll og revisjon per 30.6.18 - Notodden kommune 
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Økonomirapport  juni 2018
1 Notodden kommune (2018) - År/Periode 2018 1 - 6 08.08.2018

Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) %-
2018 2018 2018 0 forbruk

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon
  Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon
    Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter
      10509 Andre godtgjørelser 0 0 46 -46 0
      10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte 66.000 30.307 34.270 -3.963 52
      10990 Arbeidsgiveravgift 9.306 4.191 4.839 -648 52
    Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 75.306 34.498 39.154 -4.656 52

    Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
      11000 Kontormateriell 13.000 6.498 2.125 4.373 16
      11150 Mat- og drikkevarer til bevertning 7.000 3.498 739 2.759 11
      11209 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 811 -811 0
      11402 Gaver ved representasjon 0 0 419 -419 0
      11500 Opplæring, kurs 20.000 9.998 17.153 -7.155 86
      11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningspliktige 2.000 998 302 697 15
      11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige 2.000 998 1.226 -228 61
      11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram 5.000 5.000 8.000 -3.000 160
      12401 Driftsavtaler for teknisk infrastruktur, IT-sentraler og -programmer 2.000 998 0 998 0
    Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inn går i kommunens tjenesteproduksjon 51.000 27.988 30.77 4 -2.786 60

    Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatte r kommunens tjenesteproduksjon
      13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 1.615.000 1.151.010 1.107.052 43.958 69
    Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erst atter kommunens tjenesteproduksjon 1.615.000 1.151.01 0 1.107.052 43.958 69

  Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 1.741.306 1.213.496 1.176.980 36.516 68

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 1.741.306 1.213.496 1.176.980 36.516 68

T O T A L T 1.741.306 1.213.496 1.176.980 36.516 68

2
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Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) %-

2017 2017 2017 0 forbruk

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon

Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon

Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter

10509 Andre godtgjørelser 0 0 139 -139 0

10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte 66 000 66 000 71 096 -5 096 108

10990 Arbeidsgiveravgift 9 306 9 306 10 044 -738 108

Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 75 306 75 306 81 279 -5 973 108

Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

11000 Kontormateriell 10 000 10 000 13 000 -3 000 130

11150 Mat- og drikkevarer til bevertning 5 000 5 000 7 383 -2 383 148

11209 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 0 4 160 -4 160 0

11402 Gaver ved representasjon 0 0 675 -675 0

11500 Opplæring, kurs 30 000 30 000 9 520 20 480 32

11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningspliktige 3 000 3 000 994 2 006 33

11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige 2 000 2 000 1 334 666 67

11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram 6 000 6 000 4 300 1 700 72

12401 Driftsavtaler for teknisk infrastruktur, IT-sentraler og -programmer 2 000 2 000 1 625 375 81

Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 58 000 58 000 42 991 15 009 74

Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon

13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 1 595 000 1 595 000 1 515 800 79 200 95

Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 1 595 000 1 595 000 1 515 800 79 200 95

Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 1 728 306 1 728 306 1 640 070 88 236 95

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 1 728 306 1 728 306 1 640 070 88 236 95

T O T A L T 1 728 306 1 728 306 1 640 070 88 236 95
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Arkivsak-dok. 18/00034-6 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 04.09.2018  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Presentasjon av konstituert rådmann Jan –Erik Søhol 

 Temark sin Høstkonferanse 14.11.2018 Bø hotell 

 Fellesmøte med Bø og Sauherad for fremlegging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt på Irmat AS 

26.09.2018 kl 10:00 i Bø/Sauherad. 
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Arkivsak-dok. 18/00043-6 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 04.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 04.09.2018  

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

Saksopplysninger: 
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