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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 
 
Dato: 08.10.2018 kl. 09:00-12:00  
Møtested: Rådhuset, møterom Trogfjell (1. etg.)  
Arkivsak: 18/00069  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00069-22 Godkjenning av møteinnkalling 08.10.18 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00069-23 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.18 4 

Saker til behandling 

22/18 18/06623-6 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 5 

23/18 18/11579-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Åmli kommune 7 

24/18 18/11580-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Åmli kommune 10 

25/18 18/00077-7 Orientering fra revisjonen 08.10.18 11 

26/18 18/00082-7 Referatsaker 08.10.18 12 

27/18 18/00088-7 Eventuelt 08.10.18 13 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
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Arendal, 29.09.2018 
 
 
For 
Leder Tobias Wessel-Hansen Tangen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 08.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00069-22 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 08.10.18 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00069-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 4/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.06.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Protokoll 19.06.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll Åmli 
kontrollutvalg 19.06.2018 
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Saker til behandling 

22/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
 
Arkivsak-dok.  18/06623-6 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 22/18 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Åmli kommune vedtok i møte 27.09.2016, sak 22/16 «Plan for 
selskapskontroll 2016-2019». Planen baseres på en overordnet analyse av kommunens sine 
eierskap ut ifra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
selskapskontroll i kommunen. 
 
Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble godkjent med følgende prioritering i denne 
planperioden: 

1. Konsesjonskraft IKS (Vesentlighet: middels/høy) 
2. Åmli Næringsbygg AS (under forutsetning av at Aust-Agder Næringsselskap AS gir nødvendig 

innsyn) 
 
Åmli kommunestyret vedtok i sitt møte 27.10.2016 RS 70/2016 Plan for selskapskontroll 2016-
2019 for Åmli kommune. Foreliggende prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, 
vil utgjøre bestillingen av den første selskapskontrollen i perioden. 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 
Konsesjonskraft IKS i møte 19.06.2018 sak 17/18. 
 
Saksopplysninger: 
Formålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS driver etter 
sitt formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale lover og 
regler. Det vil bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning er i samsvar 
med lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene. 
 
Det går frem av prosjektplanen at følgende problemstillinger vil bli undersøkt: 

1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende organer? 
2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med gitte 

anbefalinger? 
3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som stilles i 
4. lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 

grunn? 



 

 6  

Videre går det frem av prosjektplanen at aktuelle revisjonskriterier for dette prosjektet vil blant 
annet være: 

- Aktuelle lover med forskrifter, som for eksempel vassdragsreguleringsloven 
- Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 
- Eierkommunenes vedtak tilknyttet selskapet 
- Styringsdokumenter 
- Administrative retningslinjer og mål 
- Statlige føringer/veiledere 

 
Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt 
frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere 
foreslåtte problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder 
som er tenkt bruk etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene. 
 
Forslaget til plan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg 
revisjonen ser for seg i prosjektet. 
 
Dette prosjektet gjøres i samarbeid mellom Agder Kommunerevisjon og Aust-Agder Revisjon. 
Aust-Agder Revisjon gjennomfører dette prosjektet på vegne av de to enhetene. Prosjektet anslås 
å bli gjennomført og ferdigstilt innen første kvartal 2018. Tidsbruken anslås omkring 100 timer. 
 
Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan. 
 
Aust-Agder Revisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med den vedtatte plan 
for selskapskontroll 2016-2019 og intensjonene bak denne og foreslår derfor at prosjektplanen 
blir vedtatt slik den foreligger. 
 
 
Vedlegg:  

- Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
 
 

Vedlegg til sak 

Prosjektplan for 
selskapskontroll - Konsesjonskraft IKS 
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23/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Åmli kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/11579-1 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 23/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Åmli 
kommune med en ramme på kr. 654 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for kommunestyret (via formannskapet) om budsjett 
for kontrollutvalget sin virksomhet, samt kjøp av revisjons- og sekretariats tjenester for 2018 i 
Åmli kommune. 
 
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 framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Åmli 
kommune for 2019. 
 
Kontrollutvalget sitt budsjett omfatter utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet 
til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester. Budsjettfremlegget er basert på erfaringstall 
(regnskapstall 2017) og delvis på anslag. 
 
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets virksomhet, slik at det 
ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til et annet. Sekretariatet 
har i all hovedsak videreført fordelingen mellom de ulike budsjettpostene for inneværende 
budsjettår. 
 
Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 
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Kurs og opplæring 
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for 
å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling 
mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale samlinger er viktig i 
den sammenheng. 
 
Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 
anledning til å delta på de viktigste kurs-/opplæringstilbudene i 2019. 
 
Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i eigenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige 
konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er 
forholdsvis kostbar å delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som 
nettverksskaper. I tillegg arrangerer Forum for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser. 
 
Møtegodtgjørelse 
Posten «Møtegodtgjørelse mv.» avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket 
godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for 
godtgjørelse til folkevalgte i Åmli kommune. Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. 
 
Sekretariatstjenester 
Åmli kommune er medeier i Agder- og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 
Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet 
(eierbrøk/ kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for Temark vedtas først av 
representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i 
anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet. 
 
Revisjonstjenester 
Åmli kommune er medeier i Aust-Agder Revisjon IKS. Kostnader til selskapet blir fordelt etter 
en egen fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten blir fastlagt av selskapets 
representantskap, derfor tar vi forbehold om at det kan bli endringer i anslaget vi har tatt høyde 
for i budsjettoppsettet. 
 
Forslag til budsjett for 2019 baserer seg på et gjennomsnitt av tidsforbruk de foregående år (2016 
og 2017), i tillegg til tidsbusjett for inneværende år (2018). Det er verdt å merke at tilskudd til 
selskapskontroll nå er innlemmet i tilskuddetsbeløpet, og ikke ligge som egen post i 
kontrollutvalgets budsjett. 
 
I tilskuddet til revisjonen ligger som tidligere; 1) lovpålagt finansiell revisjon (kr. 149 500), 2) 
særattestasjoner og bistand (kr. 52 000), 3) kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og bistand 
ovenfor KU (32 500), 4) forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (kr. 162 500) og 5) andel 
Felles kostnader (kr. 66 000). Gjennomsnitt pr. år er det budsjettert med kr. 15 000 til 
selskapskontroll og det skal være tilstrekkelig til å gjennomføre en enkel selskapskontroll (50 
arbeidstimer) iht. vedtatt plan for selskapskontroll. 
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Budsjettet kan spesifiseres som følger: 
 

Beskrivelse 
Regnskap 

2017 
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Lønn 8 162  15 000  9 000  9 000  
Møtegodtgjørelse 10 400  8 000  10 000  10 000  
Tapt arb. Fortjeneste 10 778  15 000  32 000  15 000  
Arb. Giver avg. 2 244  4 000  6 000  6 000  
Tidsskrift - - 3 000  1 000  
Kurs og opplæring 6 000  50 000  50 000  50 000  
Kjøregodtgjørelse - 2 500  4 000  4 000  
Kjøp fra IKS         
a. Revisjon (revisjonshonorar, 
møtedeltagelse og forberedelse) 

280 000  
280 000  

443 000  
462 000  

b. Sekretariat 80 800  81 000  93 000**  97 000**  
c. Selskapskontroll 37 500  37 500  - - * 
          
Totalutgifter 435 884  493 000  650 000   654 000  

* Tilskudd til selskapskontroll nå er innlemmet i tilskuddetsbeløpet, og ikke ligge som egen post i 

kontrollutvalgets budsjett. 

**Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for 

2018 er derfor basert på et anslag. Faktisk vedtatt kostnader til sekretariat var i 2018 kr. 80 800 

jf. vedtak i representantskapet i november. 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 654 000,- for kontrollutvalget for 2019, dette 
inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern 
budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 
kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. 
 
Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 
granskninger/ rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern 
kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. 
Dette er i så tilfelle en sak for kommunestyret. 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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24/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Åmli kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/11580-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 24/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Åmli kommune tas til 
orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunens revisor 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 mv. 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. Aust-Agder revisjon IKS er valgt som revisor for 
Åmli kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å 
planlegge tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. 
Revisjonsstandarden ISA 300 "Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for 
vedlagte dokument (overordnet revisjonsstrategi ettersendes direkte fra revisjonen). 
 
Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil, 
sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å 
oppfylle deres tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 
 
Revisor 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 ettersendes direkte fra revisjonen):  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Åmli kommune 
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25/18 Orientering fra revisjonen 08.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00077-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 25/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
 

 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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26/18 Referatsaker 08.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00082-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 26/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a) Endringer internt i Temark – Ny sekretær for Birkenes ut valgperioden 

 
2. Innkommende/utgående post: 

a) Ingen innkommen/utgående post.  
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a) 20.09.18 sak PS 18/76 - Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 

 
4. Neste møte 26.11.18 kl. 09.00 – 12.00 

a) Prosjektplan - forvaltningsrevisjonsprosjekt: NAV – Sosialtjenesten 
b) Oppfølging av politiske vedtak (hvordan kan dette i praksis løses?) 

 
 
Vedlegg:  

- Melding om vedtak  Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 
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27/18 Eventuelt 08.10.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00088-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr. 
1 Åmli kontrollutvalg 08.10.2018 27/18 
 
 
  
 
 
 


