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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 24.09.2018 kl. 14:00  
Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna  
Arkivsak: 18/00068  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
I tillegg møter: 
Rådmann Anne Stapnes, sak 26-28/18       Kl. 14:00 
Kommunalsjef samfunnsutvikling Halvor Nes, sak 26-28/18   Kl. 14:00 
Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan, sak 27/18   Kl. 14:00 
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Møteprotokoll 
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30/18 18/06645-6 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 15 

31/18 18/11188-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Birkenes kommune 17 
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32/18 18/11208-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
Birkenes kommune 

20 

33/18 18/00076-7 Orientering fra revisjonen 24.09.18 21 

34/18 18/00081-7 Referatsaker 24.09.18 22 

35/18 18/00087-7 Eventuelt 24.09.18 23 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Arendal, 17.09.2018 
 
 
For 
Leder Wiggo Svendsen 
 
Alexander Etsy Jensen (sign.) 
Sekretær for kontrollutvalget  
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 24.09.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-23 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 4/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 24.09.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 24.09.18 
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.06.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00068-24 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 4/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 19.06.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

Protokoll 19.06.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 19.06.18
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Saker til behandling 

26/18 Bestemmelser for frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og 
manglende svar på henvendelser 
 
Arkivsak-dok.  18/11217-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 26/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgets møte 19.06.18 sak 25/18-1 (Eventuelt) ble det tatt opp at utvalgets 
medlemmer har fått flere henvendelser på manglende respons på henvendelser til kommunen. 
Følgende går frem av protokollen: 
 
Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte, og da med særlig fokus på tekniske 

tjenester. Utvalget ønsker samtidig at rådmann kommer med forslag til forbedringstiltak. 

 
Saksopplysninger: 
Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for 
saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som 
eksempelvis plan- og bygningsloven.  
 
Etter forvaltningsloven § 11a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 
opphold.  
 
” § 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre 

saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en 

henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig 

gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan 

behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates 

dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis 

foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned 

etter at den er mottatt”.  

 
Kravet om avgjørelse i saken uten ugrunnet opphold er et utslag av kravet om god 
forvaltningsskikk. Hva som ligger i ”uten ugrunnet opphold” vil være relativt fra sak til sak og 
fra område til område, og vil måtte bero på en konkret individuell vurdering av hensynet til en 
forsvarlig saksbehandling, sakens omfang, kompleksitet og tilgjengelige ressurser, jf. 
Ot.prp.nr.75 (1993-1994) side 59:  
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«Kriteriet uten ugrunnet opphold er utpreget skjønnsmessig, og betydningen vil kunne variere 

fra sak til sak. Departementet vil understreke at oppfyllelse av de rettssikkerhetsgarantier som 

ligger i forvaltningslovens saksbehandlingsregler, nødvendigvis vil medføre at saksbehandlingen 

etter omstendighetene kan bli tidkrevende. Hva som i det enkelte tilfellet vil være en forsvarlig 

saksbehandlingstid, vil som tidligere måtte variere med sakens art og omfang, tilgjengelige 

ressurser mv”.  

 
Dersom forvaltningen regner med at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 

besvares, skal forvaltningen snarest mulig gi parten underretning om saksbehandlingstiden med 

angivelse av grunnen, og så vidt mulig også meddele når svar kan ventes. I saker som gjelder 

enkeltvedtak er det satt en uttrykkelig tidsfrist for å sende foreløpig svar., som er i løpet av en 

måned etter at henvendelsen er mottatt», jf. forvaltningsloven § 11 a annet og tredje ledd. 

 
Kort status for oppfølging av henvendelser – Samfunnsutvikling 
Rådmann har erkjent at kommunen har et stort forbedringspotensialet når det gjelder manglende 
respons på henvendelser til kommunen. Rådmann har derfor igangsatt en prosess i seksjon for 
Samfunnsutvikling, med mål om få på plass nødvendige endringer for å sikre en forsvarlig 
praksis. Rådmann har opplyst at arbeidet er igangsatt, og er forankret i rådmannens ledergruppe. 
 
Kontrollutvalget har invitert rådmann Anne Stapnes for å redegjøre for om henvendelser til 
kommunen (særlig fokus på tekniske tjenester) blir besvart i henhold til gjeldende bestemmelser, 
i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rådmann er utfordret til å 
redegjøre for følgende: 

- Blir henvendelsene til kommunen besvart i henhold til forvaltningslovens § 11a om foreløpig svar 
og i henhold til kommunens egne rutiner på området? 

- Er det etablert kvalitetssikring når det gjelder å besvare henvendelsene til kommunen? 
- Utvalget ønsker samtidig at rådmann kommer med forslag til forbedringstiltak. 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse.  
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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27/18 Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for kart- 
og oppmålingstjenester 
 
Arkivsak-dok.  16/03426-11 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 27/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Saken har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og sist i møte 23.04.18 sak 17/18-4a 
(Referatsaker). Det går frem av protokollen at kontrollutvalget ønsket en ny redegjørelse for 
kommunens praksis knyttet til brukerbetaling for kart- og oppmålingstjenester. Saken stod på 
sakskartet til møte 19.06.18 Men saken ble utsatt grunnet sykdom og fravær.  
 
Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har tidligere blant annet fått en skriftlig tilbakemelding, samt en oversikt over 
gebyrsatsene i sammenlignbare kommuner og en statistisk oversikt hvor Birkenes kommune blir 
sammenlignet med andre kommuner på driftsutgifter og driftsinntekter angående kart- og 
oppmålings-fortetning pr. innbygger osv. Rådmann er også tidligere bedt om å redegjøre for 
kommunens oppmålingsgebyrer, oversikt over selvkostgraden, andelen gamle saker og hvordan 
fremtidsbildet ser ut. 
 
For å sikre at kontrollutvalget får svar på det de ønsker i forbindelse med denne behandlingen av 
saken, har sekretariatet utfordret kontrollutvalgets leder til å utdype bestillingen i forhold til 
kostnader knyttet til kart- og oppmålingstjenester. 
 
Med bakgrunn i svaret fra kontrollutvalgets leder har sekretariatet fått klarhet i at utvalget ønsker 
å få en forklaring på hvorfor kostnadene er så høye og hva som gjøres for at denne delen av 
kommunenes virksomhet skal gå i balanse. 
 
Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Dette gjelder 
hovedsakelig enkelte tekniske tjenester, blant annet vannforsyning, avløp, renovasjon og plan og 
byggesaksbehandling. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan 
overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si selvkost setter en øvre ramme for hva 
kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter. Videre vises det til Retningslinjer for beregning 
av selvkost (Rundskriv H-3/14) som følger vedlagt. 
 
Revisjonen har tidligere opplyst at Birkenes kommune ikke har vedtatt at det skal være selvkost 
på oppmåling i Birkenes. Men kommunen kan ikke ta mer betalt enn det tjenesten koster. Videre 
har revisjonen opplyst at kommunen for 2017 var lang unna taket på 100 % inndekning. 
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Rådmann Anne Stapnes er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken og svare 
på eventuelle spørsmål. I sammen med rådmann møter enhetsleder for teknisk forvaltning 
Merete Holtan. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse. 
 
 
Vedlegg:  

- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) 

 
 

Vedlegg til sak 

Retningslinjer 
selvkost betalingstjenester
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28/18 Oppfølging - Eiendomssalg på Valstrand, hvor kommunen har solgt 
kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS 
 
Arkivsak-dok.  18/04306-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 28/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Saken har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og senest i møte 23.04.18 sak 17/18-2 
(Referatsaker - Innkommen/utgående post). Følgende går frem av protokollen: 
 
Leder redegjorde kort for saken. Dette er pr. nå ikke en sak for kontrollutvalget da saken ikke er 

sluttbehandlet i kommunestyret. 

 

I sist møte 19.06.18 sak 25/18-1 (eventuelt) ble det stilt spørsmål vedr. eiendomssalg på 
Valstrand, hvor kommunen har solgt kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS. Det går 
frem av protokollen:  
 
Kontrollutvalget ber rådmann besvare hvorvidt administrasjonen hadde delegert myndighet til å 

foreta dette salget, og hvor dette er forankret (vedtak) og om salget er tinglyst. Dette følges opp i 

neste møte. 

 
Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling i møte 19.06.18 sak 25/18-1 er rådmann Anne 
Stapnes invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for eiendomssalg på Valstrand, hvor 
kommunen har solgt kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS, i tillegg til å svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rådmann er utfordret til å redegjøre for følgende: 

- Kontrollutvalget ber rådmann besvare hvorvidt administrasjonen hadde delegert myndighet til å 
foreta dette salget, og hvor dette er forankret (vedtak)? 

- Om salget er tinglyst? 

 
Sekretariatet har i epost datert 10.09.18 bedt om en kortfattet skriftlig tilbakemelding i tillegg til 
at det gis en muntlig orientering i møte. En slik tilbakemelding kom først 17.09.18 og følgende 
fremgår: 
 
Når det gjelder Aanesland-saken og salg av areal, viser rådmann til vedtak fra formannskapets 
møte 06.06.12 sak 019/12, hvor administrasjonen gis fullmakt til å foreta salg av det aktuelle 
arealet.  
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Rådmann har opplyst at salget ikke er tinglyst. Men at vedtak om fradeling og 
oppmålingsforretning foreligger. Før tinglysning kan gjennomføres må flere eiendommer 
sammenføyes før aktuelt areal kan skilles fra. Rådmann har videre opplyst at denne jobben er 
krevende i dette området, fordi det er flere gamle saker som berører arealene og at disse må 
avklares før fradeling kan sluttføres. 
 
Rådmann erkjenner at saken ikke har vært høyt prioritert. Det opplyses videre at grunnlaget for 
ferdigstillelse foreligger, og saken vil bli sluttført i løpet av 2018. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens redegjørelse for saken.  
 
 
Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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29/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/14413-4 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 29/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport 
fra forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport 
fra forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens 
anbefalinger om: 

- at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig kompetanse for relevant 
personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på dokumentering av innkjøpsprosesser 
og etablering av rammeavtaler som på utpekte områder kan være risikodempende 

- at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig internkontrollsystem 
etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig sikkerhet sikrer at den øverste administrative 
ledelse gjennom rapportering fra enhetene kan føre betryggende kontroll med kommunens 
forvaltning 

 
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
utgangen av april 2018 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune i 
møte 27.09.17 sak 27/17-1b. Følgende vedtak ble fattet: 
 
«… Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - "Innkjøp i Birkenes kommune" vedtas slik den 

foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 

kontrollutvalget forventes innen første halvår 2018».  

 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder Revisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Birkenes kommune gjennomført 
en forvaltningsrevisjon av internkontroll og innkjøp i kommunen. Formålet med prosjektet har 
vært å undersøke om kommunen har etablert rutiner og systemer som skal sikre at kommunen 
etterlever aktuelle lover, forskrifter og reglementer. Ved å sikre regelverksetterlevelse anses også 
betryggende kontroll jfr. Koml § 23 nr. 2, å være tilfredsstillende ivaretatt. 
Under følger problemstillingene som kontrollutvalget ba revisjonen om å vurdere, samt 
revisjonens konklusjon oppsummert under hver enkelt problemstilling: 
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Problemstilling 1: 
Har Birkenes kommune tilfredsstillende rutiner og systemer som sikrer overholdelse av 
kravene til offentlige innkjøp? 
 
Revisjonen legger i sin gjennomgang av rutiner og systemer til grunn de anbefalinger som følger 

av KS sitt idéhefte «Rådmannens internkontroll». Ideheftet fremhever COSO sitt teoretiske 

rammeverk for internkontroll som anbefalt måte å innrette kommunens internkontroll på. 

Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet skal ivareta en rimelig sikkerhet for 

målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av lover og regler. Videre står 

stortingsmeldingen «Det gode innkjøp» sentralt med bakgrunn i at dette er en stortingsmelding 

hvor anbefalingene er basert på de avvik og funn som er gjort i statlige og kommunale revisjoner 

over tid. 

 

I forarbeid og innledende møter med kommunen ble revisjonen gjort oppmerksom på at det er 

satt i gang et arbeid med å revidere kommunens rutiner og systemer herunder innkjøpsområdet. 

Det har for revisjonen vært et mål i denne sammenheng å gi gode teoretiske fremstillinger av de 

forventninger som følger til innkjøps- og internkontrollrutiner. Videre har det vært viktig å 

fremheve forhold som kan være av betydning for internkontrollen, men som ikke nødvendigvis 

settes i sammenheng med internkontroll av den eller de som utfører det. 

 

Revisjonen registrerer at kommunen gjennom sin kvalitetshåndbok ønsker å skape et system for 

internkontroll, men i mindre grad organiserer dette i tråd med de forventninger som legges til 

grunn for internkontroll gjennom rammeverket til COSO. Ved å innrette en slik dokumentasjon i 

tråd med de anbefalinger som følger av COSO vil alle sider av internkontroll kunne ivaretas på 

en god måte og gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen målrettet og effektiv drift, pålitelig 

rapportering og overholdelse av lover og regler. 

 

Flere av de handlinger som daglig utføres i kommunen, det være seg fra enhetsledere, øverste 

administrative ledelse eller administrativt nøkkelpersonell, kan settes i sammenheng med 

internkontroll. Utfordringen for Birkenes kommune er at dette i liten grad er nedfelt i 

internkontrollrutiner som samlet sett danner grunnlag for tilfredsstillende internkontroll. Flere 

enhetsledere peker også på at det er flere forhold som knytter seg til internkontroll som det ofte 

diskuteres og prates omkring, men som i liten grad skriftlig gjøres. 

 

Rutiner knyttet til innkjøp er etter revisjonens vurdering godt beskrevet både i kommunens 

økonomireglement så vel som gjennom forelagte rutiner utarbeidet av innkjøpssamarbeidet 

Birkenes kommune er en del av. Det er imidlertid fra flere av de som er intervjuet pekt mot 

svakheter knyttet til faglig oppfølging i kommunen. I denne sammenheng er det fra kommunen 

uttalt at det vurderes å flytte rollen som innkjøpskoordinater fra Struktur1 til 

kommuneadministrasjon. Dette vil slik revisjonen oppfatter det gjøres med bakgrunn i et ønske 

om å styrke kompetansen lokalt innen innkjøpsområdet. 

 

Revisjonen konkluderer i problemstilling en med at kommunen i liten grad har etablert rutiner 

og systemer for å ivareta internkontroll slik KS i sine anbefalinger legger til grunn. Når det 

kommer til kommunens rutiner på innkjøpsområdet anses disse å være tilfredsstillende. 
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Problemstilling 2: 
I hvilken grad tilfredsstiller Birkenes kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 
krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 
 

Revisjonen gjorde i forbindelse med denne problemstillingen et utplukk av 16 anskaffelser 

fordelt på 8 anskaffelser i 2016 og 8 anskaffelser i 2017. Hensikten med en slik gjennomgang er 

å avdekke om det gjennomført anskaffelser i samsvar med lov om offentlige anskaffelser hvor 

prinsipper til konkurranse og etterprøvbarhet danner sentrale kriterier for vurderingen. 

Loven legger til grunn at det knyttet til en anskaffelse skal etableres tilstrekkelig 

dokumentasjon/protokoll, som kan underbygge krav til tilfredsstillende kunngjøring, vurderinger 

omkring leverandører og valg av leverandør. Dokumentasjonen skal sikre etterprøvbarhet i 

forbindelse med eksempelvis innsyn fra leverandører som ikke blir foretrukket. 

 

Ved gjennomgangen av anskaffelser ble det redegjort for alle 16 anskaffelser, men gitt unntak 

for to anskaffelser som knytter seg til leie av eksisterende eiendom. Selv om det er gitt unntak 

fremgår det anbefalinger fra myndighetene om at leiekontrakter bør gjøres til gjenstand for 

konkurranse for å sikre fortrinnsvis likebehandling. Av de 14 gjenstående anskaffelsene var det 

ikke i noen av tilfellene forelagt protokoll eller annen dokumentasjon som gav en helhetlig 

oversikt over anskaffelsesprosessen. Av de 14 anskaffelsene hvor det var forventet en 

konkurranse i forkant av tildeling var det 9 av disse som oppfyller kravet. Det er da akseptert at 

enkelte av disse anskaffelsene hadde to tilbydere som følge av markedssegment. 

 

Samlet sett setter revisjonen de lovbrudd som fremgår ovenfor i sammenheng med først og fremst 

manglende kompetanse omkring lovens bestemmelser på området. Sett i lys av de opplysninger 

som fremgår av rapportens problemstilling tre er det indikasjoner på at det foreligger et behov 

for rammeavtaler som i vesentlig grad kan redusere risiko knyttet til fremtidige lovbrudd på 

enkelte tjenesteområder. 

 

Problemstilling 3: 
I hvilken grad etterlever Birkenes kommune gjeldende rammeavtaler ved innkjøp av varer og 
tjenester? 
 

Revisjonens gjennomgang av utvalgte rammeavtaler og overholdelse av disse viser at Birkenes 

kommune i det vesentligste har en tilfredsstillende praksis omkring dette. Revisjonen tar 

imidlertid forbehold knyttet til enkelte av rammeavtalene da det fremkommer en praksis knyttet 

til flere av disse, hvor det gis oppdrag på fastpris selv om avtalene legger til grunn arbeid basert 

på timepris. 

 

Ved gjennomgangen av rammeavtaler inngått av Birkenes kommune er revisjonen forelagt 

dokumentasjon som viser at det i flere av avtalene skal utføres arbeid basert på timesatser. Her 

legger revisjonen til grunn at det ikke fremgår i rammeavtalene at det gis åpning også for 

oppdrag basert på fastpris, som det eksempelvis fremgår av rammeavtale med Nye Fargehuset 

as. Forelagte fakturaer knyttet til utplukk viser at det er inngått anskaffelser basert på fastpris i 

forbindelse med avtaler som er basert på timepris. Konkret er det gjennomført anskaffelser på 

henholdsvis kr. 500 000,- eksl. mva og over kr. 4 000 000,- inkl. mva på rammeavtaler hvor 

oppdrag skal baseres på fastsatte timepriser. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere om 

disse anskaffelsene kunne vært mulig å få rimeligere eller av bedre kvalitet med konkurranse, 

men legger til grunn prinsippet om konkurranse og likebehandling da omfanget omkring disse 

anskaffelsene ikke anses å være tatt høyde for i de forelagte rammeavtaler eller 

konkurransegrunnlag. 
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I intervjuer med enhetsledere opplever revisjonen at det er behov for etablering av rammeavtaler 

på enkelte tjenesteområder hvor det oppleves som utfordrende å gjennomføre kvalitativt gode 

anskaffelser på kort tid. Det er også viktig at kommunen drar nytte av de erfaringer enhetsledere 

gjør gjennom bruken av rammeavtaler slik at det sikres gode evalueringer og forbedringer 

knyttet til inngåelse av nye rammeavtaler. 

 

I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til Birkenes kommune: 
- Revisjonen anbefaler at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig 

kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på 
dokumentering av innkjøpsprosesser og etablering av rammeavtaler som på utpekte områder kan 
være risikodempende 

- Revisjonen anbefaler at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig 
internkontrollsystem etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig sikkerhet sikrer at den 
øverste administrative ledelse gjennom rapportering fra enhetene kan føre betryggende kontroll 
med kommunens forvaltning 

 
Rapporten redegjør nærmere for metodevalg, gjennomføring og avgrensning.  
 
Aust-Agder Revisjon IKS vil legge frem rapporten for kontrollutvalget i møte og svare på 
eventuelle spørsmål. 
 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer at revisjonen har svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte 
27.09.17 sak 27/17-1b. 
 
Videre slutter sekretariatet seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger, og råder 
kontrollutvalget til å innstille til kommunestyret at rådmann skal følge opp revisjonens 
anbefalinger som går frem av rapporten. Dette for å sikre at de forbedringspunktene som 
revisjonen peker på i rapporten skal bli fulgt opp, og at det skal bidra til forbedring innenfor 
innkjøpsområdet i kommunen. Sekretariatet anbefaler at kommunestyret ber om at rådmannen 
gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av april 2018 om hvordan anbefalingene 
blir fulgt opp. 
 
Avslutningsvis vil sekretariatet bemerke at Aust-Agder Revisjon IKS etter sekretariatets 
vurdering har levert en grundig og god rapport, som peker på konkrete punkter til forbedring. 
 
 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes kommune 

 
 

Vedlegg til sak 

Forvaltningsrevisjo
nsrapport innkjøp i Birkenes kommune september 2018
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30/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
 
Arkivsak-dok.  18/06645-6 
Arkivkode.  217  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 30/18 

 
 
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 Birkenes kommune vedtok i møte 26.09.2016, sak 21/16 «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. Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS 

 
Birkenes kommunestyret vedtok i sitt møte 15.12.2016 sak 087/16 Plan for selskapskontroll 
2016-2019 for Birkenes kommune. Foreliggende prosjektplan for selskapskontroll i 
Konsesjonskraft IKS, vil utgjøre bestillingen av den andre selskapskontrollen i perioden. 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontrollen 
Konsesjonskraft IKS i møte 19.06.2018 sak 21/18. I tillegg går det frem av vedtaket at Birkenes 
kontrollutvalg forutsetter at en stor andel av de øvrige eierne også blir med på 
selskapskontrollen. 
 
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 

lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer som ligger til 
grunn? 
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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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31/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Birkenes kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/11188-1 
Arkivkode.  151  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 31/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Birkenes kommune med en ramme på kr. 775 000,- 
 
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 2019 i 
Birkenes 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 Birkenes 
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: 
 
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. 
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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 fagkonferanse. 
 
Møtegodtgjørelse 
En post som godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste avhenger både av aktiviteten i utvalget og 
hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til Birkenes kommunes 
reglement for godtgjørelse til folkevalgte som sist ble revidert av kommunestyret i møte 21.06.18 
sak 069/18. Rulleringen innebar at fast godtgjørelse ble økt med 0,5% fra 1,5 til 2% for leder og 
fra 0,5% til 1% for nestleder og medlemmene. Dette medfører en forholdsvis stor økning for 
denne budsjettposten for 2019. 
 
Det er tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. 
 
Sekretariatstjenester 
Birkenes 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 
Birkenes kommune er medeier i Aust-Agder Revisjon IKS. Kostnader til selskapet baserer seg 
på et gjennomsnitt av tidsforbruk de foregående år (2016 og 2017), 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. 
 
I tilskuddet til revisjonen ligger som tidligere; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
«ordinær bistand». Det er verdt å merke at tilskudd til selskapskontroll nå er innlemmet i 
tilskuddetsbeløpet, og ikke ligge som egen post i kontrollutvalgets budsjett.  
 
Til disposisjon for kontrollutvalget 
Posten dreier seg om utgifter til bevertning, abonnementer m.m. 
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Budsjettet kan spesifiseres som følger: 
 

Beskrivelse 
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2017 
Budsjett 

2018 
Budsjett 

2019 

Møtegodtgjørelse m.v. 17 789  30 000  30 000  84 000*  

Kurs og andre utgifter 13 080  50 000  50 000  50 000  

Til disposisjon for 
kontrollutvalget 8 730  10 000  10 000  10 000  

Kjøp fra IKS         

a. Tilskudd til revisjon 443 000  443 000  592 000  635 000  

b. Selskapskontroll - 37 500  - - 

c. Tilskudd til sekretariat 90 600  91 000  93 000**  97 000***  

          

Totalutgifter 573 199  661 500  775 000  876 000  
*Det er tatt høyde vedtak om rullering av godtgjørelsesreglement i kst. sak 69/18 i møte 

21.06.18, samt noe midler til evt. krav om tapt arbeidsfortjeneste iht. bestemmelsene i 

godtgjørelsesreglementet.  

**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. 92 779 

jf. vedtak i representantskapet i november. 

***I anslaget for 2019 legger sekretariatet til grunn en økning på 2,8 % i forhold til vedtatt 

ramme for 2018 på kr. 92 779. 

 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr. 876 000,- 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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32/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Birkenes 
kommune 
 
Arkivsak-dok.  18/11208-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 32/18 

 
Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Birkenes 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 
Birkenes 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. 
 
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 for regnskapsrevisjon 2018 Lillesand kommune 

Vedlegg til sak 

Overordnet 
revisjonsstrategi Birkenes kommune 2018
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33/18 Orientering fra revisjonen 24.09.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00076-7 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 33/18 

 
 
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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34/18 Referatsaker 24.09.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00081-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 34/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune 
b. Endringer internt i Temark – Ny sekretær for Birkenes ut valgperioden  

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 21.06.18 sak 067/18 - Rapport fra selskapskontroll i LiBiR IKS 
b. 21.06.18 sak 075/18 - Revisjon av rutiner for varsling 

 
4. Neste møte 26.11.18 kl. 13:00 

 
 
Vedlegg:  

- Rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune 

 
 

Vedlegg til sak 

Rapport fra tilsyn 
med beredskapsplanlegging
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35/18 Eventuelt 24.09.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00087-7 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 

Saksgang Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 35/18 

 
 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


