
Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (25.09.2018) 

Tinn kontrollutvalg 

Date: 2018-09-25T10:00:00 

Location: Rådhuset, Formannskapssalen  

Note: 

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf. 

47034560, snarest mulig. 

 

Vara møter kun etter egen innkalling. 

 

NB: Møtet starter med virksomhetsbesøk hos Arkivtjenesten. Oppmøte på Torget. 
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Arkivsak-dok. 18/00169-24 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 25.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 25.09.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00169-25 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 05.06.2018 godkjennes. 

 

 

 
 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 05.06.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 
 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 05.06.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 05.06.2018 kl. 10:00 – 14:00 
Sted: Kommunestyresalen  
Arkivsak: 18/00169 
  
Til stede:  Gunnar Odd Hagen  

Torild Irene Kristiansen Bye 

Bent Frode Bystrøm 

Palma Marie Sebu 

Kjetil Høstrup Djuve 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Rune Engehult 

Teknisk sjef Jan Arvid Gravklev 

Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø 

Kommunalsjef utvikling og oppvekst Gjertrud N. Lien  

 

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland 

 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/18 18/00169-16 Godkjenning av innkalling 05.06.2018 3 

Møteprotokoll 
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3/18 18/00169-17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2018 4 

Saker til behandling 

14/18 18/00172-8 Referatsaker 05.06.2018 5 

15/18 17/15621-14 Rapport - Forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp 6 

16/18 18/06225-1 Tinn kommunes behandling av spesialundervisning i skolen. 7 

17/18 18/00186-3 Orientering fra revisor 05.06.2018 8 

18/18 18/06220-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 9 

19/18 18/06550-1 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 10 

20/18 18/00179-5 Eventuelt i møte 05.06.2018 11 

    

 

 

Rjukan, 05.06.2018 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/18 Godkjenning av innkalling 05.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 05.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 05.06.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2018 - 18/00169-25 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2018 : Protokoll Tinn kontrollutvalg 05.06.2018

 

 4  

 

 

Møteprotokoll 

3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 24.04.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 24.04.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

14/18 Referatsaker 05.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 14/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Det ble orientert om følgende under referatsaker:  

- «Husleiesaken» anket til lagmannsretten. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/18 Rapport - Forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 15/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering. 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan om «Eierstyring – Tinn kommune» fra Telemark 

kommunerevisjon IKS til Kontrollutvalgsmøtet 25.09.2018. 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering. 

 

Møtebehandling 
Bent Frode Bystrøm bad om å få sin habilitet vurdert i saken. Gjennom sin jobb i Vekstra var han 

regnskapsfører før Tinn Vann og avløp AS. Utvalget vurderte han inhabil etter forvaltningslovens § 6 

andre ledd.  

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/Anne Hagen Stridsklev la frem rapporten i møtet, og svarte på 

spørsmål fra utvalgsmedlemmene.  

 

Rådmann Rune Engehult, personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø, Teknisk sjef Jan Arvid 

Gravklev og ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland hadde ordet i saken. 

 

Rådmann opplyste at han var i gang med å utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.  

 

Leder satte frem to forslag til vedtak:  

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering 

 

Kontrollutvalget tar til orientering at rådmann vil utarbeider ny eierskapsmelding for Tinn kommune.  

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering. 

 

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.  

 

Kjetil Høstrup Djuve la frem forslag til tillegg til vedtak:  

Kommunestyret understreker at kommunalt eide selskapers har plikt til å ivareta egen dokumentasjon 

og arkiv. Kommunestyret ber avviklingsstyret sørger for at arkivet etter Tinn vann og avløp AS 

bevares som del av kommunens arkiv. 

 

Votering 
Leders andre forslag ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Kjetil Høstrup Djuve ble enstemmig 

vedtatt.  
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Vedtak  
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Tinn vann og avløp AS til orientering 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering. 

 

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.  

 

Kommunestyret understreker at kommunalt eide selskapers har plikt til å ivareta egen dokumentasjon 

og arkiv. Kommunestyret ber avviklingsstyret sørger for at arkivet etter Tinn vann og avløp AS 

bevares som del av kommunens arkiv. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/18 Tinn kommunes behandling av spesialundervisning i skolen. 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien gav utvalget en orientering om saken og svarte på spørsmål fra 

utvalget.  

 

Saken ble lukket under orienteringen jf. kommuneloven § 31 fjerde ledd.  

 

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunalsjefen til etterretning.  

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.   

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar orienteringen fra kommunalsjefen til etterretning.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/18 Orientering fra revisor 05.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin ga utvalget en orientering om den løpende revisjonen i kommunen.  

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/18 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor la frem revisors uavhengighetserklæring.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/18 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Møtebehandling 
Sekretær la frem saken i møtet. 

 

Forslag til vedtak: Kontrollutvalget i Tinn kommune blir medlem i FKT. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget i Tinn kommune blir medlem i FKT. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Eventuelt i møte 05.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.06.2018 20/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 

1) Torild Irene Kristiansen Bye ønsker en orientering om NAVs rutiner ved inngåelse av 

husleiekontrakter. Dette sett i lys av forvaltningsrevisjonen «Inngåelse av husleiekontrakter».  

Sekretariatet opplyste at forvaltningsrevisjonsrapporten ikke har blitt fulgt opp som vedtatt, og 

at det settes opp en oppfølgingssak i neste møte. Kontrollutvalget ønsker at rådmann og NAV 

leder innkalles.  

 

2) Kjetil Høstrup Djuve bad om at det settes opp en sak slikk at utvalget kan få en redegjørelse 

fra administrasjon på rutiner ift. oppstart, stopp og utsettelse av avgiftene innenfor vann og 

avløp. Spørsmål: Hvilket system brukes og hvilke saksbehandlere har myndighet? Hvilke 

rutiner for internkontroll finnes? Utvalget diskuterte saken. Det ble ikke enighet om å sette 

saken opp på neste møte.  
 

3) Sekretær bad om en tilbakemelding på om utvalget ønskte et enhetsbesøk/virksomhetsbesøk i 

neste møte. Det var satt opp besøk på planavdeling og arkiv på møte og arbeidsplanen for 

2018. Utvalget ønsker å besøke kommunens arkiv. Det er ønskelig med en generell orientering 

om arbeidet med arkivet, samt en orientering om omstillingsprosessen de har vært igjennom.  

 
Kjetil Høstrup Djuve ønsker også at planavdelingen inviteres for å gi en orientering om sitt 

arbeid.  

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/11259-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Virksomhetsbesøk til Arkivtjenesten  - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget virksomhetsbesøk. 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med 

kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også kommunale 

foretak og selskap. 

 

Formålet med besøket er blant annet å: 

 Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen 

 Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer 

knyttet til for eksempel etikk er kommunisert 

 Sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få 

orientering om og innsyn i system og rutiner 

 

Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Arkivtjenesten i Tinn kommune. Kontrollutvalget har bedt 

om en orientering om virksomheten generelt, hvordan de sikrer at dokumenter journalføres og arkiveres i 

samsvar med gjeldene krav og om eventuelle utfordringer.  

 

Arkivleder Ann Kristin Marumsrud møter fra kommunen på virksomhetsbesøket.  
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Arkivsak-dok. 18/10898-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering - Arbeid med plansaker  - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
En viktig del av kontrollutvalgets arbeid er å få oversikt over kommunens arbeidsoppgaver og tjenester. 

På bakgrunn av dette har kontrollutvalget ønsket en orientering fra planavdelingen i kommunen.  

 

 

Saksopplysninger: 
Administrasjonen har blitt bedt om å gi en generell orientering om avdelingen og om hvordan det 

arbeides med plansaker i kommunen.  

 
Eli S. Samuelsen fra planavdelingen møter for å gi kontrollutvalget en orientering.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem med forslag om at den blir tatt til orientering. Kontrollutvalget fatter vedtak etter 

orientringen i møte. 
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Arkivsak-dok. 18/07201-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 - Tinn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2018 tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Overordnet revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordnete planleggingen av 

regnskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at de planlagte 

revisjonshandlingene er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at det 

gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i å følge opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 
 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Tinn kommune og har avtale om å levere 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Tinn kommune. Kommunens revisor skal følge lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2018. Strategien skal gi kontrollutvalget et innblikk i hvilke 

fokusområder revisjonen har prioritert, hva som er årlige oppgaver og hva som er ekstraordinære 

oppgaver.  

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete 

revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon i Tinn kommune i 2018 i møtet. 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Fremleggelse av revisjonsstrategien for utvalget er med på å sikre kontrollutvalget 

et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 
 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Tinn kommune 2018 
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Arkivsak-dok. 18/07204-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune 

med en ramme på kr. 1 300 900,-  

 

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 Tinn 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 blir bevilget 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 Tinn 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. 

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2019. Temark arrangerer to årlige konferanser i 
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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 aktuelle fagkonferanser.  

 

2. Kjøp av tjenester  

Tinn 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  

Tinn kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse. Budsjettet fastlegges endelig av representantskapet, og 

budsjettallene er derfor anslag. 

 

2.2 Revisjonstjenester  

Tinn kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader fordeles etter 

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

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 vanligvis blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg 

til det faste driftstilskuddet..  

 

Telemark kommunerevisjon IKS oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste mellom 50 000 – 100 

000,- alt etter hva som skal undersøker og i hvor mange selskaper. En forvaltningsrevisjon i et selskap 

kan koste i størrelsesorden 200 000,-. Der flere kommuner går sammen om å gjennomføre 

eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskaper vil selvsagt totalkostnaden deles på de deltakende 

eierkommunene.  

 

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

eksterne. 

 

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.  

 

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tinn kommune 2019: 
 

Beskrivelse Regnskap 2017 
Budsjett 
2018 

Regnskap pr. 
d.d 

Budsjett 
2019 

Kontrollutvalget drift 121 252 165 000 54 131 153 000 

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortj.  46 918 65 000 21 087 60 000 

Arbeidsgiveravgft 3 041 5 000 932 5 000 

Møteutgifter/Bevertning 4 218 10 000 6 700 10 000 

Skyss/reise 13 443 10 000 3 451 10 000 

Opplæring/kurs/andre møter 35 070 60 000 17 276 50 000 

Kontingenter/abonnement 16 500 15 000 2 125 15 000 

Annonseutgifter 2 062 0 2 560 3 000 
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Kjøp av tenester 1 032 400 1 239 000 855 797 1 147 900 

Revisjon (TKR) 883 900 906 000 679 497 929 500 

Sekretariat (Temark) 148 500 153 000 76 300 158 400* 

Selskapskontroll og andre tjenester 0 180 000 100 000 60 000 

Totale utgifter 1 153 652 1 404 000 909 928 1 300 900 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr, 1 300 900,- for kontrollutvalget for 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året.  

 

Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, 

og der 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. 
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Arkivsak-dok. 18/00172-10 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 25.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- Nytt fra sekretariatet 

- NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

-  Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene 
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Arkivsak-dok. 18/00179-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 25.09.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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