
Meeting Book: Siljan kontrollutvalg (11.09.2018) 

Siljan kontrollutvalg 

Date: 2018-09-11T10:00:00 

Location: Kommunehuset, møterommet 

Note: 

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

47034560, snarets mulig. 

 

I forbindelse med kontrollutvalgsmøtet vil det bli holdt et virksomhetsbesøk i Loppedåpan barnehage. 

Sentrale temaer for virksomhetsbesøket vil være: 

- Generell orientering om Loppedåpan barnehage og organiseringa av barnehagene i Siljan kommune, 

herunder 

o Bemanning – pedagoger 

o Utfordringer 

- Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

o Inneklima i barnehagene 

o Sikring mot ulykker og overgrep 

o Hvordan det arbeides med psykososialt miljø og mobbing 

- Samarbeid med barnevernet – får ansatte tilfredsstillende opplæring ihht. meldeplikt 

 

Virksomhetsbesøket vil finne sted fra kl. 10.00 til ca. kl. 11.00. Det ordinære kontrollutvalgsmøtet holdes 

på møterommet på kommunehuset fra ca. kl. 11:30. 



Saksliste
 

Møteinnkalling
3/18 Godkjenning av innkalling 11.09.2018 3

 

Møteprotokoll
3/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018 4

 

Saker til behandling
13/18 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland" 16 

14/18 Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Siljan kommune 24 

15/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 -

Siljan kommune 28 

16/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Siljan kommune 39 

17/18 Referatsaker 11.09.2018 42 

18/18 Eventuelt 11.09.2018 43

 



3/18 Godkjenning av innkalling 11.09.2018 - 18/00165-16 Godkjenning av innkalling 11.09.2018 : Godkjenning av innkalling 11.09.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00165-16 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 11.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 11.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 11.09.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 11.09.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00165-17 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 17.04.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 17.04.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll fra møtet 17.04.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll fra møtet 17.04.2018 
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Møteprotokoll  
 

Siljan kontrollutvalg 

 
Dato: 17.04.2018 kl. 10:00-12:30 
Sted: Kommunehuset, møterommet 
Arkivsak: 18/00165 
  
Til stede:  Jan Olav Hagen (leder), Helga Baasland, Ole Arthur Austad 
  
  
  
Andre: Ordfører Kjell Sølverød 

Rådmann Jan Sætre, økonomisjef Kjersti Førstøyl sak 8/18 

Telemark kommunerevisjon IKS revisor Lisbet Fines 

Temark Line Bosnes Hegna 
  
Protokollfører: Line Bosnes Hegna 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00165-8 Godkjenning av innkalling 17.04.2018 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00165-9 Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.2018 4 

Saker til behandling 

8/18 18/04249-1 
Årsregnskap og årsberetning 2017 for Siljan kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 
5 

9/18 18/04256-1 
Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2017 – Siljan kommune 
7 

10/18 18/02480-5 Prosjektplan og tilbudsbrev for eierskapskontroll - Eierstyring i 8 
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Siljan kommune. 

11/18 18/00171-4 Referatsaker 17.04.2018 9 

12/18 18/00178-3 Eventuelt 17.04.2018 10 

    

 

 
Siljan, 17.04.2018 

 

 

Jan Olav Hagen       Line Bosnes Hegna 

kontrollutvalgsleder      sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av innkalling 17.04.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkalling 17.04.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Ønsker at store vedlegg skal legges som vedlegg utenom komplett 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 17.04.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokoll fra møtet 06.02.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 06.02.2018 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

8/18 Årsregnskap og årsberetning 2017 for Siljan kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 8/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Siljan kommunes årsregnskap 2017:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Siljan kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Årsregnskapet viser kr. 151 057 973 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 11 653 999               

og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 893 414. Investeringsregnskapet viser et resultat i 

balanse.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Siljan kommunes årsregnskap 2017 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors rapport til 

kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 

 

 

Møtebehandling 

Rådmann og økonomisjef la frem årsregnskapet og årsrapporten 2017 for utvalget. 

 

Revisor la frem revisjonsberetningen og rapport til kontrollutvalget. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Siljan kommunes årsregnskap 2017:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Siljan kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  
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Årsregnskapet viser kr. 151 057 973 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 11 653 999               

og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 11 893 414. Investeringsregnskapet viser et resultat i 

balanse.  

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler.  

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Siljan kommunes årsregnskap 2017 godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors rapport til 

kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/18 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2017 – Siljan kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 9/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Siljan kommune» 

og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2017» til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Rapporten ble lagt frem til orientering. Rådmann kommenterte rapporten. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Siljan kommune» 

og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2017» til orientering. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/18 Prosjektplan og tilbudsbrev for eierskapskontroll - Eierstyring i 

Siljan kommune. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 10/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av «Eierstyring i Siljan 

kommune» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris på kroner 60 000,-. 

 

 

Møtebehandling 

Prosjektplanen og tilbud ble lagt frem for utvalget. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan og tilbudet på eierskapskontrollen av «Eierstyring i Siljan 

kommune» fra Telemark kommunerevisjon IKS, med en pris på kroner 60 000,-. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/18 Referatsaker 17.04.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 11/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Sakene ble lagt frem til orientering. 

 

Votering 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Referatsakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/18 Eventuelt 17.04.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 17.04.2018 12/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

 

 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/10642-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland" 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Informasjon fra Telemark kommunerevisjon IKS tas til orientering. Siljan kontrollutvalg godtar at 

rapporten legges frem på et fellesmøte i januar 2019. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
6. august 2018 mottok kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune og Telemark kommunerevisjon IKS et 

brev fra en gruppeleder i Skien bystyre angående overskridelser i ett av Bypakkeprosjektene – 

Lilleelvkrysset. I brevet blir kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune anmodet om å belyse flere 

problemstillinger. 

 

Kontrollutvalgene i fylket samt i Skien, Porsgrunn og Siljan vedtok høsten 2017 å gjennomføre en felles 

forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland. Videre orienterte revisjonen muntlig om at de planla å se på 

enkeltprosjekter. Ett av dem de nevnte særskilt var Lilleelvkrysset. Dette ble enstemmig vedtatt i 

utvalgene.   

 

Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommunen behandlet i møte 30.08.2018 brevet fra gruppelederen i 

Skien (se vedlegg). Utvalget fattet følgende vedtak i saken:  

 

Kontrollutvalget tar notatet til etterretning og det skal legges ekstra vekt på spørsmålene rundt 

Lilleelvkrysset. Prosjektet skal prioriteres og rapporten leveres i januar 2019. 

 

Saksopplysninger: 
Etter Telemark kommunerevisjons vurdering ligger de fleste temaene nevnt i brevet fra gruppelederen 

innenfor den pågående forvaltningsrevisjonen. Viser til vedlagt notat fra revisjonen med utfyllende 

informasjon om prosjektet og status.  

 
Forvaltningsrevisjonen av «Bypakke Grenland er noe forsinket, og kan ikke levers i henhold til vedtatt 

prosjektplan. Generelt mener revisjonen det er bra at felles forvaltningsrevisjoner presenteres for 

deltakende kontrollutvalg i et felles møte.  Kontrollutvalget i fylket ønsket å få rapporten om Bypakke 

Grenland til behandling medio januar 2019. Da rapporten kan få oppmerksomhet fra flere hold ser 

revisjonen helst at det arrangeres et felles møte for de fire kontrollutvalgene hvor rapporten om Bypakke 

Grenland blir presentert. 

 

TKR IKS v/forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal møter for å orientere i saken. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler at rapporten legges frem i et fellesmøte i januar 2019.  Møtedato blir satt opp på 

Møte- og arbeidsplan for 2019, som legges frem i utvalgets siste møte i 2018.  

 

 

 

Vedlegg:  
- Felles notat til KU-møter i Telemark Fylkeskommune, og kommunene Siljan, Porsgrunn og 

Skien  

- Saksprotokoll KU-TFK, 30.08.18, sak 21/18 

- Brev til Kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune fra FrPs bystyregruppe Skien 
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Utarbeidet dato: 

 

Aug.18/hra 

Prosjekt: 
 
750 017 Bypakke Grenland 
 

 
 

1 
 

 
Felles notat til KU-møter i Telemark fylke og kommunene 
Skien, Porsgrunn og Siljan – aug.-sept. 2018 

 

1. Bakgrunn 

6. august 2018 mottok kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune og Telemark kommunerevisjon 

IKS et brev fra en gruppeleder i Skien bystyre angående overskridelser i ett av Bypakkeprosjektene – 

Lilleelvkrysset. Brevet ble også omtalt i media i lokalpressen. 

I brevet blir KU anmodet om å få belyst flere problemstillinger: 

1. Hvilken kontroll, oppfølging, og rutiner for oppfølgning av prosjektene er gjennomført. 

2. Når fikk styringsgruppen rede på de betydelige kostnadsøkningene i Lilleelvprosjektet, og 

kunne man sett for seg alternative løsninger som ville minimert kostnadssprekken. 

3. Har man gode nok rutiner, kompetanse og oppfølging av kontraktsforhold mot utførende 

firmaer i prosjektene. 

4. Hvilke roller og ansvar er avklart og definert mellom Bypakke Grenland/styringsgruppen og 

Statens vegvesen. 

Kontrollutvalgene i fylket samt i Skien, Porsgrunn og Siljan vedtok høsten 2017 å gjennomføre en 

felles forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland. Videre orienterte revisjonen muntlig om at vi planla 

å se på enkeltprosjekter. Ett av dem vi nevnte særskilt var Lilleelvkrysset. Dette ble gjort i alle fire 

kontrollutvalgene, og ingen utrykte uenighet til det valget.  

 

2. Vurdering – svarer forvaltningsrevisjonen ut disse innspillene? 
Etter vår vurdering ligger de fleste temaene nevnt i brevet fra gruppelederen innenfor den pågående 

forvaltningsrevisjonen.  Det eneste unntaket er pkt. 3. 

Vi viser her til prosjektplanen som ble vedtatt høsten 2017, der det står at vi vil undersøke: 

 Tiltak for samordning mellom ordinær virksomhet i den enkelte kommune/fylkeskommunen 

og prosjektorganisasjonen i Bypakka. 

 

 Tiltak for styring og rapportering mellom ordinær virksomhet i den enkelte 

kommune/fylkeskommunen og prosjektorganisasjonen i Bypakka. 

 



13/18 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland" - 18/10642-1 Status for Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bypakke Grenland" : Felles notat til KU i fk, Skien, Porsgrunn og Siljan

 

 
 

Utarbeidet dato: 

 

Aug.18/hra 

Prosjekt: 
 
750 017 Bypakke Grenland 
 

 
 

2 
 

Med en slik tilnærming retter vi oppmerksomhet mot hvordan kommuner/fylkeskommunen har 

organisert samarbeidet om de samferdselsprosjektene som er lagt til bypakka, og hvordan 

kommuner/fylkeskommuner styrer planlegging og gjennomføring av disse oppgavene.   

Når det gjelder oppfølging av kontraktsforhold mot utførende firmaer, jf. pkt. 3 i brevet, så vil det for 

fylkeskommunen være slik at de gir oppdrag til SVV om gjennomføring av et veiprosjekt. Deretter 

skal Statens vegvesen innhente anbud og inngå kontrakter med entreprenører.  

 

3. Veien videre 
I tillegg til ovennevnte temaer, skal revisjonen ifølge prosjektplanen se nærmere på porteføljestyring 

og håndtering av uventede hendelser. Videre står det at disse temaene vil bli belyst og eksemplifisert 

ved at vi trekker inn enkeltprosjekter fra bypakka.  

 

Nå når vi har jobbet med forvaltningsrevisjon av bypakka en stund, og ser at det kan være en fordel å 

velge en litt annen løsning. Vi har derfor et forslag som vi ønsker å drøfte med kontrollutvalget.  

 

I stedet for å trekke inn flere enkeltprosjekter som eksempler, foreslår vi at vi ser grundigere på ett 

prosjekt – Lilleelvkrysset. Vi foreslår videre at vi ikke ser generelt på organisering og styring, men 

helt konkret hvilke tiltak fylkeskommunen og ev. bypakkeorganisasjonen har hatt for å sikre 

tilfredsstillende kostnadskontroll med dette prosjektet, og om de er gjennomført i praksis. 

Begrunnelse 

 Siden Lilleelvprosjektet ligger an til ganske store overskridelser, kan det være nyttig å 

undersøke hvilke rutiner som gjelder for kostnadskontroll, og om disse har vært fulgt i 

praksis.  

 Selv om fylkeskommunen er vegeier og Porsgrunn er reguleringsmyndighet for 

Lilleelvprosjektet, mener vi at en undersøkelse av rutiner og praksis for kostnadskontroll vil 

kunne ha overføringsverdi til andre bypakkeprosjekter.  

 Nå vi avgrenser som foreslått, kan vi gå dypere inn i tema. 

 Lilleelvkrysset er et prosjekt som er nesten ferdigstilt. Mao kan vi innhente informasjon om 

nesten hele prosessen. 

 

4. Leveranse 
I utgangspunktet var planen at hovedtyngden av forvaltningsrevisjonen skulle gjennomføres første 

halvår i år, men av ulike årsaker har det ikke latt seg gjøre. Det betyr at vi er noe forsinket. Det kan 

vise seg vanskelig å få levert rapporten til kontrollutvalgene for behandling før jul. Vi ber derfor om 

åpning for å legge den fram for behandling i første møte i 2019, dersom vi ikke klarer fristen før jul.  
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Fra 

Jørn Inge Næss, gruppeleder Skien Fremskrittsparti/Bystyregruppen 

Til 

Kontrollutvalget/Revisjonen Telemark Fylkeskommune 

 

Skien, 6 august 2018 

 

 

 

Anmodning om granskning/ gjennomgang av Bypakke Grenland 

porteføljestyring og kontroll av prosjektene, og prosjekt 

Lilleelvakrysset. 

 

Viser til diverse medie oppslag vedrørende kostnads økninger i 

Bypakke prosjektene, og Lilleelva krysset spesielt. 

Bypakke Grenland er porteføljestyrt og styres overordnet av 

Styringsgruppen for Bypakke Grenland, der sentrale ordførere og 

politikere danner gruppen sammen med administrasjon. 

Styringsgruppens viktigste oppgave er å sørge for at prosjektene 

styres i henhold til de føringer som lå til grunn da Stortinget vedtok 

Bypakke Grenland. 

Så langt har det i flere av prosjektene vist seg at kostnadene er 

betydelig høyere enn det som lå til grunn i Stortingets behandling. 
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Dette vil ha som konsekvens at mange av prosjektene som er planlagt 

ikke kan la seg gjennomføre pga kostnadsøkninger og overskridelser. 

 

Lilleelvkrysset har så langt meldte kostnadsøkninger i størrelsesorden 

langt over 100 mill, og slutt strek er ennå ikke satt….. 

Det er betimelig at revisjonen og kontrollutvalget gjennomgår 

prosjektet og følgende bør belyses /avklares: 

1. Hvilken kontroll, oppfølging, og rutiner for oppfølgning av 

prosjektene er gjenomført. 

2. Når fikk styringsgruppen rede på de betydelige 

kostnadsøkningene i Lilleelva prosjektet, og kunne man sett for 

seg alternative løsninger som ville minimert kostnads sprekken. 

3. Har man gode nok rutiner, kompetanse og oppfølging av 

kontrakts forhold mot utførende firmaer i prosjektene. 

4. Hvilke roller og ansvar er avklart og definert mellom Bypakke 

Grenland/styringsgruppen og Statens vegvesen. 

5. Det er helt åpenbart andre spørsmål og undersøkelser som bør 

finne sted, men det overlater jeg til Kontrollutvalget og definere. 

Anmoder om at Kontrollutvalget i Telemark Fylkeskommune   

iverksetter granskning/gjennomgang av organisering og oppfølging 

av Bypakke Grenland. 

 

Med vennlig hilsen 

Jørn Inge Næss 

Gruppeleder Skien Fremskrittsparti/Bystyregruppen. 
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Saksprotokoll 
 

 
Arkivsak-dok. 17/15264 
Arkivkode  
Saksbehandler Line Bosnes Hegna 

 

Handsama av Møtedato Saknr 

1 Telemark kontrollutval 30.08.2018 21/18 

 

 

 

Orientering om status - forvaltningsrevisjon Bypakke Grenland 

 

 

Telemark kontrollutval har handsama saken i møte 30.08.2018 sak 21/18 

 

Møtehandsaming 

Forvaltningsrevisor redegjorde for status i prosjektet, jfr fremlagt notat. 

 

Fellesforslag: «Kontrollutvalet tek notatet til etterretning og det skal leggast ekstra vekt på 

spørsmåla rundt Lilleelvkrysset. Prosjektet skal prioriterast og rapporten leverast i januar 2019» 

 

Votering 

Forslag til vedtak samrøystes vedteke. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalet tek notatet til etterretning og det skal leggast ekstra vekt på spørsmåla rundt 

Lilleelvkrysset. Prosjektet skal prioriterast og rapporten leverast i januar 2019. 
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Arkivsak-dok. 18/07171-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Revisors uavhengighetserklæring 2018 - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang. 

 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Lisbeth Fines og oppdragsrevisor 

Ingebjørg Nordby Vibeto legges frem i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til revisors uavhengighetserklæring. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisor uavhengighetserklæring 2018 
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•I TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805,3702 Skien
TIf.:359I 7030
e-post: post-tkrtekomrev.no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83,3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Kontrollutvalget i Siljan kommune
Foretaksregisteret:

v/Telemark kontrollutvalgssekreta riat IKS 985 867 402 MVA

Postboks 4

3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 18/1447/inv

Deres ref.:
Arkivkode: 811200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i

forhold til Siljan kommune

Innledning

I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør

merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors

uavhengighet.

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet

gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å

legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet

Følgende fremgår av kommuneloven § 79:
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående har

en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at dette kan

svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes

a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende

forhold
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres ektefeller

eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og

c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt

under bokstav a.

Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors

uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen

eller fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at

revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.
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Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13:
• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller

fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved
siden av revisoroppdraget.

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller
fylkeskommunen deltar i.

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på
annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.

I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften § 14:

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke eller
reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs, kommunens)
egne ledelses- og kontrolloppgaver

• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i
skattesaker etter domstolloven.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunere visjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Siljan
styrende organer kommune deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller inneharfunksjoner i annen virksomhet som kan føre
inneha funksjoner i til interessekonflikt el/er svekket ti/lit til rollen som revisor.
annen virksomhet, som
kan føre til
interessekonflikt eller
svekket tillit
Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Siljan kommune som har

betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Før slike tjenester utføres foretas en vurdering av rådgivningens eller tjenestens art i

eller andre tjenester forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen konkluderer
som er egnet til å med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med bestemmelsen i forskriften §
påvirke revisors 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.
habilitet

Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrolivurderinger.

Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Si/jan
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Si/jan kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne lede/ses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
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Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Si/jan kommune.
fullmektig for den
revisjo nspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 15. august 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet Fine lngebjørg Nord by Vibeto

oppd ragsa nsvarlig revisor/ oppd ragsrevisor

registrert revisor
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Arkivsak-dok. 18/07170-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - 

Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Siljan 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 Siljan kommune og har avtale om å levere 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Siljan 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 Ingebjørg Norby Vibeto vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete 

revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon i Siljan 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 Siljan kommune 2018 
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Om Telemark kom munerevisjon IKS og
overordnet revisjonsstrategi

Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er et av landets største interkommunale
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og
Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester
for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører.

I tillegg til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for kommunen og kommunale

foretak avgir 1KR mange ulike uttalelser og attestasjoner for ulike enheter i

kommunen. Dette er uttalelser og attestasjoner som tilskuddsgivere krever for

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

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

Etter særskilt bestilling påtar 1KR seg også å utarbeide plan for selskapskontroll og

utføre selskapskontroll knyttet til selskap der kommunen har eierinteresser.

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

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

2
Telemark kommunerevisjon IKS
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i Innledning
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

revisjonsa rbeidet.’

Revisjon av kommunen består av to hovedoppgaver; regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon. Telemark kommunerevisjon IKS (1KR) er valgt som revisor og har

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.

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

rapportene har direkte betydning for arbeidet med regnskapsrevisjon.

Overordnet revisjonsstrategi er det overordnede planleggingsdokumentet for

gjennomføring av regnskapsrevisjon. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å gi

kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Revisjonsstandarden

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

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

kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar av revisor.

Ved planlegging av revisjonsoppdraget skal revisor vurdere kontrollmiljøet i

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

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

regnskapsføring og endringer av økonomisystem mv. Vurdering av risiko og

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

ressursene vi planlegger å bruke på revisjon av oppdraget.

Regnskapsrevisjon og attestasjoner gjennomføres løpende. Årsoppgjørsrevisjonen

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

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

årsregnskapet, senest 15. april.

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

tilknytning til kommunen. For Siljan gjelder dette regnskapet for Siljan menighetsråd

(med fellesrådsfunksjoner). For revisjon av dette regnskapet utarbeides det egen

revisjonsstrategi og —plan. For andre regnskaper, for eksempel IKS, gjelder særskilte

lover, forskrifter og instrukser, og kontrollutvalget har ingen rolle i revisjon av disse

regnskapene.

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

Internasjonale revisjonsstandarder (International standards on auditing — SA)

3
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2 Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er avgitt i samsvar

med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Vår revisjon er utført i samsvar

med god kommunal revisjonsskikk, som bygger på internasjonale revisjonsstandarder.

Disse krever at vi etterlever etiske krav og utfører arbeidet på en måte som skal gi

betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Revisors konklusjoner om årsregnskapet kommet fram i revisors beretning, hvot vi

uttaler oss om følgende fire temaer:

• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk i Norge

• regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett

• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter

• registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger er i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Ved eventuelle vesentlige mangler ved ett eller flere av disse punktene vil det komme

fram som merknader i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget vil da få brev med

nærmere bakgrunn for merknaden, såkalt nummerert brev fra revisor.

I tillegg til revisors beretning, utarbeider revisor en årlig rapport til kontrollutvalget.

Denne er en oppsummering av revisjonsarbeidet for regnskapsåret. Revisor tar her

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

tas med i revisjonsberetningen. Eventuelle merknader gitt i revisjonsberetningen

utdypes også, da revisjonsberetningen er forholdsvis standardisert.

Revisor rapporterer også til KU om revisjonsarbeidet gjennom hele året. Dette gjøres

muntlig i hvert kontrollutvalgsmøte. Hvis det er saker av mer alvorlig karakter vil

rapporteringen til kontrollutvalget være skriftlig.

Revisor må vurdere om informasjon og opplysninger vi har fått kan tyde på at det

foreligger misligheter. Gjennom sitt arbeid skal revisor bidra til å forebygge og til å

avdekke misligheter. Begrepet misligheter brukes oftest om tilsiktede handlinger. Det

er særlig to typer tilsiktede handlinger som er relevante for revisor; uredelig

regnskapsrapportering og underslag av eiendeler. Dersom revisor konstaterer

misligheter, skal det straks sendes en skriftlig foreløpig innberetning til

kontrollutvalget. Når forholdet er avklart, får kontrollutvalget endelig innberetning.

Administrasjonssjefen/rådmann skal ha kopi av innberetningene.

4
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3 Risikovurdering

Risiko handler om:
- hva som kan gå galt,
- hvor sannsynlig er det at noe går galt og
- hva er konsekvensen hvis det skulle gå galt.

Revisor utfører risikoanalyser av kommunen for å kartlegge eventuelle områder hvor

det kan foreligge risiko som kan medføre vesentlige feil i regnskapet. Gjennom

risikoanalysene vurderes risiko på ulike områder, og resultatet av analysene avgjør

omfanget og valget av aktuelle revisjonshandlinger.

Kommunene er ganske stabile virksomheter, med faste oppgaver som skal løses

innenfor budsjettets rammer. Rammene for kommunens drift er i hovedsak avhengig

av statlige overføringer og skatteinntekter. Den kommunale virksomheten må forholde

seg til mange lover, forskrifter og rundskriv. Regelverket er omfattende og det vil alltid

være en viss risiko for at ikke alle regler etterleves.

3.1 Kommunens økonomi
Prioriteringene som kommunen vedtar i det årlige budsjettet er forankret i

kommunens handlingsplan og økonomiplan, som vedtas for en fireårsperiode. Til tross

for en målsetting om en årlig befolkningsvekst på om lag i %, har Siljan de siste årene

opplevd en tilsvarende befolkningsnedgang. Dette, sammen med andre faktorer i

inntektssystemet, fører til en reduksjon i inntekter fra staten i planperioden. Siljan har

en skatt- og rammetilskuddsgrad på ca. 80 %, noe som er veldig høyt. Det betyr at

Siljan er spesielt sårbar for endringer i disse inntektene, og det er akkurat det som

foregår nå. Kommunen har midler på disposisjonsfond som kan brukes til å dekke

avviket mellom utgifter og inntekter i noen år, men det er jo ingen varig løsning å tære

på oppsparte midler.

Ny kommunelov legger opp til at kommunestyret må benytte finansielle måltall i

økonomistyringen. Det er opp til kommunestyret selv å velge hvilke måltall og

størrelsen på disse. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at kommunen skal

forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.

Drift

Mindreforbruket for de tre siste årene (2015-2017) er avsatt til disposisjonsfond. De

gode resultatene bygger i stor grad på økte inntekter og lavere kostnader som

kommunen selv ikke styrer.

5
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Brutto driftsresultat har vært negativt i hele planperioden, og det betyr at driftsnivået

er for høyt i forhold til driftsinntektene. Dette gjør kommunen sårbar for uforutsette

hendelser og endringer i budsjettforutsetningene fra staten.

Driftsbudsjettet for 2017 hadde et negativt netto driftsresultat på - 0,3 %, mens

regnskapet viser et positivt resultat på 6 %. Dette skyldes bl.a. økt skatteinngang på

slutten av året, som er vanskelig å forutse og korrigere for med budsjettreguleringer.

Siljan har budsjettert med negativt netto driftsresultat i hele planperioden, og

budsjettert med bruk av disposisjonsfond for å komme i balanse. En kommunes netto

resultatgrad2 bør ligge på 1,75 ¾ over tid. Denne anbefalingen om sunt

kommuneregnskap kommer fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og

fylkeskommunal økonomi (TBU), som er nedsatt av Kommunal og

moderniseringsdepartementet. Anbefalingen gjelder for kommunesektoren samlet,

men gir likevel en indikasjon på hva som også er fornuftig i den enkelte kommune.

For 2018 budsjetteres det igjen med negativt både brutto og netto driftsresultat, men

de er avventende i forhold til hva resultatet vil bli, siden det har vært store endringer i

løpet av året de siste årene.

Investeringer

Kommunen har for 2018 budsjettert med kr 48 millioner i investeringer, hvorav 35

millioner skal finansieres med låneopptak. Hovedprosjektet i 2018 er Heiveien boligfelt

trinn III. lnvesteringsnivået har ligget ganske stabilt mellom 35 og 50 millioner de siste

årene.

Gjeld og likviditet

Netto lånegjeld pr innbygger (langsiktig gjeld korrigert for pensjon, utlån og ubrukte

lånemidler) har økt de siste årene på grunn av høy investeringsaktivitet i kommunen,

men den er fortsatt lav sammenlignet med andre kommuner. I Siljan utgjør netto

lånegjeld 61 % av driftsinntektene i 2017, mens snittet i Telemark er på 93 ¾.

Siljan kommune har god likviditet. Ubrukte lånemidler er på et lavt nivå, og kommunen

har en del frie midler på disposisjonsfond. Dette har økt de siste årene, pga. de gode

resultatene. TBU har en anbefaling om at fri EK (disp.fond) bør være på minst

4,5 % av brutto driftsinntekter. I Siljan er det på 15 % i regnskapet for 2017.

3.2 Kommunens Økonomiske internkontroll
Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den økonomiske internkontrollen i

kommunen. Ansvaret for internkontrollen er definert i kommuneloven og omtales der

2 Netto resultatgrad: netto driftsresultat/sum driftsinntekter i prosent
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som “betryggende kontroll”. Det innebærer at kommunen skal ha dokumentert

økonomisk internkontroll i form av formaliseringer, dokumenter og rutiner som

utarbeides, vedlikeholdes, kontrolleres og følges opp. Formålet er å sikre at

kommunen har den ønskede utvikling, at lover og regler overholdes, at det er kvalitet

og effektivitet i tjenestene og at kommunens omdømme og legitimitet ikke svekkes

(KS).

Den interne kontrollen kan deles i følgende komponenter:

• Kontrollmiljøet

• Kommunens risikovurderingsprosess

• lnformasjonssystemet

• Kontrollaktiviteter

• Overvåking av kontroller

Siljan kommune har etablert interne kontrollrutiner på en rekke områder. Revisor

gjennomgår disse løpende i revisjonsarbeidet. Vesentlige rutiner for vårt arbeid er

kommunens interne regelverk, regnskaps- og budsjettoppfølging og rutiner rundt

attestasjon og anvisning.

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

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

overordnede revisjonsstrategien skal fastsette en vesentlighetsgrense for regnskapet

totalt sett.

Vesentlighetsbegrepet brukes av revisor både ved planlegging og utførelse av revisjon.

Begrepet er også sentralt når revisor skal ta stilling til hvordan vi skal håndtete

identifisert feilinformasjon. Vesentlighetsgrensen brukes når revisor skal konkludere

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

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

avsnitt 2.

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

samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle

stillingen til ABC kommune per 31. desember 20X1, og av resultatet for regnskapsåret

som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk i Norge.

Vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett fastsettes med bakgrunn i

risikoanalysen, revisors profesjonelle skjønn og den generelle kunnskapen revisor har

om kommunen. Vi vurderer blant annet følgende momenter:

- Kommunens investeringsaktivitet

- Bemanningssituasjonen og kompetansen innenfor økonomiavdelingen
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- Økonomistyringen i kommunen

- Kommunens regnskaps- og budsjettoppfølging og økonomirapportering

- Størrelsen på de kommunale virksomhetene

- Politikernes og medias oppmerksomhet om kommunens økonomiske

disposisjoner

- Kommunens økonomi- og Iønnssystem

- Oppfølging innenfor delegasjon og desentraliserte Økonomiløsninger

- Skifte av nøkkelpersonell

- Kommunens interne regelverk

5 Revisjonspian
Med basis i risiko- og vesentlighetsvurderingene utarbeider revisor planer for hvert

enkelt revisjonsoppdrag. Revisjonsplanene angir de enkelte revisjonshandlinger som

revisor skal utføre. Revisjonsplanene er revisjonens interne arbeidspapirer og skal ikke

behandles politisk. Vi gjengir likevel hovedområdene av det vi har bestemt å se på i

2018 med bakgrunn i risikovurderingen.

5.1 Generelt

- Merverdiavgift og momskompensasjon er områder som medfører høy

risiko. Revisor bruker mye tid til å følge opp dette, blant annet ved pålegg

om attestasjon av terminoppgaver for momskompensasjon. Revisor deltar

også i møter og bidrar med forskjellige vurderinger om momsspørsmål,

særlig innenfor investeringer, hvor det er et komplisert regelverk.

- Noe av kommunens drift kan være i konkurranse med andre aktører i et

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

Kommunen bør derfor ha rutiner som fanger opp når kommunen eventuelt

kommer i en konkurransesituasjon.

- Rapportering og budsjettoppfølging

- Offentlige innkjøp

5.2 Drift

- Oppfølging av rutiner på lønnsområdet

- Beregning av oppholdsbetaling i sykehjem

- Avstemmingsrutiner

- Selvkostberegninger

5.3 Investering

- Oppfølging av investeringsbudsjettet

- Kontroll av skillet mellom drift og investering
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6 Avslutning
Den overordnede revisjonsstrategiens risiko- og vesentlighetsvurderinger bygger på en

foreløpig vurdering av bl.a. erfaring, historisk regnskapsmateriell og den interne

kontroll som foreligger i kommunen.

Det videre arbeidet med regnskapsrevisjon kan avdekke forhold som kan medføre

endringer i revisjonsstrategien. Vesentlige endringer skal dokumenteres og

kontrollutvalget skal informeres om disse.

Skien, 31. august 2018
Telemark kommunerevisjon IKS

UsbetF
Oppdragsansvarlig/registrert revisor lngebjørg N. Vibeto

oppdragsrevisor
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Arkivsak-dok. 18/07173-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune 

med en ramme på kr. 533 400,- 

 

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 Siljan 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 Siljan kommune for 

2019. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert 

på erfaringstall, 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 
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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  

egenregi. I tillegg har 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 fagkonferanser i mai/juni, og de er ikke så dyre.  

 

2. Kjøp av tjenester  

Siljan kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Telemark kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Siljan kommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ møtefrekvens/ 

kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, 

og budsjettallene er derfor anslag. 

 

2.2 Revisjonstjenester  

Siljan kommune er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter en 

vedtatt fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon, en gitt mengde med forvaltningsrevisjon, 

særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. 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 vil bli bestilt fra Telemark kommunerevisjon IKS og 

vil bli fakturert i tillegg til det faste driftstilskuddet.  

 

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 fire kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter.  

 

Satsene for godtgjøring i Siljan kommune fastsettes ut fra ordførers godtgjøring. Ledergodtgjøring i 

kontrollutvalget er 2 prosent av ordførerens godtgjøring. Møtegodtgjøring er 1 promille av ordførerens 

godtgjøring. Godtgjøring pr. møte frem tom 01.05.2019 er på kr. 906,- 

 

Ny kommunelov, som trer i kraft fra 2020, legger opp til at det skal være fem medlemmer i 

kontrollutvalget. Sekretariatet har derfor tatt med i budsjettet at det er fem medlemmer i utvalget etter  

kommunevalget høsten 2019. 
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Budsjett for kontrollutvalget 2019: 

 

Beskrivelse Regnskap  Budsjett Regnskap Budsjett 
   2017 2018 jun.18 2019 
 Godtgjørelse 31 491     30 000 * 

Opplæring, kurs inkl. reise 17 845 30 000 0 25 000 
 Kontingenter, abonnement 2 600 2 500 3 500 4 000 
 Bevertning 0 2 000 0 2 000 
 Kontrollutvalget 20 445 34 500 3 500 61000 
 Kjøp fra IKS         

 Kjøp av sekretariatstjenester 107 395 107 000 53 350 110 700 ** 

Kjøp av revisjonstjenester 296 400 304 000 197 074 311 700 
 Selskapskontroll m.m 3 900 50 000 0 50 000 *** 

Totalt 428 140 495 500 253 924 533400 
  

 

* Det ble avholdt to møter ekstra i kontrollutvalget i 2017.  

I henhold til ny kommunelov skal det være fem medlemmer i kontrollutvalget fra 2020.  

** Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for 2019 er 

derfor basert på et anslag. Forslaget gir en økning i kostnader til sekretariatet på 3,75 prosent. 

***Under forutsetning av at kontrollutvalget velger å bestille selskapskontroll ut fra vedtatt plan. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 533 400,- for kontrollutvalget for 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes 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. 
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Arkivsak-dok. 18/00171-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 11.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

a. Orientering fra sekretariatet  

 

 

2. Neste møte 20.11.2018, kl. 10:00 

a. Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

b. Rapport - Eierskapskontroll 

c. Møte- og arbeidsplan for 2019  

d. Orientering om budsjettet for Siljan kommune 2019  

e. Orientering fra revisor 

f. Referatsaker/Eventuelt 
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Arkivsak-dok. 18/00178-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 11.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 11.09.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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