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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-22 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.06.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00114-23 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 21.06.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 21.06.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

18/18 Praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring av politiske møter 

 
Arkivsak-dok.  18/11176-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Bakgrunn for saken: 

Knut Aall skrev i et leserinnlegg i Tvedestrandsposten at det skal ha vært et utvidet 

formannskapsmøte hvor ny barneskole for sentrum og skolestrukturen var hovedtema. Han 

etterlyste møteinnkalling og sakspapirer fra møtet som ikke skal ha vært offentliggjort. På 

bakgrunn av dette har kontrollutvalget bedt om å bli orientert om det aktuelle møtet og praksisen 

for sakspapirer, protokoller og kunngjøringen av politiske møter i Tvedestrand kommune.  

 

 

Saksopplysninger: 

Saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer finnes i Kommunelovens kapittel 6. 

Saksbehandlingsreglene etter kommuneloven gjelder for «folkevalgte organer». Kommuneloven 

§ 29 beskriver følgende anvendelsesområde: 
1. Bestemmelsene i dette kapitelet gjelder for kommunestyret, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg, 

faste utvalg, kommunestyrekomiteer, fylkestingskomiteer, kommunedelsutvalg, kommuneråd og 

fylkesråd samt kommunale eller fylkeskommunale nemder opprettet i medhold av andre lover. 

2. Bestemmelsen gjelder også for kontrollutvalg, dersom ikke annet fremgår av § 77. 

3. Bestemmelsen gjelder også for andre folkevalgte organer, så langt kommunestyret, fylkestinget 

eller oppnevningsorganer ikke bestemmer noe annet. 

 

Det trekkes i juridisk teori en ganske vid ramme for hva som anses som folkevalgte organer og 

hvem som dermed kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder for. I vurderingen for «andre 

folkevalgte organer» må man blant annet seg på hvem som har pekt ut det aktuelle organet som 

sitter der og hvilke oppgaver det har. Som en «tommelfingerregel» kan man legge til grunn at 

samlinger der folkevalgte utgjør hovedtyngden av deltakerne, og tilsatte i kommunens 

administrasjon medvirker eller er til stede i tjenstlig sammenheng, må anses som et folkevalgt 

organ i kommunelovens forstand. Det bemerkes at i den grad hele formannskapet er samlet så vil 

det være et møte i kommunelovens forstand, selv om andre deltakere er tilstede, i den grad man 

diskuterer saker som hører inn under formannskapets funksjonsområde. 

 

I Kommuneloven §30 står det at folkevalgte organer behandler sine saker og treffer sine vedtak i 

møter og at det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer. Det går videre 

frem av kommuneloven §32: 
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«Lederen av folkevalgt organ setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkallingen til møtet skal 

sendes organets medlemmer med høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som 

skal behandles. 

 

Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt offentlighet, skal være tilgjengelig 

for allmennheten. Innkalling til møtet skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel og 

skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles.» 

 

Høvelig varsel betyr som regel med et minimum 3-5 dager i forkant av møtet. De omtalte reglene 

for saksbehandling i folkevalgte organer skal tjene flere hensyn. Dels skal reglene sikre 

allmenheten adgang og mulighet til å øve innflytelse over de kommunale beslutninger som 

treffes, og dels skal reglene tjene informasjons- og kontrollhensyn.  

 

Samlinger i folkevalgte organ der man på forhånd diskuterer eller drøfter saker som senere kan 

komme til formell behandling i politiske organer, er møter i kommunelovens forstand selv om 

det ikke gjøres beslutninger der og da. At det ikke fattes beslutninger eller vedtak i møtene har 

heller ikke avgjørende betydning for vurderingene av møtebegrepet. Det er tilstrekkelig at det 

foregår drøftinger eller diskusjoner som kan høre inn under folkevalgte organers oppgaver. Om 

de folkevalgte organene på et senere tidspunkt eventuelt ikke får noen av sakene tidligere 

diskutert til behandling kan dette skyldes at sakene ble gjennomdrøftet på forhånd.  

 

Bernt og Overå skriver i Kommuneloven m/kommentarer (2011): 

«At ikke enhver sammenkomst av folkevalgte må oppfattes som et «møte» i kommunelovens 

forstand. Det må kunne arrangeres kurs og orienteringsmøter for de folkevalgte uten at 

bestemmelsen i §31 kommer til anvendelse. Forutsetningen for dette er i midlertidig at det er helt 

tydelig at det enten er tale om et kurs eller lignende av generell karakter, eller en orientering i 

form av en enveis kommunikasjon til de folkevalgte, og at forsamlingen ikke glir over i en 

realitetsdrøftelse av saker som vedkommende folkevalgte er ansvarlig for» 

 

Sivilombudsmannen har også uttalt at det må aksepteres at medlemmene av det folkevalgte 

organet også samles for andre formål enn å drive saksbehandling som for eksempel opplæring, 

og at det i så fall ikke vil være naturlig å betegne sammenkomsten som «møte» i forhold til §31. 

Videre har Sivilombudsmannen uttalt at formålet med en sammenkomst av folkevalgte vil 

avgjøre som det skal anses som et møte i kommunelovens forstand. Seminarer, kurs og lignende 

med en utpreget en-veis dialog og at det ikke forekommer diskusjoner eller meningsutvekslinger 

som ligger innenfor saker eller oppgaver til et folkevalgt organ å behandle. 

 

Karakteristisk for et formelt møte i kommunelovens forstand er at det kun er forsamlingens 

medlemmer som har tale, forslags og stemmerett. Administrasjonssjefen har dog møte og talerett 

i de fleste kommunale folkevalgte organ. Andre vil kun få anledning til å si noe i den grad 

ordstyrer/møteleder gir anledning til det. 

 

Kontrollutvalget har invitert administrasjonen til å orientere om det aktuelle møtet som hvor 

Knut Aall etterlyser sakspapirer og kommunens praksis for innkalling, protokoll og kunngjøring 

av politiske møter. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke gjort noen konkrete vurderinger av det aktuelle møtet som Aall henviser til 

i sitt leserinnlegg, men vil kunne bistå kontrollutvalget i møtet med dette basert på 

administrasjonens orientering. Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av 

administrasjonens orientering. 



 

 7  

19/18 Orientering om brøyting av kommunale veier 

 
Arkivsak-dok.  18/11274-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 19/18 

 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Det har i tidligere møte i kontrollutvalget blitt stilt spørsmål om hvilke avtaler kommunen har 

inngått for brøyting av kommunale veier og hvordan disse følges opp. Kontrollutvalget har 

derfor invitert administrasjonen til å orientere om hvilke avtaler kommunen har for brøyting av 

de kommunale veiene og hvordan kommunen følger opp de inngåtte avtalene. 

 

 

Saksopplysninger: 

Veglova §1 sier at en vei er definert som offentlig når den er åpen for allmenn ferdsel og som 

blir vedlikeholdt av stat, fylkeskommune eller kommune. Parkeringsplass, holdeplass, bro, 

ferjekai og oppstillingsplass er og å regne som offentlig vei. Veglova slår fast at 

veimyndighetene har vedlikeholdsplikt for offentlige veier jf. §1 og §20. Verken loven eller 

forarbeidene inneholder imidlertid noe nærmere definisjon av hva innholdet i 

vedlikeholdsplikten er, utover det som følger av §1 om at offentlig veier skal være åpne for 

«allmenn ferdsel». I vegloven med kommentarer (3. utg. 1997 side 101) går det frem at det 

tilligger kommunen som vegmyndighet «etter en skjønnsmessig vurdering å avgjøre hvilke 

vedlikeholdstiltak som skal utføres sett opp mot veiens betydning som transportåre, 

trafikkmengde og de tilgjengelige bevilgninger. Sivilombudsmannen har i en uttalelse vist til at 

omfanget av vedlikeholdsplikten i betydelig grad må bero på en skjønnsmessig vurdering av hva 

som utgjør et hensiktsmessig og forsvarlig vedlikeholdsnivå. Momenter som ligger til grunn for 

vurderingen kan være kommunens økonomiske situasjon, politiske prioriteringer, hensynet til 

fastboende og brukerintensiteten. Det kan sies at det er i stor grad opp til kommunen selv å 

vurdere hvor mye vedlikehold inkludert i dette brøyting, strøing og øvrig vintervedlikehold av 

veier som er nødvendig. 

 

Vedlagt til saken følger kontraktene som er brukt i forbindelse med anbudskonkurranser for 

brøyting i Tvedestrand kommune. I e-post til sekretariatet opplyser enhetsleder teknisk drift 

Anton Thomassen at de siste kontraktene gjelder for sesongen 2018/2019 og dermed vil det først 

være neste år at det går ut nye anbud. Videre skriver enhetslederen at det har vist seg vanskelig å 

få tak i entreprenører som er villig til å påta seg brøyteoppdrag. Av kontraktene som følger 

vedlagt går det frem at veier skal brøytes når man passerer 6 cm kram snø eller 8 cm tørr snø. 

Maksimal snømengde som ikke skal overskride før veien er gjennombrøytet er ved kram snø 12 

cm og Tørr snø 15 cm. Hovedmålsettingen for brøytingen er at veien skal være farbar for 
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kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Under vanskelig kjøreforhold aksepterer 

kommunen at denne målsettingen i perioder ikke overholdes.  

 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere hvilke avtaler kommunen har for brøyting 

og om kommunen har noen kontrollmekanismer for brøytingen utført av private på vegne av 

kommunen. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Kontrakter brukt ved avtale om brøyting av kommunale veier 

 

 

Vedlegg til sak 
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20/18 Universell utforming av skoler i Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/10714-2 

Arkivkode.  610  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Nestleder i kontrollutvalget Birger Eggen har sendt inn en henvendelse der han ber om å få en 

sak i kontrollutvalget om universell utforming av skolene i Tvedestrand kommune. Det blir i 

henvendelsen også foreslått at kontrollutvalget skal bestille en gjennomgang for å skaffe seg en 

oversikt om kommunen oppfyller vilkårene både til loven og forskriften angående kravene til 

universell utforming. Vedlagt følger henvendelsen samt vedlegg til henvendelsen som viser en 

oversikt over Arbeids- og velferdsetatens krav til universell utforming. 

 

 

Saksopplysninger: 

Universell utforming vil si å legge til rette for at alle mennesker uansett alder og funksjonsevne 

på en likeverdig måte skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene. Universell utforming er 

som begrepet tilsier bredt og omfangsrikt og fordrer spisskompetanse på en rekke fagområder 

innen både lyd, lys, arkitektonisk konsept og detaljer. 

 

Det fremgår krav til utformingen av offentlige bygg av både Plan og bygningsloven, Lov om 

offentlige anskaffelser og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven §17 strå det at: 

 

«Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av 

virksomhetens alminnelige funksjoner». 

 

Av samme paragraf fremgår det også at plikten i overnevnte ikke gjelder ved utformingen eller 

tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurdering av om 

det er en uforholdsmessig byrde skal det blant annet legges vekt på effektene av å fjerne barriere, 

kostnader ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser og vernehensyn. Av §19 i samme loven 

står det at offentlige virksomheter skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 

utformingen innen virksomheten. Videre står det i §21 at elever med funksjonsnedsettelse har 

rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen for å 

sikres et likeverdig opplærings- og utdanningstilbud. 

 

Av Opplæringsloven §9 A-7 fremgår følgende: 

«Alle elever har rett til ein arbeidsplass som er tilpasse behova deira. Skolen skal innreiast slik 

at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.» 
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Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om universell utforming ved 

skolene i Tvedestrand kommune og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Vedlagt til saken følger henvendelsen fra Birger Eggen med vedlegget som er Arbeids og 

velferdsetatens krav til universell utforming. Sekretariatet bemerker at det kan være andre krav 

til et skolebygg enn det som stilles til lokaler for Arbeids og velferdsetaten. 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse om universell utforming av skoler med vedlegg 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/18 Orientering om tilbudet og organiseringen av skolefritidsordningen i 

Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/11261-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

Opplæringsloven § 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før 

og etter skoletid for 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov for 1.-7. trinn. Det er fastsatt få 

føringer for innholdet i SFO utover at det skal gi barna omsorg og tilsyn. Videre skal det legges 

til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Videre 

må arealene inne og ute være tilpasset den aktiviteten som drives. Det er også stilt krav om at 

skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som 

et minimum inneholde bestemmelser om eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, 

opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig 

oppholdstid, åpningstider samt bemanning og ledelse. Vedtektene for SFO i Tvedestrand 

kommune følger vedlagt.  

 

Det fremgår av vedtektene at det er kommunestyret som er ansvarlig styringsorgan for 

skolefritidsordningen. Rektor har det faglige, økonomiske og personalmessige ansvaret, men kan 

delegere ansvar for daglig drift til avdelingsleder for SFO. Kommunens vedtekter sier at det som 

veiledende skal være en voksen per 15 barn og SFO kan ha åpent fra 07.00 til 16.30. Søknader 

om plass ved SFO behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. For å få plass er 

det krav om at barnet går på SFO ved den skolen barnet er elev. Hvis det er under 10 deltakere 

påmeldt, søkes eventuelt SFO igangsatt ved samarbeid med andre skoler. 

 

Opplæringsloven kapittel 9a, «Elevane sitt skolemiljø», omhandler både det fysiske og det 

psykososiale arbeidsmiljøet til elevene. Kravene til skolemiljøet gjelder også for 

skolefritidsordningen. I §9a - 1 heter det: «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har 

rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» Videre 

spesifiserer opplæringsloven krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, systematisk arbeid for å 

fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene (internkontroll), elevdeltakelse i 

skolemiljøarbeidet samt informasjonsplikt og uttalerett i saker som har vesentlig betydning for 

skolemiljøet. 

 

Intensjonene og målene med skolefritidsordningen er relativt omfattende. Samtidig er de 

konkrete kravene til skolefritidsordningen få. Det er ikke fastsatt nasjonale kvalitetskrav til 

skolefritidsordningen, verken i forhold til bemanning, kompetanse, innhold eller arealer. 

Føringene for SFO slik de kommer til uttrykk i stortingsmeldinger og andre styringsdokumenter, 
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er av generell karakter og gir kommunene stor lokal frihet til å utforme virksomheten og 

innholdet i SFO. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Vedtekter for skolefritidsordningen Tvedestrand kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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22/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandlingen i Pleie og 

omsorgstjenesten 

 
Arkivsak-dok.  18/03632-6 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og er fornøyd med at kommunen har gode rutiner 

og arbeidsmetoder, samt et godt utarbeidet system for saksbehandlingen. Rapporten oversendes 

til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

I den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Tvedestrand kommune er prosjektet 

«Pleie og omsorg – ressursbruk, kvalitet og saksbehandlingsrutiner i pleie omsorg» et prosjekt. 

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 31.11.2017 å bestille en prosjekt med fokus på 

saksbehandlingsrutiner innen Pleie og omsorg. Revisjonen presenterte en prosjektplan for 

kontrollutvalget i møtet 01.03.2018. Prosjektplanen ble godkjent og rapporten ble forventet 

ferdigstilt rundt sommeren 2018. Revisjonen har nå avlevert sin rapport til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Hensikten med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om kommunen har etablert og 

implementert tilstrekkelige rutiner og systemer som sikrer overholdelse av lovmessige krav 

knyttet til saksbehandlingen av brukerstyrt personlig assistent (BPA) og langtidsopphold på 

sykehjem i Tvedestrand kommune. Forvaltningsrevisjonen har hatt følgende problemstillinger: 
1. Har kommunen tilfredsstillende saksbehandlingsrutiner innenfor sitt ansvarsområde for 

Brukerstyrt personlig assistanse? 

2. Oppfyller Tvedestrand kommune de lovpålagte krav som stilles til vedtak om sykehjemsplasser? 

 

For å besvare problemstillingen har revisjonen gjennomført dokumentanalyser av relevante 

dokumenter tilknyttet vedtak på helseområdet. Prosjektet har vært avgrenset til å omfatte 

søknader og vedtak som gjelder BPA og langtidsopphold på sykehjem og kommunens rutiner 

tilknyttet dette. Revisjonen har i sitt arbeid innhentet skriftlige rutiner, samt hatt samtaler med 

tildelingsenheten om disse. Revisjonen skal også ha blitt forelagt diverse arbeidsdokumenter 

tilknyttet saksbehandlingsprosessen.  Det har blitt gjennomgått et utvalg enkeltvedtak for de to 

tjenesteområdene.  

 

I sin gjennomgang fant revisjonens at kommunen gir BPA tilbud til brukere som har 

bistandsbehov under det lovpålagte kravet, noe som viser at kommunen har en fleksibel praksis 

etter revisors vurdering. Samt at kommunen gjør et grundig utredningsarbeid. 
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Kommunen har etter det revisjonen erfarer gode rutiner på hjemmebesøk, brukermedvirkning og 

utredningsarbeid i forbindelse med søknad. Revisor skriver at det foregår mye kommunikasjon 

med brukere og pårørende i en slik fase, men ikke alt dette blir dokumentert. Revisor mener at 

dette kan være negativt i forhold til etterprøvbarheten, men revisjonen ser også at kommunen 

ønsker å gjøre dette på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte. 

 

I rapporten fremkommer det at søknader om langtidsopphold på sykehjem behandles innenfor 

den lovgitte fristen. I enkelte tilfeller kan det være det tar noe tid å få en plass, men at det blir gitt 

tilstrekkelig helsehjelp av kommunen i ventetiden. Revisor skriver at de fant eksempler på at det 

foreliggger kommunikasjon som ikke er dokumentert som potensielt kan skape misforståelse 

særlig for pårørende. Revisjonen har likevel sett dette opp mot effektivitets- og 

hensiktsmessighetshensyn.  

 

Det blir konkludert med at Tvedestrand kommune har et godt system for saksbehandling innen 

det aktuelle tjenesteområdet og at dette understøttes med datasystemet som sikrer 

etterprøvbarhet. Kommunen har gode rutiner og arbeidsmetoder samt et godt utarbeidet system 

for hvordan samtaler og kartlegging av brukeres behov kartlegges. Etter revisors vurdering liger 

det refleksjon og grundige vurderinger bak tilbudet som gis til brukere. I rapporten fremgår det 

ikke noen konkrete problemer eller forbedringspotensialer ved saksbehandlingen. Revisor har 

derfor ikke gitt noen konkrete anbefalinger.  

 

Forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud vil i møtet presentere rapporten og svare på eventuelle 

spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Revisjonen har levert en grundig rapport som etter sekretariatets vurdering besvarer 

kontrollutvalgets bestilling. Rapporten gir et tydelig bilde på at saksbehandlingsprosessen ved 

BPA-tjenester og langtidsopphold til sykehjem er av god kvalitet. Revisjonen har ikke funnet 

noen klare forbedringsområder og har heller ikke gitt noen konkrete anbefalinger til kommunen. 

Revisor skriver riktignok at det er enkelte mangler ved dokumenteringen av kommunikasjon, 

men at dette også må sees opp mot hva som er hensiktsmessig og effektivt. 

 

 

 
Vedlegg:  

- Forvaltningsrevisjon – Saksbehandling i pleie og omsorgtjenesten Tvedestrand kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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23/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Tvedestrand 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/08309-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2018 til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak:  
- Kommuneloven med forskrifter  

- Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.  

- 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 Tvedestrand kommune og har 

avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2018 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon i regnskapsåret 2018. Formålet med revisjonsstrategien er å planlegge tilstrekkelig og 

effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 «Planlegging av 

revisjon av et regnskap» ligger til grunn for vedlagt dokument.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, skal dekke kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens prioriteringer 

innen regnskapsrevisjon. Dokumentet er også en hjelp til å oppfylle kontrollutvalgets tilsyns- og 

påseansvar overfor revisjonen. Kontrollutvalget påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av 

revisjonens utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av 

revisjonen 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige 

og skriftlige rapporteringer, dekker kravene som stilles til dokumentasjon av revisjonens 

prioriteringer innen regnskapsrevisjon. Dette dokumentet er også en hjelp til å oppfylle 

kontrollutvalgets tilsyn- og påseansvar overfor revisjonen.   

 

Overordnet revisjonsstrategi er revisors dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

 
Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Tvedestrand kommune 
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Vedlegg til sak 
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24/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Tvedestrand kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/11225-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand 

kommune med en ramme på kr 971 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget.» 

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett 

for kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2019 i 

Tvedestrand kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Tvedestrand 

kommune for 2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene til selve driften av utvalget, 

og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. 

Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er 

høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll 

i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for t det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

 

Møtegodtgjørelse 

Posten for godtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste («møtegodtgjørelse m.v.») avhenger både av 

aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i 

forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Tvedestrand kommune. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og fortsatt leder og 4 medlemmer i utvalget. 
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Godtgjørelsene justeres etter ordfører sin lønn som igjen er bundet opp mot 

stortingsrepresentantenes lønn. Leder mottar en fast årlig godtgjørelse på 3 prosent av ordførers 

lønn og medlemmene får en godtgjørelse pr møte på 0,07 prosent av ordfører lønn. I tillegg 

legges det inn arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av de totale godtgjørelsene.  

 

Kurs og opplæring 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring og oppdatering av utvalgets 

medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 

kontrollutvalgskonferanse i februar 2019 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse mai 2019 (Forum for kontroll og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i 

regi av sekretariatet. Sekretariatet anbefaler at man viderefører dagens nivå på kurs og 

konferanser uavhengig av en eventuell økning av utvalget.  

 

«Til disposisjon for kontrollutvalget» har tidligere år omfattet selskapskontroll og eventuelt 

andre tjenester/undersøkelser kontrollutvalget måtte ha behov for i sitt arbeid. Nytt fra 2018 var 

at revisjonen har lagt inn kostnadene til selskapskontrollen i revisjonshonoraret. Dette medfører 

at kostnadene til denne posten for 2018 ble satt til kr. 0. 

 

Sekretariat og revisjon 

Tvedestrand kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, 

tilsyns- og revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge 

disse selskapene gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og 

fordelingen av dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte 

selskapet under forutsetning om godkjenning i respektive representantskap.  

 

Kostnader til revisjon er på kr. 798 000 og fordeler seg slik: 

 

Tilskudd lovpålagt finansiell revisjon 221 000 

Tilskudd særattestasjoner og bistand 104 000 

Tilskudd kontrollutvalgsarbeid, møtevirksomhet og bistand KU 48 750 

Tilskudd forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 260 000 

Andel felleskostnader 165 000 

Totale revisjonskostnader 798 000 

 

 

Kostnadene til sekretariatet beregnes etter en egen fordelingsnøkkel som legger til grunn 

kommunens størrelse, eierandel, og antall møter i året. Det er representantskapet som vedtar det 

endelige budsjettet til både revisjonen og sekretariatet og tallene som presenteres i dette 

saksfremlegget er derfor kun anslag 
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Budsjettet kan spesifiseres som følger: 

 Budsjett  Regnskap Budsjett  Regnskap  Budsjett 

 2017 2017 2018 Pr. september 
2018 

2019 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv. 43 000 41 451 44 000 32 703 46 000 

Servering 0 0 0 0 0 

Kontorutgifter 1000 800 1 000 850 1 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 30 000 23 086 30 000 20 196 30 000 

Til disp for kontrollutvalget 
Inkl. selskapskontroll 

38 000 0 0 0 0  

Sum KU 106 000 65 337 75 000 53 749  

      

Sekretariat 91 000 90 600 93 000 46 400 96 000 

      

Revisjon      

Tilskudd revisjonsdistrikt 728 000 728 000 753 000 564 000 798 000 

      

Sum kontrollvirksomhet 931 000 883 937 921 000 664 149 971 000 

 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 971 000 for kontrollutvalget i 2019, inkl. kostnader 

til revisjons- og sekretariattjenester. 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 det er nødvendig å hente inn 

ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Aust-Agder revisjon IKS, kan behovet for 

tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for 

kommunestyret 
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25/18 Orientering fra revisor 27.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00120-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

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. 
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26/18 Eventuelt 27.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00121-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 27.09.2018 26/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

2. Neste møte blir 29.11.2018 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Henvendelse fra Yngve Monrad datert 04.07.2018 – Brukerstyrt personlig assistanse 

 

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra Yngve Monrad datert 04.07.2018 – Brukerstyrt personlig assistanse 

 

 

Vedlegg til sak 
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