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Møteinnkalling  
 

Vennesla kontrollutvalg 

 
Dato: 11.09.2018 kl. 14:00  
Møtested: Herredshuset, Sal 1  
Arkivsak: 18/00116  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for utvalget på e-post: sander.haga.ask@temark.no eller på tlf: 99 35 85 99 

 

 

Vara møter kun på eget varsel 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00116-23 Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00116-24 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018 4 

Saker til behandling 

16/18 18/08118-1 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 5 

17/18 18/08219-1 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 8 

18/18 18/07945-2 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 11 

19/18 18/00124-5 Orientering fra revisor 11.09.2018 12 

20/18 18/00125-5 Eventuelt 11.09.2018 13 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

mailto:sander.haga.ask@temark.no
http://www.temark.no/
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Arendal, 04.09.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Oddbjørn Hagen 

 

Sander Haga Ask 

Sekretær 

  



 

 3  

Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 11.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-23 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00116-24 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 08.05.2018 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll Vennesla kontrollutvalg 08.05.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

16/18 Valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 
Arkivsak-dok.  18/08118-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 16/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet i møte 24.11.2015 overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon for Vennesla kommune for perioden 2015-2019 utarbeidet av Agder 

Kommunerevisjon IKS. Planen ble behandlet i kommunestyret 17.12.2015.  

 

Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 legger sekretariatet frem denne 

saken som skal danne grunnlag for kontrollutvalget valg av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre 

et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del av planen for forvaltningsrevisjon. For å kunne 

bestille en forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Hvis ikke 

utvalget har midler, kan det be kommunestyret om ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 

bestille en forvaltningsrevisjon.  

 

Kommunestyret behandlet i møte 17.12.2015 sak 90/15 Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019. 

Kommunestyret fattet etter kontrollutvalgets innstilling slikt enstemmig vedtak: 

 

«1. Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering. 

2. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2015-2019 som den foreligger, med 

oppstart første prosjekt «frafall i skolen» 

3. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre planen i perioden.» 

 

 

Den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 har følgende prosjekter i planen med 

revisjonens vesentlighetsvurdering i parentes: 
- Overordnet 

o God forvaltning av kommunens eierinteresser i kommunale selskap (Vesentlighet 

Middels/Høy) 

- Seksjon for samfunnsutvikling 
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o Beredsskap/sikkerhet (Vesentlighet Middels/Høy) 

- Økonomiseksjonen 

o Sørge for at kommunen følger reglene for offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer og 

tjenester (Vesentlighet Middels/Høy) 

- Seksjon for oppvekst 

o Utdanningsnivå i befolkningen (Vesentlighet Høy) 

 Frafall i skolen 

o Inkludering i skole og barnehage (Vesentlighet Høy) 

o Forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge (Vesentlighet Høy) 

- Seksjon for helse og omsorg 

o Behandlings og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (Vesentlighet Høy) 

 

Kontrollutvalget har tidligere i denne perioden behandlet en forvaltningsrevisjon om frafall i 

skolen som kontrollutvalget avsluttet oppfølgingen av i forrige møte. Her kunne 

administrasjonen vise til gode resultater og kontrollutvalget var fornøyd med tiltakene som var 

iverksatt. Kontrollutvalget har også behandlet en revisjonsrapport om økonomistyringen ved 

Venneslaheimen omsorgssenter og en rapport om offentlige anskaffelser. I tillegg har det vært 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av feieravdelingen av Kristiansandsregionen brann og 

redning IKS. Gjennomførte rapporter medfører at behovet for nye forvaltningsrevisjoner på 

enkelte områder blir mindre og påvirker risikoen og vesentligheten til enkelte prosjekter. 

 

Sekretariatet har mottatt en henvendelse fra Agder sekretariat på vegne av Evje og Hornes 

kontrollutvalg hvor de foreslår en felles forvaltningsrevisjon på barnevernet. Vennesla 

kommune. Iveland kommune og Evje og Hornes kommune har felles barnevernstjeneste og en 

samkjørt forvaltningsrevisjon vil gi mindre belastning for den reviderte enn to separate 

prosjekter. I den vedtatte Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 har revisjonen vurdert 

forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge til å ha høy vesentlighet. Det er viktig å 

bemerke at den overordnede analysen som lå til grunn fra gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon 

er fra 2015 og risikoen og vesentligheten kan ha endret seg. Kontrollutvalget hadde en egen 

orientering fra barnevernstjenesten i forrige møte hvor barnevernsleder Mary Ann Taraldsen 

orienterte. Av kommunens årsmelding for 2017 fremgår det at Vennesla kommune har en 

forholdsvis stor andel barn med barnevernstiltak sett opp mot sammenlignbare kommuner. Andel 

barn i Vennesla med barneverntiltak er i 2017 7,3% og har økt fra 5,8% i 2014. For kommunens 

KOSTRA gruppe er gjennomsnittet 5,6% og landet for øvrig på 5,1%.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering bør kontrollutvalget ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon 

ved bestilling av en forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det 

er knyttet risiko til, hvor de vil gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke er en del 

av planen for forvaltningsrevisjon eller kommunestyret kan bestille en forvaltningsrevisjon.  

 

Dialogen mellom revisor og kontrollutvalg er sentral i planleggingen av forvaltningsrevisjoner 

Kontrollutvalget må ha fokus på hvordan de formulerer bestillinger og hvordan de spisser 

problemstillingene de ønsker at revisor skal svare på. Samtidig er det viktig at revisjonen setter 

av tid til å diskutere problemstillinger og vinklinger på prosjektene med kontrollutvalget, slik at 

kontrollutvalget får nødvendig informasjon og kunnskap til å gjøre gode bestillinger. Utvalget 

bør forsøke å velge et prosjekt som vil gi kommunen gode muligheter for læring og forbedring.  

 

Sekretariatet legger med dette frem saken for drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak.  
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Vedlegg:  

- Overordnet analyse Vennesla kommune 2015 

- Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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17/18 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 

 
Arkivsak-dok.  18/08219-1 

Arkivkode.  150  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 17/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune 

med en ramme på kr 1 526 000. 

 

Kontrollutvalgets sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via plan og 

økonomiutvalget. 

 

 

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 plan og økonomiutvalget) om 

budsjett for kontrollutvalget 2019 

 

 

Saksopplysninger: 

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

kommune for 2019. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet 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 at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. 

 

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 Vennesla kommune og historikk for utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Det er tatt 

høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året, og leder og 4 medlemmer i utvalget. Etter at 

godtgjørelsesreglementet ble revidert november 2015 har posten «møtegodtgjørelse mv» økt 



 

 9  

betraktelig og er knyttet opp mot ordfører sin godtgjørelse. Ordfører mottar 100 prosent av 

stortingsrepresentantenes faste godtgjørelse som er kr 956 463. Leder mottar en fast årlig 

godtgjørelse på 10 prosent av ordfører sin godtgjørelse mens kontrollutvalgets medlemmer får 

1,5 prosent av ordfører sin godtgjørelse. I tillegg utbetales det en møtegodtgjørelse på 0,11 

prosent av ordfører godtgjørelse pr møte. Det er på denne posten i tillegg lagt inn 

arbeidsgiveravgift som utgjør 14 prosent av godtgjørelsene. I tillegg er det lagt inn kr 25 000 for 

kostnader til tapt arbeidsfortjeneste og refusjons av lønnskostnader.. Det er ved et nytt utvalg 

vært en økning i utgiftene til frikjøp fra arbeid enn budsjettert, denne posten ble derfor justert 

opp i budsjettet for 2018. Sekretariatet anbefaler å beholde dette nivået også i 2019. 

 

Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til kurs/opplæring og faglig 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 (Norges Kommunerevisorforbund) 

- og/eller FKT’s fagkonferanse på våren (Forum for kontroll og tilsyn), 

- samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

  

 

Andre kostnader omfatter bl.a. abonnementer på fagtidsskrifter. I regnskapet pr juli utgjør er det 

brukt kr 11 424. Det foreslås derfor å øke denne til kr. 11 000 i 2019. 

 

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

og revisjonsoppgavene. Dette er Agder kommunerevisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder 

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

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette 

på medlemskommunene.  

 

 Budsjett 
2017 

Regnskap 
2017 

Budsjett 2018 Regnskap pr 
juli 2018 

Budsjett 
2019 

Kontrollutvalget      

Møtegodtgjørelse mv 178 000 206 190 223 000 54 830 229 000 

Servering 3 000 1 814 3 000 998 3 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 60 000 45 039 60 000 47 920 60 000 

Andre kostnader 7 000 5 040 7 000 11 424 11 000 

Sum kontrollutvalg 248 000 258 083 293 000 115 174 303 000 

      

Sekretariat 153 000 153 200 157 000 78 050 161 000 

Revisjon      

Revisjonshonorar 860 000 839 200 875 000 426 950 895 000 

Møtedeltakelse/forberedelse 59 000 69 000 62 000 31 000 63 000 

Selskapskontroll 60 000 60 000 62 000 31 000 64 000 

Bistand til kontrollutvalget 40 000 38 250 40 000 0 40 000 

      

Sum kontrollvirksomhet 1 420 000 1 417 733 1 489 000 682 174 1 526 000 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via plan og 

økonomiutvalget, dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til plan og 

økonomiutvalget og fra plan og økonomiutvalget til kommunestyret. 
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Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1 526 000 for kontroll, 

tilsyn, og revisjon for Vennesla kommune for 2019 

 
Vedlegg:  

- Revisjonens delbudsjett 2019 Vennesla kommune 

 

 

Vedlegg til sak 
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18/18 Overordnet revisjonsstrategi Vennesla kommune 2018 

 
Arkivsak-dok.  18/07945-2 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 18/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien f or 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. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Vennesla 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 Vennesla kommune 

Vedlegg til sak 
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19/18 Orientering fra revisor 11.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00124-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har et påseansvar 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. 

 

I møtet vil revisor orientere om 
1. Løpende revisjon 

2. Revisors årlige forespørsel til ledelsen og rådmannens svar 

3. Status i arbeidet med notatet om Vennesla kommune sin bruk av stiftelser 

 

 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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20/18 Eventuelt 11.09.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00125-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Sander Haga Ask 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Vennesla kontrollutvalg 11.09.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret. 

2. Neste møte blir 20.11.2018 kl. 14.00 

3. Eventuelt 
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