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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 24.09.2018 kl. 14:00 
Sted:  
Arkivsak: 18/00068 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (H), Olav Heimdal (SP), Iren Sommerset (SV), Inger E.B. 

Slågedal (SV)  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Knut Gunnar Solli (AP) – ikke møtt.  
  
Andre: Daglig leder/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

(sak 26-31/18) 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen 
 
Rådmann Anne Stapnes (sak 26-28/18) 
Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan (sak 26-27/18) 
 
Temark Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  

 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00068-23 Godkjenning av møteinnkalling 24.09.18 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00068-24 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.06.18 4 

Saker til behandling 
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26/18 18/11217-1 
Bestemmelser for frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning 
og manglende svar på henvendelser 

5 

27/18 16/03426-11 
Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for 
kart- og oppmålingstjenester 

6 

28/18 18/04306-7 
Oppfølging - Eiendomssalg på Valstrand, hvor kommunen har solgt 
kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS 

7 

29/18 17/14413-4 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes kommune 8 

30/18 18/06645-6 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 10 

31/18 18/11188-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Birkenes kommune 11 

32/18 18/11208-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Birkenes 
kommune 

12 

33/18 18/00076-7 Orientering fra revisjonen 24.09.18 13 

34/18 18/00081-7 Referatsaker 24.09.18 14 

35/18 18/00087-7 Eventuelt 24.09.18 15 

    

 
 
Birkenes, 24.09.2018 
 
 
Wiggo Svendsen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær   
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 24.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 4/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 24.09.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 24.09.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.06.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 4/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møtet 19.06.18 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 19.06.18 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 5  

Saker til behandling 

26/18 Bestemmelser for frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning 
og manglende svar på henvendelser 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 26/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Anne Stapnes var invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for om henvendelser til 
kommunen (særlig fokus på tekniske tjenester) blir besvart i henhold til gjeldende 
bestemmelser, i tillegg til å svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rådmann var 
utfordret til å redegjøre for følgende: 

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

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

 
I tillegg møtte enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan.  
 
Leder fremsatte slikt forslag til vedtak: 
Redegjørelsen tas til foreløpig orientering og kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse for 

prosjekt «forbedringer arbeidsflyt samfunnsutvikling» i første møte 2019. 

 

Kontrollutvalget legger til grunn at Forvaltningslovens § 11a skal gjøre seg gjeldende vedr. 

saksbehandlingstid og foreløpig svar. Kontrollutvalget anmoder rådmann om å først se til at 

det blir etablert gode rutiner for foreløpig svar.  

 

 
Votering 
Enstemmig for forslag fremsatt av leder i møte. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til foreløpig orientering og kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse for 
prosjekt «forbedringer arbeidsflyt samfunnsutvikling» i første møte 2019. 
 
Kontrollutvalget legger til grunn at Forvaltningslovens § 11a skal gjøre seg gjeldende vedr. 
saksbehandlingstid og foreløpig svar. Kontrollutvalget anmoder rådmann om å først se til at 
det blir etablert gode rutiner for foreløpig svar. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/18 Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for 
kart- og oppmålingstjenester 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 27/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Anne Stapnes var invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for saken og 
svare på spørsmål. I sammen med rådmann møtte enhetsleder for teknisk forvaltning Merete 
Holtan. I tillegg skulle kommunalsjef for samfunnsutvikling ha møtt.   
 
Forslag fremsatt av leder i møte: 
Redegjørelsen tas til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har igangsatt ett forbedringsprosjekt for å få 

tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene knyttet til kart- og 

oppmålingstjenester, noe kontrollutvalget mener er positivt. 

 

Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse ifbm. møtet i april 2019.  

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til foreløpig orientering. 
 
Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har igangsatt ett forbedringsprosjekt for å få 
tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene knyttet til kart- og 
oppmålingstjenester, noe kontrollutvalget mener er positivt. 
 
Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse ifbm. møtet i april 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Oppfølging - Eiendomssalg på Valstrand, hvor kommunen har solgt 
kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 28/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling i møte 19.06.18 sak 25/18-1 var rådmann Anne 
Stapnes invitert til kontrollutvalget for å redegjøre for eiendomssalg på Valstrand, hvor 
kommunen har solgt kommunal eiendom til Aanesland Fabrikker AS, i tillegg til å svare på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rådmann var i forkant utfordret til å redegjøre for 
følgende: 

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

- Om salget er tinglyst? 

 
Forslag fremsatt av leder i møte: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 
Votering 
Enstemmig for leders forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 29/18 

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

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

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

 
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder Revisjon IKS ved daglig leder/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian 
Fjellheim Bakke la frem rapport fra forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av 
rapport fra forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av 
rapport fra forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune, og ber rådmann følge opp 
revisjonens anbefalinger om: 

- at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig kompetanse for 
relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på dokumentering av 
innkjøpsprosesser og etablering av rammeavtaler som på utpekte områder kan være 
risikodempende 
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- at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig 
internkontrollsystem etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig sikkerhet sikrer at den 
øverste administrative ledelse gjennom rapportering fra enhetene kan føre betryggende 
kontroll med kommunens forvaltning 

 
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 
utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 30/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Camilla Eriksrud la frem prosjektplan for 
selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. 
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes innen første halvår 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Birkenes kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 31/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Birkenes kommune med en ramme på kr. 775 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i Birkenes kommune. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Birkenes kommune med en ramme på kr. 775 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 Birkenes 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 32/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Birkenes kommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Øyvind Nilsen orienterte kort om overordnet revisjonsstrategi 2018 for 
Birkenes kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 for Birkenes kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Orientering fra revisjonen 24.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 33/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Hovedrevisor orienterte om løpende revisjon. 

o Revisjon av lønn  
o Momskompensasjon 
o Spillemiddelregnskap – rehabilitering av tennisbanen på Valstrand  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Referatsaker 24.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 34/18 

 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Rapport fra tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune 

 
Rapporten følges opp i neste møte. I tillegg ønsker kontrollutvalget at det gis en 
konkret redegjørelse for arbeidet med flommsikring etter flommen i fjor.  
 

b. Endringer internt i Temark – Ny sekretær for Birkenes ut valgperioden 
 

c. Rådmannen orienterte kort for sak ang. mobbing på barne- og ungdomsskolen i 
Birkenes kommune.  

 
d. Rådmann redegjorde kort for status for utleie av boliger for vanskeligstilte 

 

Det gikk frem av redegjørelsen at kun en av de fire boligene er utleid pt.  
  

e. Spørsmål fra kontrollutvalgsleder vedr. Lovlighetskontroll  

 
Sekretariatet svarte på spørsmål vedr lovlighetskontroll med henvisning til 
Koml. § 59.  
 

2. Innkommen/utgående post: 
a. Ingen innkommen/utgående post. 

 
3. Saker behandlet i kommunestyret: 

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

 
4. Neste møte ble flyttet fra 26.09.18 til 19.11.18 kl. 13:00 

a. Redegjørelse for kommunens varslingsrutiner  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Eventuelt 24.09.18 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Birkenes kontrollutvalg 24.09.2018 35/18 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


