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Møteprotokoll  
 

Bø kontrollutval 

 
Dato: 26.09.2018 kl. 9:00 – 13:30 
Sted: Sauherad kommunehus, kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00064 
  
Til stede:  Arne Storhaug 

Morten Aasgrav 
Augon Eika 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Anne Carine Nilsen  
Heidi Rønneid 

  
Forfall:  Gunn Annie Hellestad 

Ingebjørg Egenæs 
  
Andre: Rådmann Åse Egeland (sak 19-20/18) 

Prosjektleiar ny kommune, Per Dehli (sak 19/18) 
Konstituert rådmann, Notodden Jan Erik Søhol (sak 20/18) 
Teknisk sjef Vidar Lofthus (sak 20/18) 
Kommunalsjef Oppvekst Beate Darrud (sak 21/18) 
 
Kontrollutvalget i Sauherad (sak 19-20/18) 
Kontrollutvalget i Notodden (sak 20/18) 
 
Forvaltningsrevisor Dag Oftung (sak 20/18) 
Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen  
Oppdragsrevisor i Notodden Elizabeth Kasin (sak 20/18) 
Sekretær for kontrollutvalget i Notodden, Marianne Lundeberg (sak 20/18) 
Sekretær Ingebjørg Liland.  

  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00064-30 Godkjenning av møteinnkalling 05.09.2018 3 
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Møteprotokoll  

5/18 18/00064-31 Godkjenning av protokoll frå møte 11.06.2018 4 

Saker til behandling 

19/18 18/11293-1 
Orientering om sammenslåingsprosessen av Bø kommune og 
Sauherad kommune. 

5 

20/18 17/14323-24 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Eierskap, styring og formål - IRMAT 
AS - Bø kommune 

6 

21/18 17/03756-23 
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 - Midt-Telemark 
barnevernssamarbeid - Bø kommune 

8 

22/18 18/00070-5 Orientering frå revisjonen 26.09.2018 9 

23/18 18/07795-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Bø kommune 10 

24/18 18/00071-8 Referatsaker 26.09.2018 11 

25/18 18/00072-6 Eventuelt 26.09.2018 12 

    

 
 
Akkerhaugen, 26.09.2018 
 
 
Arne Storhaug       Ingebjørg Liland 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 05.09.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 5/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 05.09.18 godkjennast. 
 
 
Møtehandsaming 
 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 05.09.18 godkjennast. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll frå møte 11.06.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 5/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Protokoll frå møte 11.06.18 godkjennast. 
 
 
Møtehandsaming 
 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Protokoll frå møte 11.06.18 godkjennast. 
 
 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

19/18 Orientering om sammenslåingsprosessen av Bø kommune og 
Sauherad kommune. 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 19/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtehandsaming 
Prosjektleder for Nye Midt-Telemark kommune Per Dehli ga utvalget en orientering om den pågående 
sammenslåingsprosessen. Rådmann Åse Egeland orienterte om rådmannens internkontroll i nåværende 
kommunen og i ny kommune.  
 
Rådmann og prosjektleder svara på spørsmål frå utvalgsmedlemmene.  
 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
 
Saken tas til orientering. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eierskap, styring og formål - IRMAT 
AS - Bø kommune 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 20/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapporten «Eierskap, styring og formål – IRMAT AS» til orientering.  
 
Innstilling til kommunestyret.  
Kommunestyret tar rapporten til orientering. og ber Bø kommune sørge for:  

• å vurdere organiseringen i selskap som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til 
monopolvirksomhet for å minske risiko for kryssubsidiering og rolleblanding.  

• en klarere regulering av forholdet mellom kommunen som bestiller og selskapet som utfører  
 
Kommunestyret ber selskapet sørge for:  

• at kravene til utvidet egenregi er oppfylt, f.eks. ved å skille nærings-virksomheten og 
tjenesteytingen til kommunen i selvstendige juridiske enheter, slik at den enheten som leverer 
tjenester til kommunen kan oppfylle aktivitetskriteriet i anskaffelsesforskriften, alternativt å 
justere selskapets formål og å redusere næringsaktiviteten i selskapet, slik at denne aktiviteten 
utgjør mindre enn 20 % av selskapets totale omsetning.  

• at offentlighetslovens krav til postjournal blir fulgt.  
• å utarbeide innkjøpsreglement som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet.  
• å sørge for at selskapet har tiltak som kan sikre gode forretningsmessige betingelser i samsvar 

med selskapets formål.  
• å sikre at håndteringen av fond er i samsvar med retningslinjene (H-3/14).  
• å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette 

avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost.  
 
Det bør gjennomføres en ny selskapskontroll av IRMAT AS i slutten av neste valgperiode for å se til 
at anbefalingene i denne rapporten er fulgt opp. 
 
 
Møtehandsaming 
Habileten til Morten Aasgrav blei vurdert. Utvalet vurderte han som habil til å handsame saka.  
 
Forvaltningsrevisor Dag Oftung la fram rapporten for kontrollutvala i Notodden, Sauherad og Bø, og 
svara på spørsmål frå utvalsmedlemmene.  
 
Rådmann i Bø og Sauherad Åse Egeland, konstituert rådmann på Notodden Jan Erik Søhol og teknisk 
sjef i Bø og Sauherad Vidar Lofthus var tilstade og ga innspel i saka.   
 
Sekretariatet mottok høyringssvar frå Notodden kommune i møtet. Dette blei lest opp for utvala.  
 
Kontrollutvalet satt fram følgande forslag til tillegg til vedtak:  
Under …og ber Bø kommune sørge for:  
 
Nytt kulepunkt nr. 3:  
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at det blir stilt tilstrekkelig ressurser til disposisjon for å gjøre nødvendige juridiske 
vurderinger av forholdet rundt budrunden i forkant av tomtekjøpet. På side 43 i rapporten blir 
det bekrefta at det på den dagen budrunden foregikk «var slik kontakt mellom styreleder, 
nestleder og daglig leder og Pettersen som var budgiver» rundt spørsmålet om hvor høyt 
kjøper kunne gå i sitt bud i forhold til årlig leie.  
 
Votering 
Samrøystes for forslag til vedtak med tillegg.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapporten «Eierskap, styring og formål – IRMAT AS» til orientering.  
 
Innstilling til kommunestyret.  
Kommunestyret tar rapporten til orientering. og ber Bø kommune sørge for:  

• å vurdere organiseringen i selskap som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til 
monopolvirksomhet for å minske risiko for kryssubsidiering og rolleblanding.  

• en klarere regulering av forholdet mellom kommunen som bestiller og selskapet som utfører  
• at det blir stilt tilstrekkelig ressurser til disposisjon for å gjøre nødvendige juridiske 

vurderinger av forholdet rundt budrunden i forkant av tomtekjøpet. På side 43 i rapporten blir 
det bekrefta at det på den dagen budrunden foregikk «var slik kontakt mellom styreleder, 
nestleder, daglig leder og Pettersen som var budgiver» rundt spørsmålet om hvor høyt kjøper 
kunne gå i sitt bud i forhold til årlig leie. 

 
Kommunestyret ber selskapet sørge for:  

• at kravene til utvidet egenregi er oppfylt, f.eks. ved å skille nærings-virksomheten og 
tjenesteytingen til kommunen i selvstendige juridiske enheter, slik at den enheten som leverer 
tjenester til kommunen kan oppfylle aktivitetskriteriet i anskaffelsesforskriften, alternativt å 
justere selskapets formål og å redusere næringsaktiviteten i selskapet, slik at denne aktiviteten 
utgjør mindre enn 20 % av selskapets totale omsetning.  

• at offentlighetslovens krav til postjournal blir fulgt.  
• å utarbeide innkjøpsreglement som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet.  
• å sørge for at selskapet har tiltak som kan sikre gode forretningsmessige betingelser i samsvar 

med selskapets formål.  
• å sikre at håndteringen av fond er i samsvar med retningslinjene (H-3/14).  
• å dokumentere kostnader for levering av selvkosttjenesten for hver kommune, og fastsette 

avgiftene med bakgrunn i den enkelte kommunes selvkost.  
 
Det bør gjennomføres en ny selskapskontroll av IRMAT AS i slutten av neste valgperiode for å se til 
at anbefalingene i denne rapporten er fulgt opp. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 - Midt-Telemark 
barnevernssamarbeid - Bø kommune 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 21/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Kontrollutvalet tek fyrste rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark 
barnevernssamarbeid til vitande.  
 
Seinast i kontrollutvalets fyrste møte i 2019 bes rådmannen gje kontrollutvalet ei skriftleg 
attendemelding om korleis vedtaket og rapportens anbefalingar er følgt opp og kva effekt dette 
arbeidet har gjeve. 
 
 
Møtehandsaming 
Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud ga utvalet ei orientering om det pågåande arbeidet med 
oppfølginga av rapporten, og svara på spørsmål frå utvalsmedlemmene.  
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalet tek fyrste rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark 
barnevernssamarbeid til vitande.  
 
Seinast i kontrollutvalets fyrste møte i 2019 bes rådmannen gje kontrollutvalet ei skriftleg 
attendemelding om korleis vedtaket og rapportens anbefalingar er følgt opp og kva effekt dette 
arbeidet har gjeve. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Orientering frå revisjonen 26.09.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 22/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Saka takast til vitande. 
 
 
Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen ga utvalet ei orientering om den pågåander revisjonen 
i kommunen.  
 
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Saka takast til vitande. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Bø kommune 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 23/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Kontrollutvalet innstiller følgjande til kommunestyret:  
 
Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2019 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Bø  
kommune med ei ramme på kr. 1 101 700,-  
 
Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via 
formannskapet. 
 
 
Møtehandsaming 
Sekretær la fram budsjett for kontroll og tilsyn for 2019.  
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalet innstiller følgjande til kommunestyret:  
 
Kommunestyret vedtek framlegg til budsjett for 2019 for Kontroll- og tilsynsverksemda i Bø  
kommune med ei ramme på kr. 1 101 700,-  
 
Kontrollutvalet sitt budsjettframlegg skal fylgje budsjettsaka til kommunestyret via 
formannskapet. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Referatsaker 26.09.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 24/18 
 
 
Forslag frå sekretariatet: 
 
Saka takast til vitande. 
 
 
Møtehandsaming 
1. Referatsakar: 

• Informasjon frå sekretariatet 
• Rapport etter tilsyn – Samfunnstryggleik og beredskap – Bø kommune. 
• Rapport etter tilsyn – Bø kommune si forvaltning av introduksjonslova. 
 

2. Innkommen post 
• Henvedelse frå Bø Miljøstasjon 
 

3. Ekstramøte 
• Forvaltningsrevisjonsrapport/Selskapskontroll Irmat AS 
• Orientering – Samanslåingsprosess Midt-Telemark kommune. 
 

4. Neste møte iht. vedteken plan 07.11.18 
• Møte- og arbeidsplan for 2019   
• Orientering om kommunens økonomi (2. tertial og budsjettet) 
• Orientering frå revisor 
• Referatsaker 
• Eventuelt 

 
Virksomhetsbesøk – utvalet kjem opp med forslag til virksomhetsbesøk i neste møte.   
 
Votering 
Samrøystes. 
 
Vedtak  
Saka takast til vitande. 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Eventuelt 26.09.2018 
 
Handsama av Møtedato Saknr 
1 Bø kontrollutval 26.09.2018 25/18 
 
 
 
 
Møtehandsaming 
Ingen saker blei handsama.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


