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Arkivsak-dok. 18/00068-30 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 19.11.18 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 19.11.18 
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Arkivsak-dok. 18/00068-31 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 24.09.18 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll frå møtet 24.09.18 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 24.09.18. 
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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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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]  
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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]  
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Arkivsak-dok. 18/11795-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Birkenes kommunes implementering av GDPR  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgsmøte 23.04.2018 stilte Inger E.B Slågedal (SV) spørsmål om kommunens 

implementering av GDPR (nye personvernlovgivning) under saken eventuelt (sak 18/18). Rådmann ga da 

en kort redegjørelse for status i arbeidet, og kontrollutvalget ba om å få forelagt en sak knyttet til dette 

høsten 2018. 

 

I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som 

gjelder for alle EU/EØS-land (informasjon hentet fra datatilsynets nettsider) og som skal styrke og 

harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU.  

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk- av personopplysninger. 

Reglene gir virksomhetene en rette plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter.  

 

Personopplysningsloven får en rekke konsekvenser for kommunene. Dette dreier seg blant annet om at 

personvernombud blir obligatorisk for alle offentlige myndigheter, samt at alle kommuner må ha oversikt 

over hvilke personopplysninger de har. Datatilsynet har laget mange oversikter over de viktigste 

endringene som følger med det nye regelverket, et av disse oversiktene ligger vedlagt.  

 

 

Saksopplysninger: 
 

Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilpasse seg reglene i forordningen. Det er derfor aktuelt å få et 

innblikk i hva kommunen har gjennomført eller planlagt for å tilpasse seg nytt regelverk.  

 

Personvernombud Dagfrid Aasen har kommet med en skriftlig redegjørelse for ny status med arbeidet, og 

vil i tillegg muntlig orientere om saken i møtet.   
 

Vedlegg:  

- Datatilsynets 10 punkter «Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?» 

- Skriftlig orientering fra personvernombud; «Implementering av GDPR i Birkenes kommune» 
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Hva blir nytt?

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

1

Alle norske virksomheter får  
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn  
i den nye lov   givningen og finne ut 
hvilke nye plikter som gjelder dem. 
Ledelsen må sørge for å få på plass 
rutiner for å overholde de nye 
pliktene. Alle ansatte må følge de  
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal 
være lett tilgjengelig og skrevet på en 
forståelig måte. Det nye lovverket 
stiller strengere krav til informasjonens 
form og innhold enn dagens lovgivning. 
All informasjon som gis til barn, skal 
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og 
personvern konsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko 
for personvernet, må virksomheten 
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen 
viser at risikoen er stor og dere selv 
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet 
involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn  
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en 
mest mulig personvernvennlig måte. 
Dette kalles innebygd personvern. Den 
mest personvernvennlige innstillingen 
skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette 
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er 
virksomhetens personvernekspert,  
og et bindeledd mellom ledelsen,  
de registrerte og Datatilsynet.  
Ombudet kan være en ansatt eller en 
profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa 
Virksomheter som holder til utenfor 

Europa må også følge forordningen, 
dersom de tilbyr varer eller tjenester  
til borgere i et EU eller EØSland.  
Dette gjelder også om de ikke direkte 
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden 
til europeiske borgere på nett. De som 
er etablert i flere land i Europa, skal 
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har 
sitt europeiske hovedkvarter. 

7

Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som 
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten. 
Ofte er det snakk om leverandører av 
ITtjenester. De nye reglene pålegger 
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger. 
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser 
som er i strid med loven. Oppdragsgiver 
skal også godkjenne data behandlerens 
underleverandører. Databehandlere 
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig 
sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk  
og følge bransje normer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og 
bransjenormer. Om dere følger 
bransjenormer, vil dere ha de viktigste 
rutinene på plass. Datatilsynet skal 
godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen 
stiller krav til når det skal varsles, hva 
varselet skal inneholde og hvem som  
skal varsles. Kort sagt skal man si fra 
raskere og oftere enn man gjør i dag. 

10

Alle må kunne oppfylle borgernes  
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans  
eller hennes personopplysninger 
slettes blir styrket. Dette kalles «retten 
til å bli glemt». Norske og europeiske 
borgere vil blant annet kunne kreve å 
ta med seg personopplysningene sine 
fra en leverandør til en annen i et vanlig 
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette 
seg profilering. Alle henvendelser fra 
borgere skal besvares innen en måned. 

Hva bør dere
gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler 
Alle virksomheter som samler 
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over 
hvilke personopplysninger det 
er snakk om, hvor de kommer 
fra og hva som er det rettslige 
grunnlaget for behandlingen. 
Sørg for å ha en slik oversikt.  
Det er et krav som gjelder også 
etter dagens lov. 

2

Sørg for å oppfylle dagens 
lovkrav
Overgangen til de nye reglene 
blir lettere om dere etterlever 
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i 
dag. Har dere gode rutiner for 
internkontroll som fungerer 
etter hensikten og er kjent i 
organisasjonen, er det lettere å få 
oversikt over hva dere må endre. 

3

Sett dere inn i det  
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten 
på Datatilsynets nettsider. Der 
fyller vi også på med artikler om 
de nye reglene etter hvert 
som vi utarbeider dem. 

4

Lag rutiner for å følge de  
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har 
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter 
nytt regelverk der det trengs. 
Dokumenter de nye rutinene, 
og legg en plan for nødvendige 
endringer. Er systemene deres 
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet 
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange 
opp og besvare henvendelser 
fra borgerne innen én måned? 
Endringer i systemer og rutiner 
tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning
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 Implementering av GDPR i Birkenes kommune 
 

Organisering av arbeidet: 

Som en forberedelse til implementering av GDPR anbefalte Datatilsynet at kommunen 

hadde god oversikt over hvilke personopplysninger som blir behandlet. Våren 2018 ble 

derfor kommunens samlede «Oversikt over behandling av personopplysninger i Birkenes 

kommune» oppdatert ut fra gammelt regelverk slik at den skulle være klar til det nye 

regelverket kom. Etter nytt regelverk må denne oversikten være noe mere utfyllende. Ny 

versjon av denne oversikten vil være klar i november.  

 

Rådmannen har det overordende ansvaret for personvernet og delegerer dette i linja til 

enhetslederne. Enhetsledere har hatt, og har fortsatt har ansvaret for behandlingen av 

personopplysninger på sitt fagområde. Derfor har enhetslederne i implementeringsperioden 

ansvar for å orientere seg om hva som må gjøres på sitt område i forhold til tilpasning av 

nytt regelverk og gjennomføre disse endringene.  

 

En felles tidsplan for tilpasning til nytt regelverk ble vedtatt i rådmannens ledergruppe 

07.05.2018. Dersom ikke alle er i mål innen fristen, skal det foreligge en plan for videre 

arbeid. I tillegg til det som hviler på enhetsledere er det også noen overordnede og styrende 

dokumenter som skal være på plass. Disse blir ivaretatt bl.a  IT-tjenesten, Dokumentsenter, 

HMS og kvalitetsrådgiver, personal. 

Prosess i Birkenes kommune 

 Forankring av arbeidet i RLG (Rådmannens ledergruppe) 

 Informasjon i felles ledermøte og i tjenesteområdenes ledermøter 

 Det rapporteres på fremdrift av arbeidet med GDPR i driftsrapporteringsmøtene i 

november 

 HMS og kvalitetsrådgiver/personvernombud veileder enhetene 

 HMS og kvalitetsrådgiver/personvernombud innhenter veiledning fra Datatilsynet og 

andre kommuner 
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      Side 2 av 4 

 HMS og kvalitetsrådgiver/personvernombud tar videreutdanning i GPDR slik at 

kommunen har nødvendig kompetanse 

 

Punktene under er blant  annet hentet fra en sjekkliste i veileder  til Datatilsynet: “Hva betyr 

de nye personvernreglene for din virksomhet?”  

For å kunne gi en best mulig orientering til kontrollutvalget vil status på hvert punkt bli kort 

redegjort for.  

 
Status pr.01.11.2018: 

1. Alle skal gi god informasjon om hvordan de behandler personopplysninger: 

Personvernerklæringen ligger til grunn for hvordan Birkenes kommune skal behandle 

personopplysninger. Denne ble godkjent og lagt ut på kommunens nettside og i kommunens 

interne kvalitetssystem TQM i august 2018.  Enhetene er i gang med å gå gjennom sine 

rutiner i forhold til hvordan personopplysninger behandles . Det meste av opplysninger 

behandles i elektroniske fagsystemer og informasjon om dette kommer frem i kommunens 

elektroniske skjemaløsninger og i personvernerklæringen.  

«Oversikten over behandlinger av personopplysninger i Birkenes» er et eget dokument som 

beskriver: 

 Kontaktdetaljer til behandlingsansvarlig 

 Kontaktopplysninger til personvernombud 

 Formålet med behandlingen 

 Hvilke personopplysninger som behandles 

 Grunnlaget for behandlingen 

 Hvem opplysningene evt. skal utleveres til 

 Hvor lenge personopplysningene skal oppbevares 

Denne oversikten skal være tilgjengelig for alle innbyggere og ansatte i løpet av november. I 

arkivplanen arbeides det med rutiner for innsyn, retting og sletting. Det er fortsatt en del 

uklarheter i forhold til GDPR opp mot Arkivloven, og Dokumentsenteret avventer derfor 

ferdigstillelse av noen av sine rutiner 
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2. Alle skal vurdere risiko og konsekvenser for personvernet 

Det ligger mye informasjon om dette på Datatilsynets nettsider som alle blir oppfordret til å 

bruke. Her er vi i gang med å lage en egen rutine for risikovurdering. Kommunen har en 

generell rutine og skjema for risikovurdering som kan brukes inntil videre 

3. Alle skal bygge inn personvern i nye løsninger  

Dersom kommunen anskaffer nye elektroniske løsninger skal personvern være innebygd. 

Dette er noe leverandørene er klar over men det er viktig at dette kommer inn i 

kravspesifikasjoner. Det er et krav i ny GDPR at personvernombud skal involveres i slike 

anskaffelser og dette er innarbeidet i IT-tjenestens rutiner. 

4. Mange virksomheter må opprette personvernombud 

Etter ny forordning er alle offentlige virksomheter pålagt å ha personvernombud. Birkenes 

var tidlig ute med å bli med i denne ordningen og har hatt personvernombud siden 2011. 

Informasjon om personvernombudets rolle og oppgaver ligger på kommunens nettside. 

5. Alle databehandlere få nye plikter 

Den nye forordningen stiller strengere krav til databehandlere. Databehandlere behandler 

personopplysninger på vegne av kommunen. Det er signert nye databehandleravtaler som 

ivaretar nytt regelverk.  

6. Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer 

Personvern har vært et aktuelt tema i alle tjenesteområdenes fagnettverk, både regionalt og 

nasjonalt. Det er utarbeidet bransjenormer og retningslinjer som skal være med å sikre at 

personopplysninger blir behandlet på en god riktig måte innenfor de ulike tjenestene. Dette 

har vært til god hjelp for tjenesteområdene. Personvernombudet har blitt med i Regionalt 

forum for personvernombud i Agder.  

7. Alle får nye krav til avvikshåndtering 

I Birkenes kommune har vi kvalitetssystemet TQM. Dette systemet inneholder  enhetenes 

rutiner og er også systemet vi bruker for å melde avvik. Dette systemet skal også brukes til å 

melde avvik i forhold til personvern. I tillegg skal også slike avvik meldes til Datatilsynet, og vi 

har utarbeidet en egen rutine for dette. Alle rutiner knyttet til personvernet skal 

dokumenteres og vedlikeholdes i TQM 

 



36/18 Birkenes kommunes implementering av GDPR  - 18/11795-1 Birkenes kommunes implementering av GDPR  : Implementering av GDPR i Birkenes kommune

Birkenes kommune 
HMS og kvalitet 

 
 

 

 

Postadresse: Telefon: E-post: Nettside:  Org.nr.: 
Postboks 115, 4795 BIRKELAND 37 28 15 00 postmottak@birkenes.kommune.no www.birkenes.kommune.no 964 965 870 
Besøksadresse: 
Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND 

    

      Side 4 av 4 

8. Alle må kunne oppfylle innbyggernes nye rettigheter 

I arkivplanen finnes rutiner for retting, sletting, innsyn m.m. Disse rutinene skal revideres for 

å ta inn GDPR. 

Følgende rettigheter må tas inn ved revisjon rutinene i arivplanen: 

 Retten til å bli glemt 

 Retten til å kreve begrensing 

 Retten til dataportabilitet 

 Retten til å motsette seg behandling 

 Automatiserte avgjørelser 

Oppsummering: 

Birkenes kommune er godt i gang med å tilpasse seg GDPR og dette er et omfattende arbeid. 

Kommunen har hatt gode rutiner på dette fra før og det gjør overgangen lettere. Som i alt 

implementeringsarbeid er det viktig med fokus på det som skal gjøres,  og at praksisen er i 

samsvar med forordningen.  Kvalitetssystemet er et godt verktøy for å lykkes med dette. 

Kommunen har til nå ikke mottatt henvendelser fra innbyggere om personvern, men har 

laget rutine for å håndtere slike henvendelser og er forberedt for dette.  

 
 
Med hilsen 
 
 
Dagfrid Aasen 
HMS- og kvalitetsrådgiver 
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Arkivsak-dok. 18/11863-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

  

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

   

 

 

Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og 

flomsikring 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, revidert rapport fra Norges 

vassdrags- og energidirektorat samt redegjørelsen til arealplanlegger Øyvind Raen til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

 
 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennomført tilsyn med kommunens beredskapsplanlegging 

herunder om  

- planene for kriseledelse og forberedelser for krisehåndtering er tilfredsstillende  

- planene dekker de nødvendige områdene innen helsemessig og sosial beredskap  

- planene er samordnet  

- planene baserer seg på ROS-analyser i kommunen  

- planene dekker behovene som er avdekket i ROS-analyser  

- planene er implementert, kjent og øvet og at ansvarslinjer er klare  

- planene og ROS-analysene revideres og oppdateres i henhold til krav  

 

I kontrollutvalgets møte 24.09.18 under sak 34/18 (Eventuelt), kom det frem et ønske om at rapporten 

skulle følges opp i neste møte. I tillegg ønsket kontrollutvalget at det skulle gis en konkret redegjørelse 

for arbeidet med flomsikring etter flommen i fjor. 

 

Saksopplysninger: 

 
 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gjennomført tilsyn med Birkenes kommunes 

beredskapsplanlegging i tidsrommet 16.04.2018 – 27.08.2018 og har utarbeidet en rapport datert 

27.08.18. Formålet med systemrevisjonen var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 

lovgivningen gjennom sin internkontroll.  

Det går frem av Fylkesmannens rapport at det ble påvist et avvik og gitt fem merknader: 

 

Avvik: 

Birkenes kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) tilfredsstiller ikke alle krav i 

lov og forskrift. 
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Merknad 1: 

Plan for evakuering av Birkeland sentrum bør samordnes med politiet. Politiet er ansvarlig for 

evakuering og planverket må reflektere politiets konkrete støttebehov fra kommunen. 

 

Merknad 2: 

Kommunen bør øremerke personell eller personellkategorier som skal støtte politiet i gjennomføring av 

evakuering. 

 

Merknad 3: 

Det bør fremkomme av analyseskjemaer til helhetlig ROS-analyse og av tiltakskort til planverket når 

disse sist er utarbeidet og revidert/ oppdatert og hvem som har utført det. Evt. eksterne aktører som har 

bidratt bør også komme frem av dokumentene. 

 

Merknad 4: 

Pkt. 1.8 i overordnet beredskapsplan bør gjengi bestemmelsene om oppdatering og revisjon i lov og 

forskrift og ikke bare henvise til dem. På den måten sikrer man enhetlig bruk av begreper (ajourføre – 

oppdatere – revidere). 

 

Merknad 5: 

Plan for opplæring bør utvides til å beskrive kompetansebehov knyttet til den enkelte funksjon i 

kriseorganisasjonen og når og hvordan behovet er oppfylt. 

 

Det vises til rapporten vedlagt møtedokumenter i kontrollutvalgsmøte 24.09.2018 for nærmere 

beskrivelse av avviket og merknadene. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat har i tillegg hatt en ny revidering av rapport vedrørende 

flomberegninger for Flaksvatn i Tovdalselva (se vedlagt rapport nr 76/2018).  

Rapporten sier at vi kan forvente følgende fremover; «ut i fra foreliggende beregninger kan 2017 

flommen karakteriseres som en 200-års flom. Ved et endret klima, 20% klimapåslag, forventes det at 200-

års flommen ville vært litt under en 100-års flom.» 

Rapporten konkluderer med at «det er utfordrende å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data. Flere 

faktorer har betydning for data i tidsserien. I følge NVE rapport 04/2011 vil dette datagrunnlaget 

klassifiseres på en skala fra 1 til 3, der 1 er beste klasse, være klasse 1. Endringene i vannføringskurven 

altså endrer ikke på klassen, slik at forblir i klasse 1.» 

 

Beredskapskoordinator Øyvind Raen har kommet med en skriftlig redegjørelse for kommunens 

oppfølging av rapporten samt kommunens arbeid med flomsikring etter flommen i fjor, og viser her til 

flere tiltak som gjennomføres som konsekvens av rapportene. 

Beredskapskoordinator Øyvind Raen er i tillegg invitert til kontrollutvalgets møte for å komme med en 

muntlig redegjørelse. 

  

 

Vedlegg:  

- Revidert rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat 

- Redegjørelse til kontrollutvalget på flomsikringsarbeid og tilsyn på kommunal beredskap 

- Plan for arbeid med avvik og merknader til kommunens beredskapsdokumenter 
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Redegjørelse til kontrollutvalget i Birkenes kommune på flomsikringsarbeid og tilsyn 

på kommunal beredskap.  
 
Spørsmål:  

1) Gi en redegjørelse for flomsikringsarbeid i Birkenes kommune.  
2) Gi en redegjørelse av tilsynet på kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial 

beredskap, samt avvik og merknader i forbindelse med tilsynet.  
Administrasjonen er bedt om å redegjøre for to temaer knyttet til beredskapsarbeidet i Birkenes 
kommune. Spørsmålene som stilles omfatter flere fagområder og flere ansvarsområder. 
Beredskapskoordinator har fått i oppdrag av rådmannen å hente inn informasjon og gi skriftlig 
informasjon til kontrollutvalget. Beredskapskoordinator vil også være til stedet ved behandling i 
kontrollutvalget for å eventuelt kunne svare utfyllende på spørsmålene som her blir besvart.  
 

Flomsikring i Birkenes kommune 
Beredskap generelt: På overordnet nivå har kriseledelsen trukket lærdom av fjorårets hendelser. 

Som et eksempel kan det trekkes frem hvordan vi behandler informasjon som kommer. Under 

flommen ble farenivået på et tidspunkt endret fra oransje til rødt. Dette ble ikke fanget opp raskt 

nok. På det tidspunktet var det for få sentrale personer som fikk automatisk varsling fra 

NVE/metereologisk institutt. Nå skal hele kriseledelsen få samme informasjon. Dette følges opp i 

arbeidet som nå gjøres frem til nytt kommunestyre skal få fremlagt nye beredskapsdokumenter 

høsten 2019. I Birkenes kommune skal planverket oppdateres minst en gang i året (administrativt) 

og godkjennes av kommunestyre en gang i hver planperiode. De enkelte enhetene i kommunen har 

egne planer og rutiner for å følge opp beredskap.  

Plan- og byggesak: Plan- og byggesak har en svært sentral funksjon for å sikre mot fremtidige 

naturødeleggelser. I Birkenes er beredskapskoordinatorrollen en del av planleggerrollen og plan- og 

byggesak har en høy grad av beredskapsbevissthet. På planleggingsnivå vil vi følge opp nye 

flomsonekart for Flakksvann for å sikre at ny bebyggelse ikke planlegges innenfor risikoområder eller 

at ny bebyggelse sikres mot flom. Byggesak følger opp i den daglige saksbehandlingen.  

Infrastruktur: Ved slike hendelser som vi opplevde i Birkenes under flommen i 2018 er 

infrastrukturen en utfordring. Birkenes er en arealmessig stor kommune med mange og lange 

fylkesveier, kommunale veier i tillegg til RV41. Administrasjonen har hatt møter med Statens 

vegvesen for å sikre at veier i størst mulig grad er åpne under slike hendelser. I tillegg er kommunen 

orientert om at det også gjøres vurderinger av om det er strekninger på fylkesveier og RV41 som kan 

utbedres for å i større grad sikre mot oversvømmelse. Kommunale veier: Jevnlig vedlikehold gjøres. 

Det må allikevel påregnes at veier kan bli oversvømt eller stengt som følge av styrtregn. Det er 

vanskelig å gardere seg fullstendig fra slike hendelser.  

Tollnes: NVE startet arbeid med nye flomberegninger av Flakksvann i februar 2018. Rapporten fra 

dette arbeidet ligger vedlagt. Dette er blitt fulgt opp med et prosjekt for å se på muligheten av å 

gjøre tiltak på Tollnes for å sikre området mot flom. Dette arbeidet er i sluttfasen. Når resultatene 

fra dette foreligger må kommunen vurdere hva som må gjøres basert på de anbefalingene som 

foreligger fra NVE. Om resultatet er at det anbefales å bygge en flomvoll rundt området må 

kommunen foreta en reguleringsendring av næringsområdet, samt gå i dialog med statlige 

myndigheter for å vurdere muligheten for å finansiere tiltaket. Birkenes kommune har ikke innført 

byggeforbud på Tollnes eller lagt restriksjoner for gjenoppbygging. Nye bygg vil imidlertid ha strenge 

krav til sikring og eventuelt krav minimum byggehøyde før det kan gis byggetillatelse. 
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Tilsyn på kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte i juni 2018 tilsyn på kommunens overordnete 
beredskapsplanlegging. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i 
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:  

 hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
 lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter  

 tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres  

 tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes  
Kort fortalt er hensikten med å føre tilsyn å vurdere om kommunen følger krav i lov og forskrift (Lov 
om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, samt forskrift av 22. august 
2011 om kommunal beredskapsplikt).  
 
Fylkesmannen utrykker tilfredshet med beredskapsarbeidet i Birkenes kommune. Birkene kommune 
får skryt for blant annet å ha en høy beredskapsbevissthet og at man er opptatt av 
kompetansebygging for dem som har en rolle i beredskapssammenheng.  
 
Birkenes kommune får imidlertid ett avvik knyttet til den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen 
(ROS-analysen). Helhetlig ROS-analyse er en beskrivelse av risiko- og sårbarhet i Birkenes kommune, 
med noen utvalgte hendelser hvor det er foretatt en konkret risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Fylkesmannen påpeker at det i Birkenes ikke er utarbeidet ROS-analyser for 1) utfall av 
kraftforsyning, Ekom og industriulykke på overordnet nivå, 2) for fremtidige risiko- og 
sårbarhetsfaktorer (for eksempel økt digitalisering, velferdsteknologi og klimaendringer), og 3) for 
risiko- og sårbarhetsfaktorer som påvirker hverandre.  
 
Det bemerkes at avvik regnes som brudd på lov- og forskrift og må derfor følges opp og det 
forventes at det rapporteres tilbake til tilsynsmyndigheten hva som gjøres. For avviket har Birkenes 
kommune foreslått at det løses foreløpig gjennom å gjennomføre ROS-analyser for de overnevnte 
temaene og at dette legges inn som et vedlegg til eksisterende ROS-analyse. Dette gjøres i november 
2018. I løpet av neste år skal det utarbeides en ny ROS-analyse. Ny ROS-analyser legges da inn i 
dokumentet og skal legges frem for nyvalgt kommunestyre høsten 2019.  
 
Merknader er mer å regne som kommentarer eller innspill til hvordan kommunen på en best mulig 
måte ivaretar krav i lov og forskrift. Disse regnes ikke som brudd på lov og forskrift og kommunen 
trenger ikke å rapportere tilbake til tilsynsmyndigheten på hva som gjøres eller hvordan kommunen 
følger opp merknadene. Administrasjonen ser at merknadene kan være med på å gjøre våre 
systemer og dokumentasjon bedre og har derfor meldt ifra at vi også vil følge opp disse. Vedlagt 
ligger oversikt over avvik og merknadene og plan for retting.  
 
Vedlegg: 

1. Rapport nye flomberegninger i Flakksvann 
2. Oversikt over merknader og avvik, samt oppfølging 
3. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
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Vedlegg 1 Plan for arbeid med avvik og merknader til kommunens beredskapsdokumenter 

 

 
Aktivitet 

 
Hensikt 

 
Ansvarlig 

 
Involverte 

 
Frist 

 
Type 

Utarbeide manglende ROS-analyser Oppdatere dokumentasjon Beredskapskoordinator Kommunalsjef 
samfunnsutvikling 
Driftsenheten 
Forvaltningsenhet 

15.11.2018 Avvik 

Samordning av plan for evakuering fra 
Birkeland sentrum med politiet 

Sikre gjennomføring Beredskapskoordinator Politiet 31.12.2018 Merknad 

Øremerking av 
personell/personellkategori til støtte 
ved evakuering 

Sikre gjennomføring Beredskapskoordinator 
 

Beredskapsteamet 31.10.2019 Merknad 

Analyseskjemaer må inneholde 
opplysning om når de er gjort og av 
hvem 

Oppdatere dokumentasjon Beredskapskoordinator 
Beredskapsteam 

Alle tjenesteområdene 31.10.2019 Merknad 

Oppdatere punkt 1.8 i overordnet 
beredskapsplan 

Oppdatere dokumentasjon Beredskapskoordinator Beredskapsteam 31.10.2019 Merknad 

Plan for opplæring bør beskrive 
kompetansebehov knyttet til den 
enkelte funksjon 

Oppdatere dokumentasjon 
og sikre oppfølging av 
krisefunksjoner 

Beredskapskoordinator Beredskapsteam 31.10.2019 Merknad 
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Sammendrag 
Revisjon av flomberegninger er utført på grunn av endring i vannføringskurve på 
stasjonen 20.3 Flaksvatn som følge av flommen oktober 2017. Resultatet er presentert i 
tabell 1 a og b.  

 

Tabell 1a. Kulminasjonsvannføringer i Tovdalselva med forholdstall 1.05.  

 
Areal 

[km2] 
QN 

[m3/sek] 

QM 

[m3/sek] 
Q5 

[m3/sek] 
Q10 

[m3/sek] 
Q20 

[m3/sek] 
Q50 

[m3/sek] 
Q100 

[m3/sek] 
Q200 

[m3/sek] 
Q500 

[m3/sek] 
Q1000 

[m3/sek] 

20.3 

Flaksvatn 
1781 59 426 541 652 768 930 1061 1202 1403 1568 

 

Tabell 1b. Kulminasjon med 20% klimapåslag 

 
Areal 

[km2] 
QM 

[m3/sek] 
Q5 

[m3/sek] 
Q10 

[m3/sek] 
Q20 

[m3/sek] 
Q50 

[m3/sek] 
Q100 

[m3/sek] 
Q200 

[m3/sek] 
Q500 

[m3/sek] 
Q1000 

[m3/sek] 

20.3 

Flaksvatn 
1781 512 650 783 921 1116 1274 1443 1684 1882 

 

Vassdraget er lite regulert, bare 9 %. Det er registrert en verdi pr døgn kl 12 
døgnmiddelverdier fra 1899 til 1979. Denne verdien er antatt å være et representativt 
døgnmiddel. I 1980 fikk stasjonen timesverdier. Tidsserien er karakterisert som god. I en 
klassifisering fra 1 til 3 der 1 er beste klasse, blir disse beregningene liggende under 
klasse 1. 

Den største observerte flommen i vassdraget var flommen i oktober 2017. Vannføringen 
ble målt av NVE til å være 1195 m3/sek. I tillegg ble flere punkter i terrenget langs 
vassdraget målt inn ved kulminasjon. Innmålt kulminasjonshøyde korresponderer godt til 
modellert (HEC-RAS) vannlinje ved utløpet av Flaksvatn. 

Det er antatt et forholdstall mellom døgnmiddel og kulminasjon på 1.05. Dette er ikke 
endret fra forrige rapport, selv om vannføringskurven er endret.  

Ut i fra foreliggende beregninger kan 2017 flommen karakteriseres som en 200-års flom. 
Ved et endret klima, 20% klimapåslag, forventes det at 200-års flommen ville vært litt 
under en 100-års flom.  
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1 Beskrivelse av oppgaven 
Det skal konstrueres en HEC-RAS modell for Tovdalsvassdraget fra like oppstrøms 
Flaksvatn og ned til sjøen. Dette er et forprosjekt etter flommen i oktober 2017.  

Som grunnlag for denne modellen er det nødvendig med nye flomfrekvensanalyser fordi 
vannføringskurven ble endret etter den siste flomhendelse (2017). I denne 
flomfrekvensanalysen skal det beregnes nye vannføringer for midlere flom og flom med 
gjentaksintervall 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år. Utgangspunktet for 
beregningene er vannføringen i innløpet og utløpet av Flaksvatn og vannstanden i selve 
Flaksvatn.  

Det er gjennomført flomberegninger for utløpet av 20.3 Flaksvatn og utløpet av 
Topdalselva i Topdalsfjorden (Tabell 2).  

Tabell 2. Punkter i vassdraget der det er beregnet flomvannføring med forskjellig gjentaksintervall. 

 Areal [km2] 
Utløpet av Flaksvatn 1781 
Utløpet av Topdalselva i fjorden 1867 

 
 
 

2 Beskrivelse av vassdraget 
Tovdalsvassdraget ligger i en overgangssone mellom Øst- og Vestlandet, kyst og innland. 
Fra fjellområdene skjer dreneringen gjennom dype daler i et kupert heilandskap. Som 
elvesystem er vassdraget karakterisert ved at hovedelva har liten gradient. Den binder 
sammen et nett av innsjøer og fanger opp mange sideelver og bekker. De mange små 
vannene er forbundet med korte strie elveløp, av og til trange gjel.  

Tovdalsvassdraget ligger mellom Otra og Nidelva, og munner ut i Topdalsfjorden nordøst 
for Kristiansand. Elva har sitt utspring i Mjåvatn-Straumsfjorden sør for Valleheiane i 
Setesdal og strekker seg i sørøstlig retning. Mesteparten av vassdraget ligger i Aust-
Agder fylke med mindre deler i Telemark (nordøstre del) og Vest-Agder (sørvestre del). 
Vassdraget berører kommunene Birkenes, Bygland, Evje, Hornnes, Froland, Fyrresdal, 
Iveland, Kristiansand, Valle og Åmli. Tovdalselva, som utgjør hovedelva i vassdraget, er 
12 mil lang. Vassdraget består i hovedsak av hovedelva i øst og det regulerte Uldalsåna-
Skjeggedalsvassdraget i vest, som tilløper hovedelva i Herefossfjorden. 
Skjeggedalsvassdraget har igjen flere større delfelt som Vatndalselva. Hovlandsåna, 
Rettåna med mesteparten av Ogge. Av det totale nedbørfeltet tilfører Ulldalsåna- 
Skjeggedalselva 58%, og er således mer vannrik enn hovedelva. Lenger sør, ved 
Flaksvatn, tilløper Dikeelva med mindre del av Ogge. Oggevatnet har to utløp, til 
Dikeelva og Rettåna. Dikeelva tilløper Flaksvatn direkte, mens Rettåna drenerer til 
Flaksvatn via Hanefossen og Tovdalselva. To elver tilløper dermed Flaksvatn, 
Tovdalselva og Dikeelva. Dikeelvas nedbørfelt er 46 km2, mens nedbørfeltarealet ved 
utløpet av Flaksvatn er 1781km2. Fra Flaksvatn drenerer vassdraget samlet i Topdalselva 
til utløpet i Topdalsfjorden.  
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Vassdraget er noe regulert. Reguleringene er avgrenset til den delen av vassdraget som 
drenerer til Hanefossen, dvs. i Uldalsåna-Skjeggedalsvassdraget. Den delen av vassdraget 
som drenerer til Herefossen, Tovdalselva nord for Heresfjorden, er uregulert. 
Reguleringene gir en reguleringsprosent for hele Tovdalselva på 9 %. Dette innebærer at 
totalt 9 % av det totale årstilsiget kan magasineres. Det skal lages nye tilsigsserier for 
Tovdalselva i 2018. En oversikt over de ulike reguleringsmagasinene i vassdraget med 
oppstarttidspunkt er gitt i tabell 3. Det antas at reguleringene ikke har særlig innvirkning 
på flomvannføringer nede ved Flaksvatn.  

Tabell 3. Oversikt over reguleringsmagasiner i Tovdalsvassdragets nedbørsfelt. Opplysningene er 
hentet fra NVEs hydrologiske database Hydra II fra grunnlaget for beregnet tilsigsserie for 20.3 
Flaksvatn. 

Magasin Starttidspunkt 

Hanefoss 02.01.1961 

Ljosevatn 02.01.1961 

Koldstrømmen 21.07.1963 

Vikstølsvatn 02.01.1961  

Høvringen 02.01.1961 

Eptevatn 03.01.1972 

 

Ved utløpet i fjorden har vassdraget et totalt nedbørfelt på 1867 km2. Det er et relativt 
lavtliggende vassdrag. 70 % av Flaksvatnets nedbørfeltet ligger under 500 moh., 
mesteparten mellom 200 og 500 moh. (figur 1). Median høyde er 354 moh. Høyeste 
punkt i vassdraget er på 1109 moh. helt i nordvest. 

Feltparametere for Flaksvatnets totale nedbørfelt er oppsummert i tabell 4. 

 

Tabell 4. Feltparametere for Flaksvatnets nedbørfelt. Feltparametere er hentet fra NVEs hydrologiske 
database Hydra II. 

 
Areal 

[km2] 

Eff. sjø 

[%] 

Sjø 

[%] 

Snaufj. 

[%] 

Felt-

lengde 

[km] 

Elvas 

gradient 

[m/km] 

QN (61-90) 

[l/s*km2] 

20.3 

Flaksvatn 

1781 0.6 7.6 5.9 96.7 6.7 33.3 
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Figur 1. Hypsografisk kurve for Flaksvatns nedbørsfelt. Kurven viser andelen av det totale feltet 
(1781km2) som ligger over korresponderende høyder. 

 
Tovdalselva har to flomsesonger. Store flommer forekommer både om høsten og om 
våren. Hyppigst er nok flommene om høsten i månedene august til november, men også 
en del om våren i april til mai. Dette fremkommer av figur 2.  

 

Figur 2. Flommer i Tovdalsvassdraget ved 20.3 Flaksvatn fra 1899-2017. Sirkelen representerer året med 
januar øverst, og mars/april til høyre. 
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3 Hydrometriske stasjoner 
I Tovdalselvas nedbørsfelt finnes det flere målestasjoner av vannføring/vannstand som er 
brukt i den forrige flomfrekvensanalysen i 2004. 20.3 Flaksvatn, 20.2 Austenå, 20.6 Ogge 
og 20.11 Tveitdalen. 20.6 Ogge ble ikke analysert i forrige rapport fordi stasjonen har 
svært usikker vannføringskurve. Derfor blir den sett bort i fra også her. 20.11 Tveitdalen 
er et svært lite nedbørsfelt på bare 0.44 km2. Denne ble i forrige rapport sett bort i fra pga 
for store forskjeller i feltegenskaper og blir derfor ikke undersøkt i denne rapporten 
heller. Det finnes også stasjoner i nærliggende områder utenfor nedbørfeltet som er 
sammenlignbare med Flaksvatn, enten pga klima eller feltkarakteristika, eller begge. 
Dette er 18.10 Gjerstad, 22.4 Kjølemo, 19.127 Rygene total og 22.22 Søgne. Oversikt 
over stasjonene finnes i figur 3, og feltkarakteristika finnes i tabell 5.  

 

Tabell 5. Feltparametere for målestasjoner i Tovdalsvassdraget og omegn.  

Stasjon 
Feltareal 

(km2) 

QN (61-90) 

(l/s*km2) 

Eff.sjø 

(%) 

Høydeintervall 

(moh.) 

Median 

høyde 

(moh.) 

20.3 Flaksvatn 

20.2 Austenå 

18.10 Gjerstad 

22.22 Søgne 

22.4 Kjølemo 

19.127 Rygene total 

1781 

277 

237 

210 

1757 

3950 

33 

37 

25 

30 

47 

29 

0.59 

2.00 

1.64 

0.07 

0.57 

1.87 

19-1109 

225-1109 

50-659 

10-464 

20-1162 

14-1521 

354 

773 

294 

182 

559 

543 

  



37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring - 18/11863-1 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring : Rapport- 76-2018- Flomberegning Tovaldsvassdraget

 

 10 

 
Figur 3. Kart over stasjoner og tilhørende nedbørsfelt brukt for flomberegninger for Tovdalsvassdraget.  

 

20.3 Flaksvatn ligger på vestlig side av vannet og registrerer vannstand. Stasjonen har 
vært flyttet, men fordi det bestemmende profilet, som ligger i utløpet av vannet er 
uforandret, har ikke dette stor betydning. Nedbørfeltarealet er 1781 km2, og bidrar med 
95% til avrenningen i Tovadalsvassdragets totale nedbørfelt. Observasjonene i denne 
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serien er fra 1899, og det finnes digitale data med fin tidsoppløsning for stasjonen fra 
1980 til i dag. For tidligere år er vannføringen kun registrert en gang i døgnet. 
Vannføringskurven antas å ha god kvalitet, meget bra på flom og middelvannføring, bra 
på lavvann (figur 4).  

 

Figur 4. Vannføringskurve for 20.3 Flaksvatn. Vannføringsmålinger er markert med sorte prikker. 
Vannstand på y-aksen, vannføring på x-aksen. Øverste punkt ble målt inn under flommen i 2017. Dette 
førte til endring i vannføringskurven og reduksjon av vannføringen i perioden 1980-2016. 

20.2 Austenå ligger i Tovdalselva på 225 moh. (NN54), rett oppstrøms Storebru bru på 
Austenå. Her er det også en lang observasjonsserie, med målinger tilbake til 1924. 
Nedbørsfeltets areal er 277 km2, og en stor del består av fjellområder og skog (20% 
snaufjell og 62 % skog). Feltets middelhøyde er på ca 770 moh. Sammenlignet med 
Flaksvatn har Austenå relativt større sjøandel (eff.sjø på 2%), som igjen vil føre til noe 
større flomdempende effekt. Vannføringskurven for målestasjonen har tre kurveperioder 
(1924-28, 1928-82, 1983- dags dato). For de siste to periodene er det utført 
vannføringsmålinger for vannføringer opp til 116 m3/sek og 122 m3/sek som svarer til 
153% og 161% av middelflom. 

Datakvaliteten anses for å være god på høye vannføringer. Vassdraget er uregulert. 
Dataserien er uten homogenitetsbrudd (Astrup, 2000). 

18.10 Gjerstad ligger i Gjerstadelva øst for Tovdalselva. Den drenerer grenseområdene 
mellom Aust-Agder og Telemark. Nedbørfeltet er uregulert og har et areal på 200 km2. 
Det er utført vannføringsmålinger opp til ca 194 m3/sek. Midlere flom er ca 91 m3/sek. 
Det er godt samsvar mellom vannøringsmålinger og vannføringskurven.  
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22.4 Kjølemo ligger i nedre del av Mandalselva vest for Tovdalselva. Nedbørsfeltet er 
1757 km2. Stasjonen har vært i drift siden 1896, og har derfor like lang observasjonsserie 
som 20.3 Flaksvatn. Vassdraget har vært regulert siden 1930, med en reguleringsprosent 
på 25%. Dette betyr at avløpsdata fra 22.4 Kjølemo ikke er direkte sammenlignbare med 
avløpsdata fra 20.3 Flaksvatn. Under flommen i 2017 gikk magasinene med overløp, og 
dermed kan avrenningen under denne hendelsen betraktes som tilnærmet uregulert.  

19.127 Rygene total ligger nederst i Nidelva i Arendalsvassdraget, og har en 
sammenkoblet serie av observerte data fra 19.40 Lunde mølle (1900-1978) og 19.127 
Rygene total (1977-dags dato)(NVE-rapport 20/2017). Nedbørfeltet er på 3950 km2. 
Vassdraget er svært regulert (siden 1914) med en reguleringsprosent på 50%. Avløpsdata 
er derfor ikke direkte sammenlignbare med avløpsdata fra 20.3 Flaksvatn. 

22.22 Søgne ligger i Søgneelva sørvest for Flaksvatn. Stasjonen ble opprettet i 1973. 
Under flommen i 2017 ble det utført vannføringsmålinger og vannføringskurven ble 
revidert. Vannføringen som ble registret var på 194 m3/sek. Midlere flom er på 86 m3/sek. 
Det antas at flomverdiene er relativt gode.  

 

 

4 Beregning av flomverdier 
Flaksvatnet har i hovedsak tilløp fra to elver, Tovdalselva og Dikeelva (Figur 5), men 
også en del lokaltilsig. Denne flomberegningen ser på to punkter i vassdraget, rett utløpet 
av Flaksvatn og utløpet av Topdalselva i fjorden. Dikeelva pluss lokaltilsiget utgjør en 
minimal andel av det totale tilløpet, slik at man antar tilsiget fra disse vil ligge innenfor 
usikkerhetene i flomberegningene. Det er antatt at Flaksvatn har liten eller ingen 
flomdempende effekt (sjø areal på 0.65 km2). Tovdalselva utgjør 95.7% av Flaksvatnets 
nedbørfelt, mens Dikeelva bare 2.6% og lokaltilsiget 1.7%. 
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Figur 5. Kart over tilløpselver til Flaksvatn, Tovdalselva og Dikeelva. 

 

 

 



37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring - 18/11863-1 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring : Rapport- 76-2018- Flomberegning Tovaldsvassdraget

 

 14 

4.1 Observerte flommer 
De største observerte flommene i Tovdalsvassdraget er gitt i tabell 6. Dette er de samme 
flomhendelsene som i forrige flomberegningsrapport (NVE rapport 14/2003), men i 
tillegg kommer flommen i 2017. Denne flommen var mye større enn alle andre 
flomhendelser i løpet av måleperioden helt tilbake til 1899. Vannføringsmålingene under 
denne flommen har ført til endring i vannføringskurven med virkning tilbake til 1980. 
Dette er fordi ikke alle flomhendelsene har registrert kulminasjonsvannføring, da 
timesverdier ikke ble registrert før etter 1980. Datakvaliteten på tidsserien vurderes som 
meget bra på flom og normalvannføring, samt bra på lavvann. 

 

Tabell 6. De seks største årsflommene i Tovdalselva ved 20.3 Flaksvatn i løpet av observasjonsperioden 
1900- 2017 og ved 20.2 Austenå i perioden 1924-2017. Hentet fra NVEs dataarkiv Hydra II. Strek betyr at 
informasjon om kulminasjonsvannføringen ikke er funnet i Hydra II. 

Stasjon 
Observasjons-

periode 
År Dato 

Døgnmiddel-

vannføring 

[m3/sek] 

Døgnmiddel-

vannføring   

[l/sek * km2] 

Kulminasjons-

vannføring 

[m3/sek] 

20.3 

Flaksvatn 

1899-2017 2017 

1959 

1949 

1937 

1987 

1930 

02/10 

16/11 

24/11 

22/04 

16/10 

22/09 

1134 

934 

864 

832 

824 

767                                                                                                                             

637 

524 

485 

467 

463 

431 

1195 

- 

- 

- 

858 

- 

20.2 

Austenå 

1924-2017 1927 

1987 

2017 

2008 

1938 

2014 

04/06 

16/10 

02/10 

01/05 

04/10 

31/08 

131 

130 

129 

124 

115 

113 

473 

469 

466 

448 

415 

408 

- 

134 

174 

129 

- 

163 
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4.2 Middelflom 
Selv om vannføringskurven er endret er ikke middelflommen vesentlig endret. 
Vannføringskurven er ikke endret for målinger gjort før 1980. Det relativt korte 
tidsintervallet for endring, er grunnen til at endringen i middelflom (1900-2017) er 
tilnærmet lik null (~3m3/sek). For perioden 1900-1960 er midlere flom (QM) 416m3/sek 
og for perioden 1964-2017 er QM 397 m3/sek. Dette viser en tendens til at middelflom 
avtar noe i størrelse som følge av reguleringen som ble foretatt fra 1960-1964. Spesifikk 
middelflom var 230 l/sek km2 i perioden 1964-2002, 234 l/sek km2 i 1900-1960 og er nå 
(1964-2017) 223 l/sek km2 (se tabell neste side). Tabell 7 viser stasjoner i og nær 
Tovdalsvassdraget med tilhørende middelflom. 

 

Tabell 7. Stasjoner i og nær Tovdalsvassdraget med tilhørende middelflom.  

Stasjon Periode Antall år Areal [km2] 
Midlere flom QM  

[m3/s]   [l/sek *km2] 

20.3 Flaksvatn 1900-2017 118 1781 406 228 

20.3 Flaksvatn 1900-1960 60 1781 416 234 

20.3 Flaksvatn 1964-2017 53 1781 397 223 

20.2 Austenå 1924-2017 94 277 76 266 

18.10 Gjerstad 1981-2017 37 237 91 385 

22.22 Søgne 1974-2017 44 206 86 415 

22.4 Kjølemo* 1867-2017 122 1757 458 261 

19.127 Rygene total 1976-2016** 41 3946 418 106 

*Fra NVE rapport 15/2018, ** Det finnes to tidsperioder i NVE rapport 20/2017, dette er den som er antatt 

som mest representativ for Arendalsvassdraget . 

Av midlere flom i tabellen over observeres det en høyere vannføring nær kysten, spesielt 
Søgne, med 415 l/sek km2. Dette kan forklares med at det er mer intens nedbør nær 
kysten, før det avtar inn over land og mot øst.  

Ved sammenligning av Flaksvatn og Austenå som begge ligger i Tovdalselva, ligger 
Austenå oppstrøms de få kraftverkene som ligger i nedbørsfeltet. Det har også et mindre 
lokal nedbørsfelt som reagerer raskere. Det er også noe høyere årsavrenning og årsnedbør 
som bidrar til høyere spesifikk middelflom.  

Rygene total skiller seg ut ved at denne stasjonen har betydelig lavere spesifikk 
vannføring, dette er fordi det er mye regulering i dette feltet.  
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4.3 5-1000-års flom 
For å bestemme flommer med gjentaksintervall opptil 1000 år er det utført 
frekvensanalyser av både 20.3 Flaksvatn og stasjoner fra nærliggende områder. 
Resultatene er vurdert mot regionale flomfrekvenskurver.  

Resultatene av frekvensanalysen for Flaksvatn er vist i figur 6. Det ble gjort analyser med 
flere forskjellige fordelingsfunksjoner. General Extreme Value (GEV) fordelingen synes 
å passe godt og er derfor valgt som representativ fordeling til de observerte flommene ved 
20.3 Flaksvatn. Selv om det er lange og gode tidsserier er det likevel knyttet usikkerhet til 
frekvensanalysene.  

Foreløpig undersøkelser antyder at vannstanden i Flaksvatn under flommen i 2017 er den 
høyeste siden målingene startet i 1900, men var sannsynligvis også høyere enn under 3 
kjente flommer på 1800-tallet. Derfor er det sannsynligvis den høyeste vannstanden i 
Flaksvatnet tilbake til første halvdel av 1800-tallet. 

Det er usikkerhet knyttet til slike gamle flomvannstander, blant annet fordi 
utløpsforholdene ved Flaksvatn kan vøre litt endret i løpet av så lang tid (endring pga 
vegetasjon, bruer etc.). Det virker derfor ikke urimelig at flommen i 2017 hadde et 
gjentaksintervall på omkring 200 år. 

I tabell 8 og figur 7 er frekvensfaktorene for 20.3 Flaksvatn sammen med andre stasjoner 
i og nær Tovdalsvassdraget presentert. I tabell 9 er spesifikk flomvannføringer med 
tilhørende gjentaksintervall presentert.  

 

Figur 6. Frekvensanalyse av 20.30 Flaksvatn (1900-2017) med fordelingsfunksjonen General Extreme 
Value (GEV). Observerte flommer er vist med svarte punkter.  
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Tabell 8. Flomfrekvensfaktorer for vannføringsstasjoner i og nær Tovdalsvassdraget.  

Stasjons-navn Antall år Ford.f. 
Q5/ 

QM 

Q10/ 

QM 

Q20/ 

QM 

Q50/ 

QM 

Q100/ 

QM 

Q200/ 

QM 

Q500/ 

QM 

Q1000/ 

QM 

20.3 Flaksvatn 118 GEV 1.27 1.53 1.80 2.18 2.49 2.82 3.29 3.68 

20.2 Austenå 94 GEV 1.24 1.41 1.56 1.73 1.85 1.96 2.1 2.19 

18.10 Gjerstad 37 GEV 1.19 1.39 1.59 1.89 2.14    

22.22 Søgne 44 GEV 1.22 1.41 1.59 1.82 2.00    

22.4 Kjølemo 122 GEV 1.24 1.44 1.63 1.88 2.07 2.26 2.52 2.71 

19.127 Rygene 

total 
41 GEV 1.25 1.54 1.86 2.35 2.78    

Regionale verdier  K1 1.20 1.40 1.70 2.00 2.20 2.40 2.70 3.0 

Regionale verdier  K2 1.20 1.40 1.60 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 

 

Figur 7. Flomfrekvenskurver (døgnmiddel av årsflommer) for målestasjoner i og nær 
Tovdalsvassdraget. 
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Tabell 9. Spesifikk flomvannføringer (døgnmidler) for stasjoner i og nær Tovdalsvassdraget samt 
tilhørende areal.  

Stasjons-

navn 

Areal 

[km2] 
Ford.f 

QM  

[l/sek 

km 2] 

Q5  

[l/sek 

km 2] 

Q10 

[l/sek 

km 2] 

Q20  

[l/sek 

km 2] 

Q50  

[l/sek 

km 2] 

Q100  

[l/sek 

km 2] 

Q200 

 [l/sek 

km 2] 

Q500  

[l/sek 

km 2] 

Q1000  

[l/sek 

km 2] 

20.3 

Flaksvatn 
1781 GEV 228 290 349 411 497 568 643 750 839 

20.2 

Austenå 
277 GEV 274 340 387 428 475 508 538 576 601 

18.10 

Gjerstad 
237 GEV 384 457 534 611 726 822    

22.22 

Søgne 
210 GEV 410 500 577 651 745 819    

22.4 

Kjølemo 
1757 GEV 261 323 375 425 490 540 589 657 706 

19.127 

Rygene 

total 

(tilsig) 

3950 GEV 106 132 163 197 249 294    

Regionale 

verdier 
 K2 263 315 368 420 499 552 604 657 709 

 

4.4 Kulminasjonsverdier 
Flomverdiene som hittil er blitt omtalt har bare vært døgnmidler. 
Kulminasjonsvannføringen (momentanvannføringen) kan være mye større. I 
Tovdalsvassdraget ved målestasjon 20.3 Flaksvatn finnes det data med fin tidsoppløsning 
tilbake til 1980. De 8 største flommene i denne tidsperioden er presentert i tabell 10. 
Dette er år der høyeste døgnmiddelverdi og høyeste kulminasjonsverdi oppstår under 
samme hendelse. Det finnes år der høyeste registrerte døgnmiddelverdi ikke 
korresponderer med høyeste kulminasjonsverdi. Det er heller ikke registrert isoppstuving 
i de periodene dette er tilfellet. Dette kan derfor bety at det har vært en vårflom, med jevn 
høy vannføring uten noen spesiell «peak». Senere på høsten har det vært en hendelse med 
høy nedbørintensitet som hår fått en stor «peak», raskt opp og raskt ned. Volumet har 
derimot ikke vært høyt nok til å nå høyeste døgnmiddelverdi. Dette stemmer med det vi 
vet om avrenningsmønsteret til smelteflommer som vanligvis kommer om våren. De har 
lang varighet og stort volum. For høstflommer som er dominert av regn, er avrenningen 
til elva raskere og forløpet spissere. 

 

 



37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring - 18/11863-1 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring : Rapport- 76-2018- Flomberegning Tovaldsvassdraget

 

 19 

Tabell 10. 8 største flommene registrert på stasjon 20.3 Flaksvatn i perioden 1980 til 2017.  

År Dato Døgnmiddel Kulminasjon Qmom/Qmid 

2017 02/10 1134 1195 1,05 

1987 16/10 825 858 1,04 

1992 03/12 720 743 1,03 

2015 16/10 645 685 1,06 

2001 10/10 605 624 1,03 

2000 21/11 535 588 1,10 

2008 17/01 522 549 1,05 

1989 06/10 470 484 1,03 

    Snitt 1,05 

 

Tabell 10 viser at forholdstallet Qmom/Qmid ikke har endret seg selv om vannføringskurven 
har endret seg. Snittet er fortsatt 1.05. I rapporten fra 2004 ble det valgt å legge vekt på de 
observasjonene som hadde fin tidsoppløsning og vektlegge disse av de 10 største 
flommene. Det var da bare tre observasjoner som var lagt til grunn. Det ble også gjort 
målinger under flommen i oktober 2017. Forholdstallet mellom døgnmiddel registrert og 
kulminasjon under denne hendelsen er også 1.05 som vist i tabell 10 første rad. 

 

Forholdstall kan også beregnes ved hjelp av empiriske ligninger basert på feltparametere. 
Følgende formel er brukt for 20.3 Flaksvatn (NVE, 2000):  

Vårflom:  = 1.72 − 0.17 ∗ log𝐴 − 0.125 ∗ 𝐴 .  

Høstflom:  = 2.29 − 0.29 ∗ log𝐴 − 0.270 ∗ 𝐴 .  

Der A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent.  

For Tovdalsvassdraget blir forholdstallet for vårflommer 1.07 og for høstflommer 1.14. 
Selv om vannføringskurven er endret er ikke forholdet mellom døgnmiddel og 
kulminasjon endret. Forholdstallet fortsatt beregnet til å være 1.05 basert på de 8 største 
flommene i vassdraget. Tallet 1.05 harmonerer også bedre enn formlene for vår og høst 
flom, ved sammenligning av observert kulminasjonsverdi under flommen i oktober 2017. 
Kulminasjonsverdier for to punkter i Tovdalsvassdraget med forholdstall 1.05 er 
presentert i tabell 11. Tilsiget fra lokalfeltet mellom Flaksvatnet og utløpet av 
Topdalselva i fjorden er arealskalert ved bruk av døgnmiddelverdier fra 22.22 Søgne som 
representativ avrenning.  
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Tabell 11. Kulminasjonsvannføringer i Tovdalselva med forholdstall 1.05.  

 
Areal 

[km2] 
QM 

[m3/sek] 
Q5 

[m3/sek] 
Q10 

[m3/sek] 
Q20 

[m3/sek] 
Q50 

[m3/sek] 
Q100 

[m3/sek] 
Q200 

[m3/sek] 
Q500 

[m3/sek] 
Q1000 

[m3/sek] 

20.3 

Flaksvatn 
1781 426 541 652 768 930 1061 1202 1403 1568 

Utløpet av 

Topdalselva 

i fjorden 

1867 463 587 704 827 997 1135 1280 1487 1656 

 

4.5 Samtidighetsproblematikk i flom 
Det er sett nærmere på om det er flom i hovedvassdraget hvor Flaksvann ligger samtidig 
som det er flom i sidevassdraget hvor Berse liger. Spesielt er det sett på om flommen vil 
være på topp samtidig i både hovedvassdraget og sidevassdraget. Dette er ikke drøftet 
ferdig slik at samtidighetsproblematikk bør undersøkes nærmere i forbindelse med 
flomsonekartlegging. 

Flomproblematikken i Flaksvatnet er avhengig av vannføringen i tilløpselvene, og 
vannstanden i Berse, som utgjør en del av lokaltilsiget. Det er observert i flomhendelser 
at når kulvertene ved Rv 41 går fulle renner vann fra Berse til Flaksvatn. Under flommen 
2017 var det observert at det rant vann fra Flaksvatn til Berse. Ved samtidighetsanalyser 
kan man anta at 19.107 Lilleelv (Arendalsvassdraget) eller 22.22 Søgne kan være 
representative stasjoner. 19.107 Lilleelva har et areal på 39 km2. 22.22 Søgne er også et 
relativt mindre felt enn 20.3 Flaksvatn på 204 km2. De tre største flommene i 19.107 
Lillelv og 22.22 Søgne er gitt i tabell 12 sammen med samme hendelse i Flaksvatn.  

Tabell 12. 3 største flommene i spesifikk avrenning på 19.107 Lilleelv og tilhørende flomhendelser for 
22.22 Søgne og 20.3 Flaksvatn.  

Sted Hendelse l/sek km2 

19.107 Lilleelv 02.10.2017 635 

 22.22 Søgne 01.10.2017 921 

20.3 Flaksvatn 02.10.2017 671 

19.107 Lilleelv 17.09.2015 598 

 22.22 Søgne 15.09.2015 446 

20.3 Flaksvatn 16.09.2015 385 

19.107 Lilleelv 16.01.2008 564 

 22.22 Søgne 16.01.2008 755 

20.3 Flaksvatn 17.01.2008 308 
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Arealskalinger av spesifikke vannføringene fra tabell 12 til avrenning i Berse (~14km2) er 
presentert i tabell 13.  

 

Tabell 13. 3 største flommene på stasjonen 19.107 Lilleelv og 22.22 Søgne arealskalert til nedbørsfeltet 
til Berse.  

Hendelse 
Arealskalert med 19.107 Lilleelv 

[m3/sek] 

Arealskalert med 22.22 Søgne 

[m3/sek] 

2017 9 13 

2015 8 6 

2008 8 11 

 

Når det gjelder samtidighet i flom mellom Berse kontra hovedvassdraget (Flaksvatn), ser 
en at om en bruker data fra små «nærliggende» felt, at vannføringen noen ganger er på 
topp omtrent til samme tid både for Flaksvatn, Søgne og Lilleelv (figur 8). Selv om det i 
2015 ble registrert maks-verdier i tre ulike døgn, så ser en at både i 2008 og 2017 
kulminerte vannføringen omtrent til samme tid i både feltet til Flaksvatn og Lilleelv, i 
2008 falt det og ganske godt sammen med kulminasjon for stasjonen Søgne. Grunnen til 
at Søgne avviker noe i kulminasjon i fig. 8 kan være stor andel sjø i feltet. Spesifikk 
vannføring (flomtopp) er i gjennomsnitt 40 % større for Lilleelv og Søgne enn for 
Flaksvatn. Dette kan indikere at spesifikt tilsig fra Berse til Flaksvatn i en flomsituasjon 
er omkring 40 % høyere enn spesifikt tilsig for hele Flaksvatns nedbørfelt.  
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Figur 8. Spesifikt avløp for 19.107 Lilleelv (svart), 22.22 Søgne(rød) og 20.3 Flaksvatn (grønn) under tre 
forskjellige flommer i januar 2008, september 2015 og september/oktober 2017 
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I tillegg viser beregninger med PQRUT at feltet fra Berse ved utløp i Flaksvann har en 
kulminasjonsverdi på 12 m3/sek under flomhendelsen i 2017. Det er her valgt 
nedbørstasjonen 38140 Landvik som har timesverdier. Nedbørsforløpet starter den 
29.09.2018 kl 02:00. Initialvannføringen var satt til 0.4m3/sek. Konsentrasjonstiden var 
satt til 2 timer. 

NIFS formelverk gir følgende verdier for gjentaksintervall fra 5-200 år (tabell 14). 

Tabell 14. Gjentaksintervall for Berses utløp i Flaksvann fra middelflom til 200 år, 
kulminasjonsvannføring.  

QM 

[m3/sek] 

Q5 

[m3/sek] 

Q10 

[m3/sek] 

Q20 

[m3/sek] 

Q50 

[m3/sek] 

Q100 

[m3/sek] 

Q200 

[m3/sek] 

5 7 8 9 11 13 15 

 

Basert på målestasjonene ser vi at flomhendelsen i 2017 varierer fra 9 -13 m3/sek ved 
arealskalering. PQRUT gir en verdi på 12 m3/sek, noe som indikerer at hendelsen i 2017 
var mindre enn en 200-års flom.  

 

4.6 Klimaendringer 
I henhold til NVEs klimastrategi (NVE rapport 15/2010) skal det tas hensyn til et endret 
klima ved tiltak eller beslutninger som har lang levetid. Spesielt kan dette være 
arealplanlegging eller bygging av viktig infrastruktur. Dette er også gitt av Byggteknisk 
forskrift (TEK-17) §7-2 sikkerhet mot flom og stormflo.  

NVE anbefaler i rapport(81/2016) 20% klimapåslag for Agder. Dette gjelder alle større 
nedbørsfelt og vil i praksis si å øke dimensjonerende flomstørrelse med 20%. Dette er 
utført og gjengitt i tabell 15 for kulminasjonsverdier. 

 

Tabell 15. Kulminasjonsvannføringer med 20% klimapåslag i Tovdalselva.  

 
Areal 

[km2] 
QM 

[m3/sek] 
Q5 

[m3/sek] 
Q10 

[m3/sek] 
Q20 

[m3/sek] 
Q50 

[m3/sek] 
Q100 

[m3/sek] 
Q200 

[m3/sek] 
Q500 

[m3/sek] 
Q1000 

[m3/sek] 

20.3 

Flaksvatn 
1781 512 650 783 921 1116 1274 1443 1684 1882 

Utløpet av 

Topdalselva 

i fjorden 

1867 556 704 845 992 1196 1363 1536 1785 1988 

 

Flommen i 2017 ble målt til 1195 m3/sek ved kulminasjon. Hvis en tar hensyn til 
klimaendringer i flomvannføringen vil flommen i 2017 karakteriseres som litt under en 
100-års flom.  
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4.7 Flommen i Tovdalsvassdraget 2017 
Flommen i oktober 2017 startet med nedbør i Rogaland og Vest-Agder i det første døgnet 
før det traff Aust-Agder. Nedbøren som falt fra lørdag til søndag hadde rekord i 
Senumstad i Birkeland, Aust-Agder med 173 mm nedbør (NVE rapport 80/2017). Dette 
førte til flom i mange av vassdragene, deriblant Tovdalsvassdraget.  

Agder Energi rapporterte om overløp ved de få magasinene som finnes i 
Tovdalsvassdraget. Dermed stemmer antakelsen om at Flaksvatn ikke har noen 
flomdempende effekt. Den maksimale vannstanden i Flaksvatnet har aldri vært observert 
høyere, og var 1 meter høyere enn forrige høyderekord (flommen i november 1959). Den 
forrige vannføringskurven antydet en vannføring på 1400 m3/sek som ville tilsvart en 
500-års flom. Det ble foretatt målinger under flommen der det ble målt tilnærmet 1200 
m3/sek, som indikerte at vannføringskurven ikke var korrekt og at gjentaksintervallet 
mest sannsynlig vil bli noe mindre. Ved stasjonen 20.2 Austenå var flommen registrert til 
å være 50-100 år (NVE rapport 80/2017).  

Under flommen i 2017 ble det også målt opp flere punkter der vannføringen kulminerte 
langs vassdraget. Disse ble lagt inn i HEC-modellen fra flomsonekart –Flaksvatn (NVE 
rapport 9/2005). En vannføring på 1200 m3/sek ble lagt inn og ved kjøring av modellen 
ser man at vannlinja treffer oppmålt kulminasjonspunkt ved tverrprofil (nr. 17) ved 
utløpet av Flaksvatn. 

Forholdstallet mellom observert døgnmiddel og kulminasjonsverdi på 1.05 er det samme 
som i rapporten fra 2004. Dette gjør at beregnet kulminasjonsvannføring ved en 200-års 
flom blir 1185 m3/sek. Observert kulminasjon på målestasjonen (ved en endret 
vannføringskurve) var 1195 m3/sek. Dette er i praksis samme verdi (disse verdiene ligger 
innenfor usikkerheten i beregningen).  

 

5 Tidligere flomberegninger 
I 2004 ble det utført flomberegninger for Tovdalsvassdraget i forbindelse med 
flomsonekartlegging av Flaksvatn og nedstrøms vannet. Alle flomvannføringene i 
perioden 1980 – 2016 er litt redusert som følge av kurverevisjonen. Men flommen i 2017 
er større enn noen av de øvrige flommene, men den ville hatt enda flere m3/s om ikke 
kurven hadde blitt revidert.  I forhold til de forrige beregningene har middelflom ikke 
endret seg stort, bare 3 m3/sek som i praksis er den samme verdien. Dette gjelder også 
flommer med relativt korte gjentaksintervall. Men frekvenskurven har blitt brattere pga 
2017 flommen. Nå er forholdstallet Q500/QM beregnet til 3,29, og i NVE-rapport 14-
2003 ble det beregnet til ca 3,0. Endringen i vannføringen presenteres i figur 9. 
Kulminasjonsvannføringen har endret seg fra 2 % reduksjon til 9% økning for 
gjentaksintervall fra middelflom til 500-års flom.  
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Figur 9. Vannføringen i 20.3 Flaksvatn i perioden 1980-2017. Vannføringskurven er endret. Rød graf er 
kulminasjonsvannføring med gammel vannføringskurve. Svart graf er kulminasjonsvannføringen med 
ny vannføringskurve.  

 

6 Usikkerhet 
Usikkerheter i flomberegningene kan skyldes flere ting. Det er vannstander som målt ute i 
elva, og disse blir deretter omregnet via en vannføringskurve til en vannføring. 
Vannføringskurven er basert på en samlingen av samtidighetsmålinger mellom vannstand 
og vannføring ute i elva i et gitt profil i elva.  

En annen faktor som bidrar til usikkerhet i data er at data eldre enn 1980 er basert på en 
måling av vannstand i døgnet. Disse målingene blir betraktet som et gjennomsnitt for 
døgnet, men det kan i realiteten være avvik fra det reelle døgnmidlet. 

 

Det er usikkerhet knyttet til forholdstall. Observerte forholdstall fra 8 største flommer gir 
1.05. Dette er flommer fra år der høyeste døgnmiddel opptrer under samme hendelse som 
høyeste kulminasjon. Andre type flommer som har høyere kulminasjon er ikke 
representert. Regional flomfrekvens analyse med vår og høst-formel gir henholdsvis 
forholdstall 1.07 og 1.14. Valg av forholdstall er dermed en utfordring.  

Valg av fordelingsfunksjon fører med seg usikkerheter, selv om Tovdalsvassdraget har 
mer enn 100 år med data.  
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Det er utfordrende å kvantifisere usikkerhet i hydrologiske data. Flere faktorer har 
betydning for data i tidsserien. I følge NVE rapport 04/2011 vil dette datagrunnlaget 
klassifiseres på en skala fra 1 til 3, der 1 er beste klasse, være klasse 1. Endringene i 
vannføringskurven altså endrer ikke på klassen, slik at forblir i klasse 1.  

  



37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring - 18/11863-1 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring : Rapport- 76-2018- Flomberegning Tovaldsvassdraget

 

 27 

 

7 Referanser 
Astrup, M 2000: Homogenitetstest av hydrologiske data. Rapport nr 7-2000, NVE. 

NVE Retningslinjer 04-2011: Retningslinjer for flomberegninger til § 5-7 i forskrift om 
sikkerhet ved vassdragsanlegg.  

Langsholt, Elin og Holmqvist, Erik 2017: Flommen på Sørlandet 30.9-3.10.2017. NVE 
rapport 80/2017. 

Lawrence; Deborah 2016. Klimaendringer og fremtidige flommer i Norge. NVE-rapport 
81/2016. 

Sælthun, Nils Roar 1997: Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag. Rapport 14-
97, NVE. 

Pedersen, Turid Bakken; Øydvin, Eli K.; Svegården, Jostein 2005. Flomsonekart. 
Delprosjekt Flakksvann. NVE-rapport 09/2005. 

 



37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring - 18/11863-1 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring : Rapport- 76-2018- Flomberegning Tovaldsvassdraget

Norges vassdrags- og energidirektorat

MIDDELTHUNSGATE 29  
POSTBOKS 5091 MAJORSTUEN  
0301 OSLO
TELEFON: (+47) 22 95 95 95

www.nve.no

 



38/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune - 18/12219-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune : Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/12219-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året.  

 

I Birkenes kommune rapporteres det skriftlig til kommunestyret for følgende perioder: 30.04., 31.07. og 

31.12. I tillegg utarbeides det en meldingssak som går til tjenesteutvalget og formannskapet for de 

periodene hvor det ikke utarbeides skriftlig rapport til kommunestyret. Det vil tas utgangspunkt i 

tertialrapporten pr 31.07. sant rapporten hovedtall august 2018. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vedleggene ikke følger ved innkallingen da disse legges ut på kommunens 

hjemmeside. Tertialrapporten pr Juli ligger i sakspapirene til kommunestyret 11.10.2018 sak PS 92/18, og 

hovedtall august 2018 ligger i sakspapirene til formannskapet 31.10.2018 sak 71/18. 

 

Økonomisjef Tom Olstad vil stille i møtet for å orientere om den økonomiske situasjonen. 
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Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Overflatevann i Smedens Kjerr 35 og saksbehandling av oppført 

støttemur 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken avsluttes da dette blir å anses som en klage på enkeltvedtak. Klager selv anbefales å vurdere 

eventuelt å klage inn saken til korrekt klageinstans.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget blir i epost datert 10.10.2018 orientert om utfordringer knyttet til overflatevann i 

Smedens Kjerr 35 av eier Harry T. Møller. Det blir der nevnt et tidligere møte mellom eier og 

kontrollutvalgsleder 9.9.2018.  

 

 

Saksopplysninger: 
Møller har utfordring med overflatevann som renner fra 7 rekkehus og inn på hans tomt, og mistenker at 

dette kan skyldes en mur som har blitt oppsatt tidligere. Han hevder at kommunen tidligere har gitt et 

pålegg til VEF Entreprenør om å koble overflatevann fra rekkehusene i rør og føre de til anlagte kum for 

dette, men måtte trekke dette pålegget tilbake da det ikke var gyldig fordi kommunen ikke hadde fulgt 

riktige retningslinjer (jfr epost fra Sørli, ansatt i kommunen, 24.09.2017). Møller får en epost fra Sørli 9. 

Mai hvor det står «Hei ! Status er at vi har avholdt befaring med VEF og vi er enige med dem om 

prosessen videre. Tenker å gjøre som vi tidligere har vurdert, starter med å legge alle takvann i rør og 

ser om dette fungerer. Deretter må vi vurdere tiltak nede hos deg foran muren." 

Møller deltar så på møte med kommunen 11.09.2018, hvor det blir orientert om at kommunen vurderer 

om saken er kommunens ansvar eller om saken er privatrettslig. Møller har fått beskjed om at han vil få 

svar på dette 17. 11.2018.  

Møller ber 2.10.2018 om innsyn i saken, og har da fått følgende svar fra kommunen: "Når det gjelder 

aktuelle støttemur mot de 7 eneboligene i rekke finnes det ingen søknads-dokumentasjon på denne i 

kommunens arkiv. Det foreligger heller av den grunn heller ikke ferdigattest".  
Møller får så informasjon fra kommunen 9. Oktober 2018 «Har nå den 9. oktober fått tilbakemelding fra 

kommunen på at muren høyst sannsynlig da er ulovlig oppsatt men at de skal sjekke med utbygger først. 

Har også i dag fått mail fra Wangen at de nå har fått notatet fra sin advokat og skal bruke tid på å 

vurdere hva de skal gjøre...» 
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Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningslovens §2 definert som «et vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter til en eller flere bestemte personer» i motsetning til en forskrift som defineres som «et vedtak som 

gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Denne saken 

defineres her som et enkeltvedtak. I slike saker har kontrollutvalget enkelte begrensninger i sin 

myndighet. Kontrollutvalget har ifølge kontrollutvalgsboken ingen myndighet til å fatte vedtak som 

binder forvaltningen. Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens folkevalgte organer eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. For klager på 

enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, formannskapet/fylkesutvalget eller fylkesmannen som 

er klageinstans, og klagen skal framsettes for det organet som fattet vedtaket. Eventuelt kan slike saker 

behandles av Sivilombudsmannen. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan 

tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 

retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. 

Kontrollutvalget ønsker med dette orientering om saksbehandlingen i saken, om regelverket er fulgt, og 

hva som er kommunens rutiner når det gjelder ulovlighetsoppfølging.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avslutte saken da dette blir å anse som en klage på enkeltvedtak. 

Saken bør eventuelt klages inn til korrekt klageinstans av klager selv (Harry T. Møller). Dersom 

orienteringen i møtet tyder på svikt i den kommunale saksbehandlingen kan dette tas videre av 

kontrollutvalget på systemnivå. Bestemmelser for frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og 

manglende svar på henvendelser skal tas opp på kontrollutvalgets første møte i Januar, og denne saken vil 

i så fall kunne være et godt eksempel på viktigheten av at kontrollutvalget har fokus på dette temaet 

fremover. 

 

Enhetsleder drift Stian Nordahl Sørli vil komme med en muntlig orientering i saken. 

 

 

Vedlegg:  

Epost datert 10.10.2018 fra Harry T. Møller.  
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Møte- og arbeidsplan for 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Mandag kl. 13:00:  

04.02 

25.03 

06.05 

23.09 

25.11 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken skal 

videre legges frem til behandling i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle. 

 

I tillegg til ordinære saker som blir lagt frem for kontrollutvalget gjennom året, vil det av erfaring fra 

tidligere år alltid dukke opp spørsmål som blir gjenstand for drøfting i utvalget. Enkelte saker er også av 

en slik karakter at de blir behandlet unntatt offentlighet. I spesielle saker er det direkte kontakt/drøftelser 

med berørte parter (eks. rådmann, revisor eller ordfører). 

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller anbefaling 

i kontrollutvalgsboken. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende agenda for 2019: 
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Birkenes kontrollutvalg 

Møte- og arbeidsplan 2019 

 
(30.-31.1.2019: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 

Mandag 04. Februar 2019 kl. 13:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Revisors egenvurdering av uavhengighet 

• Ny redegjørelse – «Forbedringer arbeidsflyt samfunnsutvikling» 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Mandag 25. Mars 2019 kl. 13:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 

• Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 

• Ny redegjørelse vedr. selvkostgrad knyttet til kart- og oppmålingstjenester 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

(April 2019: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 

 

Mandag 6. Mai 2019 kl. 14:00 

• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Årsregnskap/årsrapport 2018 for Birkenes kommune 

• Orientering fra økonomisjefen 

• Melding om andre reviderte regnskap (bl.a. skatteoppkreveren) 

• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 

• Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt – «Selskapskontroll konsesjonskraft» 

• Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

• Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

(4.-5.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Kristiansand) 

 

Mandag 23. September 2019 kl. 13:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 

• Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 

• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk – kontrollutvalget kommer med ønske i møte 

• Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

• Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 

• Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

• Overordnet revisjonsstrategi 2019 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

(November 2019: Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg i regi av Temark, Agder/Telemark) 
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Mandag 25. November 2019 kl. 13:00 

• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 

• Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Birkenes 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

• Orientering om budsjett Birkenes kommune 2020 

• Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

• Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 

• Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2020 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 

 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er 

nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Kontrollutvalgssekretariatet Temark 

arrangerer derfor etter valget obligatorisk opplæring for alle medlemmer av kontrollutvalgene. Denne 

opplæringen vil antakelig gjennomføres i November 2019. Opplæring og kursvirksomhet kan i tillegg 

skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi av Temark) og/eller gjennom sentrale tilbud. 

 

Kontrollutvalget inviteres i tillegg årlig til blant annet landskonferansen for kontrollutvalg i regi av 

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er en viktig 

samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der 

kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker. 
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Arkivsak-dok. 18/00076-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 19.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
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. 
 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  

1. Løpende revisjon  
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Arkivsak-dok. 18/00081-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 19.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:  

a. 11.10.2018 sak 93/18 - Møtekalender 2019 med vurdering møter på dagtid 

b. 08.11.2018 sak 101/18 – Meldinger «kontrollutvalget sak 26/18 – Bestemmelser for frister for 

saksbehandlingen i offentlig forvaltning og manglende svar på henvendelser» 

 c. 08.11.2018 sak 102/18 – Forvaltningsrevisjonsrapport – innkjøp i Birkenes kommune 

 

2. Innkommen/utgående post:  

a. Ingen innkommen/utgående post.  

 

3. Neste møte 04.02.19 kl. 13:00  
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Arkivsak-dok. 18/00087-9 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 19.11.2018 

 

. 
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