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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 19.11.2018 kl. 13:00  
Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna  
Arkivsak: 18/00068  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no eller tlf. 

91 72 65 06. 

 

I tillegg møter: 

Personvernombud Dagfrid Aasen, sak 36/18 

Beredskapskoordinator Øyvind Raen, sak 37/18 

Økonomisjef Tom Olstad, sak 38/18 

Enhetsleder drift Stian Nordahl Sørli, sak 39/18 
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5/18 18/00068-30 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18 3 
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39/18 18/11943-2 
Overflatevann i Smedens Kjerr 35 og saksbehandling av oppført 

støttemur 
11 

40/18 18/11870-1 Møte- og arbeidsplan for 2019 13 
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41/18 18/00076-9 Orientering fra revisjonen 19.11.2018 16 

42/18 18/00081-9 Referatsaker 19.11.2018 17 

43/18 18/00087-9 Eventuelt 19.11.2018 18 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 12.11.2018 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Wiggo Svendsen 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad (sign.) 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18 

 
Arkivsak-dok.  18/00068-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 19.11.18 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 19.11.18 
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.09.18 

 
Arkivsak-dok.  18/00068-31 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll frå møtet 24.09.18 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 24.09.18. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

36/18 Birkenes kommunes implementering av GDPR 

 
Arkivsak-dok.  18/11795-1 

Arkivkode.  060  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 36/18 

 

 

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

 

Vedlegg til sak 
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37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring 

 
Arkivsak-dok.  18/11863-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 37/18 

 

 

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. 

 

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: 
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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 

 

 

Vedlegg til sak 
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38/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/12219-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 38/18 

 

 

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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39/18 Overflatevann i Smedens Kjerr 35 og saksbehandling av oppført 

støttemur 

 
Arkivsak-dok.  18/11943-2 

Arkivkode.  610  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 39/18 

 

 

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...» 

 

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 
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politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere hensikts-

messigheten 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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40/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 

 
Arkivsak-dok.  18/11870-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 40/18 

 

 

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 
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(November 2019: Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg i regi av Temark, Agder/Telemark) 

 

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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41/18 Orientering fra revisjonen 19.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00076-9 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 41/18 

 

 

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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42/18 Referatsaker 19.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00081-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 42/18 

 

 

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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43/18 Eventuelt 19.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00087-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 43/18 

 

 

. 
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