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Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 26.11.18. 

 
Arkivsak-dok.  18/00069-29 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 26.11.18 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.18 

 
Arkivsak-dok.  18/00069-30 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang  Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 08.10.18 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 08.10.18 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

28/18 Oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/11926-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommunelovens § 23 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram 

for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Politiske føringer gis i 

hovedsak gjennom vedtak i faste politiske utvalg med vedtaksmyndighet. At vedtakene følges 

opp av administrasjonen er en forutsetning for politisk styring av kommunen.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kommunestyret velger 

selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine 

vegne jfr kommunelovens §77 nr. 1) og det er derfor viktig at kontrollutvalget til enhver tid har 

oversikt over politiske vedtak og om disse blir fulgt opp. For å ha denne oversikten er det viktig 

å bruke noen verktøy. 

 

Det ble i kontrollutvalgsmøte 08.10.2018 tatt opp under sak 26/18 Referatsaker en mangel på 

verktøy i Åmli kommune for oppfølging av politiske vedtak.  

 

Kommuner har mange ulike måter å følge opp politiske vedtak.  

I Strand kommune gjøres vedtaksoppfølgingen manuelt ved hjelp av rapporten ”saker som skal 

til politisk behandling”. Denne rapporten er utarbeidet i et regneark, og gir oversikt over hvilken 

sak det gjelder, referanse til vedtak, hvem som er saksbehandler, hvilket utvalg saken skal opp i, 

samt når den skal være ferdigstilt. Oversikten omfatter saker til kommunestyret, formannskapet, 

levekårsutvalget og administrasjonsutvalget. Den oppdateres hver uke i forbindelse med 

rådmannens ukentlige ledermøte. Ansvarlig for ajourholdet av oversikten er assisterende 

rådmann (jfr forvaltningsrevisjon «oppfølging politiske vedtak» datert August 2013 av Rogaland 

Revisjon IKS).  

 

I Frogn kommune benyttes Public360 som system for oppfølging av politiske vedtak og 

kommunen har faste rutiner for overføring av protokoller til sak-/arkivsystemet. Oppgaven med å 

gjennomføre politiske vedtak tildeles saksbehandler i administrasjonen, og vedtakene 

kategoriseres etter hvor langt man er kommet med arbeidet. Inngående dokumenter settes med 

tre ukers behandlingsfrist i systemet, og det gjøres kvartalsvise restansekontroller på dette. 

Kommunen publiserer oversikter over status på gjennomføringen av politiske vedtak på 

nettsidene, i tertialrapporter og i årsmeldingen. I all hovedsak blir politiske organer orientert om 
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oppfølging av politiske vedtak (Jfr forvaltningsrevisjon «oppfølging av politiske vedtak i Frogn 

kommune» datert 14. November 2016 av BDO). 

 

Saksopplysninger: 

Det fremkommer av vedlagte notat at Åmli kommune har, og i mange år har hatt, et system hvor 

oversikt over vedtak gjennom foregående år blir presentert i årsmeldingen en gang i året. 

Oversikten viser informasjon om saken er avsluttet (AV) eller om den er under arbeid. Av 

oversikten går det også frem hvilken enhet som har saken. Oversikten vedlagt er omfattende, 

men viser kun vedtak som er fattet av kommunestyret. Det finnes ellers ikke en oversikt over 

saker som blir vedtatt i administrasjonsutvalget, formannskapet, planutvalget, valgstyret eller 

klageutvalget. 

 

Protokoller finnes i tillegg på kommunens hjemmeside. 

 

Leder for rådmannens stab Terje Beruldsen skriver i sitt notat at «dersom det også er et ønske om 

å ha en oversikt over «bestillinger» av saker som kommunestyret gjør i møtet utenom sakslisten 

er det naturlig at rådmannen noterer ned slike eventuelle bestillinger og avklarer i ledermøtene 

hvilke enhet som skal følge opp slike «bestillinger». Her må det lages en manuell liste dersom 

oversikten eventuelt også skal omfatte disse.» 

 

Leder for rådmannens stab Terje Beruldsen og Arnhild Smeland vil i møtet gi en muntlig 

orientering til kontrollutvalget vedrørende Åmli kommunes system for oppfølging av politiske 

vedtak. 

 
Vedlegg:  

Notat samt oversikt over status. 

 

 

Vedlegg til sak 
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29/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for 

kompensasjon fra staten 

 
Arkivsak-dok.  18/12318-1 

Arkivkode.  049  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Bakgrunn for saken: 

Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober avslørte at tre brødre uten å vite 

om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært søkelys 

på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og mange har 

spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at noen 

kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk 

utviklingshemmede i kommunen. 

 

Det har kommet frem i media at Åmli kommune i 2017 hadde 26 registrerte psykisk 

utviklingshemmede, noe som tilsvarte 17,3 personer pr 1000 innbyggere over 16 år. Dette tallet 

har økt de siste 10 årene, og er i tillegg noe høyere enn gjennomsnittet i Norge. Åmli 

kontrollutvalg ønsker derfor en orientering i saken.  

 

Saksopplysninger: 

Som følge av den såkalte Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og 

regjeringen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av saken. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor 

de har anbefalt en uhildet gjennomgang. Det har resultert i at det er de etablerte 

tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at de ulike delene av saken skal 

gjennomgås av Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland. 

Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig 

gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen. Fylkesmannen i Hedmark skal gjennomføre en 

lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin side gjennomgå 

rapporteringsrutinene for registreringen. 

 

Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit 

Helgesen har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført 

stikkprøver i kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut 

til å være naturlige forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn 

til å tro at dette er et omfattende problem. 

 
Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som 

inngår i inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. 

Kommunene innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår 

innsamlingen på vegne av KMD. 
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Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og 

moderniseringsminister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer. 

Hovedkonklusjonen til NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å 

gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til 

forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 

 

Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det 

igjen er relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har 

ovenfor revisor ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at 

kriteriene fra Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen 

som har det øverste ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er 

korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik 

diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer 

kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av 

disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer er ikke leger, og de kan ikke – 

og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er helsevesenets ansvar.  

 

Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i 

inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming: 

 
1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei 

vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes 

syndrom), eller  

 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 

diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 

og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 

BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 

etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som:  

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 

Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende: 

 
«Kontroll av registrering  

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal 

kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på 

skjemaet vedlegg 2 til rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare 

kontroll.» 
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For å sikre at kommunen etterkommer de føringene som gis i Rundskriv IS-3/2018 og følger 

kriteriene for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med psykisk 

utviklingshemming, har kontrollutvalget invitert Inge Egil Hauge, leder habilitet og ressurs, til 

møte for å redegjøre for saken. Han har i tillegg svart på spørsmålene skriftlig.  

 

Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse for følgende punkter: 

- Hva er rutinene i kommunen mht registrering av psykisk utviklingshemmede?  

- Har kommunen kontrollrutiner for å sikre seg at de har korrekte vedtak – i så fall hvilke? 

- Rådmann Christina Ødegård sier til Agderposten: «– Vi har rutinene på plass, i form av en årlig 

revisjon som er ekstern.» Hva kontrollerer denne revisjonen, og kan kontrollutvalget få disse 

rapportene? 

- I VG står det at Åmli kommune hadde 26 registrert som psykisk utviklingshemmet i 2017. 

Dette tilsvarer 17,3 personer per 1000 innbygger over 16 år. Siden 2008 har dette tallet økt fra 

12,8 til 17,3. Stemmer disse tallene? 

- Kan kommunen forklare i hva de høye tallene og økningen skyldes?  

- Har alle som er registrert som psykisk utviklingshemmet blitt registret ut fra kriteriene i 

rundskriv IS-3/2018? 

- Hvem har diagnostisert brukerne? 

 
 

Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 

kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten, og ved å stille spørsmål til hvilke kvalitetssikrings- og godkjenningsrutiner som ligger til 

grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet (som godkjennes av rådmann og revisor). 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av muntlig redegjørelse.  

 

 

 
Vedlegg:  

- Rundskriv IS-3/2018 

- Svar fra Egil Hauge, leder Habilitering og ressurs 

- Register over utviklingshemma pr 01.01.2018 

- Vedlegg til rundskriv 

- Rapport om resultat av kontroll frå revisjon 

- 2018. Primær og sekundærkontaktoppgaver Timmerodden 

 

 

Vedlegg til sak 
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30/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 

 
Arkivsak-dok.  18/12221-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 30/18 

 

 

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. 

 

Vi gjør oppmerksom på at rådmannens tertialrapport ikke følger ved innkallingen da disse legges 

ut på kommunens hjemmeside. Saksfremlegget ligger i sakspapirene til kommunestyret 

20.09.2018, sak 18/81. 

 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen vil stille i møtet for å orientere om den økonomiske situasjonen pr. 

2. tertial med fokus på eventuelle utfordringer og avvik. 
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31/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten 

 
Arkivsak-dok.  18/06626-4 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen sosialtjenesten i Åmli kommune vedtas slik den 

foreligger.  

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. 

Rapport til kontrollutvalget forventes på siste møte våren 2019, i tråd med revisjonens anslag i 

prosjektplanen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Åmli kontrollutvalg vedtok i møte sak nr 12/16 den 18.04.16 plan for forvaltningsrevisjon 2016 

– 2019 for Åmli kommune. I tråd med den overordnede analysen Aust-Agder Revisjon IKS 

gjennomførte på oppdrag fra Åmli kontrollutvalg i 2016 besluttet kontrollutvalget i møte 

19.06.2018 sak 18/18 å bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjon av NAV- Sosialtjenesten. 

 

Saksopplysninger: 

Forslaget til prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på både den overordnede 

analysen Aust-Agder IKS har utført for Åmli kommune jfr sak 12/16 og foranalyse foretatt i 

2018 i forbindelse med utarbeidelse av prosjektplanen med oppdaterte KOSTRA tall og annen 

statistikk.  

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt 

frem, vil gi utvalget den kunnskap de ønsker. I plan for forvaltningsrevisjon er det lagt føring om 

at dette forvaltningsrevisjonsprosjektet innen sosialtjenesten skal fokusere på 

saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. Revisjonen 

foreslår følgende to problemstillinger: 

 

Problemstilling 1: Er Åmli kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 

økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 

Problemstilling 2: I hvilken grad oppfyller Åmli kommune plikten til internkontroll knyttet til 

sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig måte? 

 

Problemstillingene er nærmere forklart i forslaget til prosjektplan. De viser videre til hvilke 

revisjonskriterier de foreslår å bygge revisjonen på. De viser også til valg av metode for 

innsamling av data.  
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Forvaltningsrevisjonen planlegges gjennomført og ferdigstilt våren 2019, og ha et omfang på ca. 

200 timer. Rapporten forventes å komme til behandling i Åmli kontrollutvalg på siste møte våren 

2019.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS vil stille i møtet for å legge frem forslaget og svare på spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anser problemstillingen og avgrensingene for å være i tråd med kontrollutvalgets 

vedtatte plan for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget bør be om å bli holdt orientert underveis i 

arbeidet. 

 
Vedlegg:  

Prosjektplan forvaltningsrevisjon sosialtjenesten 

Foranalyse sosialtjenesten 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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32/18 Orientering om tilsyn i Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/12628-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen om å tilsende kontrollutvalget kopier av brev og rapporter 

vedrørende tilsyn fortløpende.  

 

 

Bakgrunn for saken: 

Sekretariatet fant 9. november i Åmli kommunes postliste/offentlige journal innkommende post 

fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) datert 24.10.2018 med tittel «Kilandsfoss 

kraftverk – rapport fra tilsyn 19.06.2018». Sekretariatet kunne da ikke se at Åmli kontrollutvalg 

hadde mottatt kopi av dette brevet. Kontrollutvalget har nå mottatt rapporten, men den generelle 

problemstillingen er hvilke rutiner Åmli kommune har vedrørende oppfølging/informasjon om 

tilsyn. 

 

Det går frem av Kommuneloven §76 at kommunestyret har det øverste tilsyn med den 

kommunale forvaltning. I §77 går det frem at kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med 

den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.  

 

Fylkesmannen utøver sammen med andre regionale statsetater tilsyn med kommunene på en 

rekke tjenesteområder. For at kontrollutvalget skal kunne gjøre en god jobb er de avhengige av å 

motta informasjon om fremtidige tilsyn i den grad dette er mulig, samt kopier av tilsynsrapporter 

når disse er tilgjengelige. Denne informasjonen blir så benyttet av kontrollutvalget som en del av 

den løpende risikovurderingen kontrollutvalget har med de ulike sektorene og de ulike 

selskapene. 

 

 

Saksopplysninger: 

Det finnes flere ulike former for tilsyn, både meldte og uanmeldte. Kontrollutvalget har i sin jobb 

behov for å bli orientert når tilsyn skal forekomme (i meldte tilsyn) eller har forekommet (i 

uanmeldte tilsyn), samt motta tilsynsrapporter når disse blir tilsendt kommunen.  

 

Når det gjelder orientering om fremtidige meldte tilsyn er systemet godt. Det går frem av 

Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn med 

kommunene. De planlagte tilsynene blir gjort kjent for kontrollutvalget gjennom 

tilsynskalenderen. Rutinene er ikke like klare vedrørende orientering om gjennomførte tilsyn og 

tilsending av kopier av tilsynsrapporter. Kontrollutvalget er her avhengig av enten informasjon 

om at tilsynsrapportene har blitt tilsendt kommunen eller selv oppdage det ved hjelp av 

postlisten/ den offentlige journalen. 

 



 

 15  

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget opplever et godt samarbeid med kommunens administrasjon, men har behov for 

mer informasjon vedrørende tilsyn. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget foreslår for 

kommunestyret at de ber rådmannen om å tilsende kontrollutvalget kopier av brev og rapporter 

vedrørende tilsyn fortløpende. Dette ville vært til stor hjelp i kontrollutvalgets arbeid.  
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33/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 

 
Arkivsak-dok.  18/11987-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 33/18 

 

 

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: Onsdag kl. 09:00:  

13.02  

24.04  

12.06  

25.09  

27.11 

 

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 møtetidspunkt og agenda for 2019: 
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Åmli kontrollutvalg 

Møte- og arbeidsplan 2019 
 

(30.-31.1.2019: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, 

Gardermoen) 

 

Onsdag 13. Februar 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 

• Revisors egenvurdering av uavhengighet 

• Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

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

 

Onsdag 24. April 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møte innkalling og -protokoll 

• Årsregnskap 2018 for Åmli kommune 

• Orientering fra økonomisjefen 

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

• Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2019 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

(4.-5.6.2019: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Kristiansand) 

 

Onsdag 12. Juni 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Virksomhetsbesøk/bedriftsbesøk – kontrollutvalget kommer med ønske i møte 

• Rapport selskapskontroll konsesjonskraft IKS 

• Rapport forvaltningsprosjekt sosialtjenesten 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 

• Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

• Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Onsdag 25. September 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 

• Innspill til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

• Innspill til analyse og plan for eierskapskontroll 2020-2023 

• Overordnet revisjonsstrategi 2019 

• Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

• 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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Onsdag 27. November 2019 kl. 09:00 
• Godkjenning av møte innkalling og –protokoll 

• Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Åmli 

• Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

• Orientering om budsjett Åmli 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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34/18 Orientering fra revisjonen 26.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00077-9 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 34/18 

 

 

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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35/18 Referatsaker 26.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00082-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 35/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 

a. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019 (NKRF og FKT)  

 

2. Innkommende/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 

  

3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet fra/av særlig betydning for 

kontrollutvalget: 

a. 13.11.2018 Sak PS 18/54 Godkjenning av møteplan for politiske møter for 2019 

 

4. Neste møte 13.02.2019 kl. 09.00 
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36/18 Eventuelt 26.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/00088-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 36/18 
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