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Arkivsak-dok. 19/00076-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 04.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 04.02.2019 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 04.02.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00076-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 19.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 19.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 19.11.2018 kl. 13:00 
Sted:  
Arkivsak: 18/00068 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (leder), Olav Heimdal, Iren Sommerset, Inger E.B. Slågedal  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Knut Gunnar Solli  
  
Andre: Hovedrevisor Øyvind Nilsen 

 

Rådmann Anne Stapnes, sak 36-39/18 

Personvernombud Dagfrid Aasen, sak 36/18  

Beredskapskoordinator Øyvind Raen, sak 37/18  

Økonomisjef Tom Olstad, sak 38/18  

Kommunalsjef Halvor Nes, sak 39/18 
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00068-30 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00068-31 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.09.18 4 

Saker til behandling 

36/18 18/11795-1 Birkenes kommunes implementering av GDPR 5 
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37/18 18/11863-1 
Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og 

flomsikring 
6 

38/18 18/12219-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune 7 

39/18 18/11943-2 
Overflatevann i Smedens Kjerr 35 og saksbehandling av oppført 

støttemur 
8 

40/18 18/11870-1 Møte- og arbeidsplan for 2019 9 

41/18 18/00076-9 Orientering fra revisjonen 19.11.2018 10 

42/18 18/00081-9 Referatsaker 19.11.2018 11 

43/18 18/00087-9 Eventuelt 19.11.2018 12 

    

 

 
Birkenes, 19.11.2018 

 

 

Wiggo Svendsen      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 19.11.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 19.11.18 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.09.18 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 24.09.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 24.09.18 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

36/18 Birkenes kommunes implementering av GDPR 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 36/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Personvernombud Dagfrid Aasen orienterte om Birkenes kommunes implementering av 

GDPR og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og 

flomsikring 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

Arenalplanlegger Øyvind Raen orienterte om både beredskapsplanlegging i Birkenes 

kommune og flomsikring, og svarte på spørsmål.  

Birkenes kommune har fokus på de forbedringer som bør gjøres både med hensyn til 

beredskapsplanlegging og flomsikring, og ser på hvilke tiltak som bør gjøres fremover. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/18 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 Birkenes kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 38/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Tom Olstad orienterte om Birkenes kommunes økonomiske situasjon pr. 2 

tertial 2018, og svarte på spørsmål. 

 

Regnskapsmessig er det et totalt merforbruk i forhold til budsjett, men skatteinntekter ser ut 

til å bli høyere enn forutsatt for inneværende år. Slik det ser ut nå kan det likevel bli vanskelig 

for Birkenes å holde seg innenfor den totale budsjettrammen i 2018. Fra et kontrollståsted har 

kommunen god kontroll, og kjenner til de utfordringene som kommunen har.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/18 Overflatevann i Smedens Kjerr 35 og saksbehandling av oppført 

støttemur 

 
Behandlet av 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. 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Halvor Nes kom med en muntlig orientering i saken og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. Kommunen så at saksbehandlingen kunne vært håndtert bedre og beklaget 

dette. Kommunen ser ingen ulovligheter i byggesaken som kommunen kan følge opp. 

Konklusjonen er at saken er privatrettslig. Kommunen har derfor ikke en rolle i saken.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget beklager at saksbehandlingen ikke har vært god nok. Saken avsluttes da dette 

blir å anses som en privatrettslig sak.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 - 19/00076-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 : Protokoll Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018

 

 9  

 

40/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 

 
Behandlet av 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. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

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. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/18 Orientering fra revisjonen 19.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 41/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Referatsaker 19.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 42/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
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 

 

4. Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges kommunerevisorforbund, Gardermoen, 30.-31.1.2019. 

Invitasjon sendes på epost. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 - 19/00076-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 : Protokoll Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018

 

 12  

 

43/18 Eventuelt 19.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 19.11.2018 43/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Sak fra kontrollutvalgsmedlem Olav Heimdal: 

Taksering av næringsbygg virker vilkårlig. Kontrollutvalget ønsker informasjon om eventuelle 

retningslinjer og objektive kriterier som legges til grunn for taksering. Saken tas opp på neste 

møte.  
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget ber administrasjonen orientere om retningslinjer og objektive kriterier for 

taksering av næringsbygg på neste kontrollutvalgsmøte.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00134-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes vurdering av 

egen uavhengighet til orientering.  

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vurdering av egen 

uavhengighet til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Krav til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene fremgår av 

kommunelovens §79. Det må ikke foreligge særegne forhold, eller forekomme at revisor har en slik 

tilknytning til oppdraget, dens ansatte eller tillitsmenn, som gjør at revisors uavhengighet og objektivitet 

svekkes. I forskrift om revisjon §15, 1 ledd er det bestemmelse om dokumentasjon av revisors 

uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget: 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig revisor skal hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  

 

 

Saksopplysninger: 
Vurderingene skal skje løpende, men minimum en gang hvert år, og ellers behov. Uavhengighet og 

objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. Revisor må derfor selv 

identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til uavhengighet og objektivitet. Dersom det 

oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengighet skal den oppdragsansvarlige revisoren gi 

melding om dette til kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være rimelig at revisor avgir en ny 

egenvurdering. 

 

Uavhengighetserklæringer er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes (datert 

3.1.2019) og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke (datert 7.1.2019). 

Uavhengighetserklæringene viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og deres vurderinger i forhold til de 

enkelte punktene. Egenvurderingene konkluderer med at oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til 

uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene 

følger vedlagt. 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Etter kontrollutvalgssekretariatets syn er det ikke noe i vedlagte vurdering som tilsier at Kristian 

Fjellheim Bakke og Ketil Raknes ikke skal være i stand til å utføre revisjonsarbeidet overfor Birkenes 

kommune på en objektiv og forsvarlig måte. 

 

 

Vedlegg:  
Vedlegg 1: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Regnskapsrevisor 

Vedlegg 2: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Forvaltningsrevisjon 
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Arkivsak-dok. 19/00132-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Taksering av næringsbygg i Birkenes kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Birkenes kontrollutvalg tok i sak 43/18 opp følgende sak under eventuelt punkt 4b: «Kontrollutvalget ber 

administrasjonen orientere om retningslinjer og objektive kriterier for taksering av næringsbygg på neste 

kontrollutvalgsmøte.» 

 

 

Saksopplysninger: 
Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag på fast eiendom. I Norge 

er eiendomsskatten en kommunal skatteform, og forankret i Eiendomsskatteloven. Det er kommunestyret 

som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. 

 

Eiendomsskatteloven § 8 A-2 sier følgende om verdien: 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. 

(2) Ved taksering av fabrikkar og andre industrielle anlegg, skal ein ta med maskiner og anna som høyrer 

til anlegget og er nødvendig for å oppfylle formålet med anlegget. Arbeidsmaskiner med tilhøyrsle og 

liknande, som ikkje er ein integrert del av anlegget, skal ein ikkje ta med.» 

 

(Føyd til med lov 22 juni 2012 nr. 44 (f o m skatteåret 2013), tidlegare § 8A-2 endra paragrafnummer til 

§ 8B-3. Vert endra med lov 19 des 2017 nr. 118 (med virkning frå skatteåret 2019).) 

 

Eiendomsskatteloven har gjennomgått endringer, deriblant i desember 2017 da det ble vedtatt nye regler 

for eiendomsbeskatning av verk og bruk. 

 

I følge KS artikkel «Ny standard for eiendomsskattetaksering» publisert 13.11.2018 bruker kommunene 

ulike metoder for å regne ut eiendomsskatten, noe som kan føre til variasjoner fra kommune til kommune. 

Derfor har KS laget en standard for hvordan kommunene bør taksere eiendommene. Det har ikke tidligere 

vært utarbeidet en slik anbefalt standard. Arbeidet er gjennomført som et FoU-prosjekt, og har vært ledet 

av fagrådet i KS Eiendomsskatteforum med bistand fra KS Advokatene. 
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Veilederen og retningslinjene dekker foreløpig ikke næringseiendom og energianlegg, men dette vil 

komme. Målet er at det skal foreligge anbefalte takseringsretningslinjer og veileder for all fast eiendom 

innen august 2019. 

 

Merete Holtan, enhetsleder teknisk forvaltning, vil orientere muntlig i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Taksering av næringsbygg er ifølge KS sin artikkel inn i en endringsfase, og nye takseringsretningslinjer 

og veileder vil komme i August 2019. Sekretariatet anbefaler derfor at saken bør tas til orientering, og at 

det nye kontrollutvalget etter valget eventuelt kan vurdere om de ønsker å ta opp saken igjen på et senere 

tidspunkt.  
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Arkivsak-dok. 19/00166-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Byggesak på Engesland 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Ole Morten Vegusdal i Birkenes Venstre. 

Henvendelsen dreier seg om saksbehandling av søknad fra Engeslandstunet SA om fradeling av tomt til 

industriformål. Denne tomta skal brukes til å bygge «Engeslandstunet». Det Vegusdal lurer på er om 

administrasjonen har gitt tillatelse til omregulering at tomta til industriformål eller annen 

næringsvirksomhet, samt årsak til hvorfor saken ikke har vært behandlet i bl.a.  planutvalget før 

omregulering fant sted. Har de administrative rutinene for byggesaker blitt fulgt i saken?  

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalgssekretariatet har spurt administrasjonen om hva som ligger i kommunens 

delegasjonsreglement, og har fått følgende svar fra kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes: 

 

«Delegasjonsreglementet tilsier at dispensasjoner fra kommuneplan PBL § 19-2 skal behandles 

av planutvalget. Er dispensasjonen knyttet til en vedtatt reguleringsplan kan den behandles 

administrativt. Det aktuelle området har ikke en reguleringsplan og en ordinær byggesak uten av 

det lages reguleringsplan først vil kreve en behandling i planutvalget.  

 I denne saken var det imidlertid snakk om midlertidig tiltak. Konkret var det snakk om lagring av 

stein.  Da gjelder PBL §19-3 som er delegert til administrasjonen.  

Når dette er sagt var det i denne saken noen misforståelser som medførte at arbeider ble 

igangsatt uten at det forelå en midlertidig dispensasjon. Når dette ble avdekket ble arbeider 

stoppet. Det ble ikke aktuelt å ta imot stein for midlertidig lagring. Vi er da tilbake til en ordinær 

byggesak og vi har avklart med tiltakshaver at alt videre arbeid avventer endelig behandling etter 

at det er sendt ordinær byggesøknad. Det må søkes nødvendige dispensasjoner som skal 

behandles i planutvalget.  

Dette var et forsøk på en kort redegjørelse. Det er ikke så lett ettersom det er mange forhold som 

spiller inn. Planutvalget har bedt om en orientering i saken. Det vil de få 30.1. Hvis det skal 

orienteres ytterligere i kontrollutvalget vil jeg gjøre det.   

For ordnes skyld legger jeg også ved link til vårt delegasjonsreglement 

https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum/0928» 
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Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes vil orientere om saken i møtet.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Planutvalget har bedt om orientering i saken 30. Januar. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget 

kun tar saken til orientering i påvente av politisk behandling av saken.  

 

 

Vedlegg:  

- Henvendelse fra Ole Morten Vegusdal 
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Fra: wiggo svendsen <wsvendsen@live.no> 
Sendt: 31. desember 2018 14:17 
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Emne: Vs: Byggesak Engesland 
 

Hei 
Er ikke dette en sak som bør tas opp i KU? 
Saken er i korthet at den tidligere kommunen Vegusdal med senter på Engesland (som siden 
kommunesammenslåingen på 60-70 tallet er en del av Birkenes kommune) har startet et 
prosjekt for å hindre fraflytting fra Engesland/Vegusdal. De har i den sammenheng satset på 
å realisere et prosjekt - " Engeslands tunet" - som skal ligge i sentrum av Engesland. I den 
anledning spør altså Ole Morten Vegusdal(som representerer Venstre i kommunestyret) 
spørsmålene i mailen under. Han spør altså om administrasjonen har gitt klarsignal til at 
tomta hvor Engeslands tunet er planlagt plassert, nå er om-regulert til industriformål eller 
annen næringsvirksomhet. Han savner vel at saken burde vært behandlet i bl.a. Planutvalget 
før omregulering kan finne sted. 
Kan du se på spørsmålene under og gi en tilbakemelding på om dette er en sak KU bør eller 
kan behandle? 
Jeg kan tenke meg at KU ber om en orientering ifm denne saken på neste møte dersom det 
er en sak for oss. 
Hva mener du lom dette? 
Mvh 
Wiggo Svendsen 
 
Sendt fra Outlook 

 

 
Fra: Ole Morten Vegusdal <olemvegusdal@hotmail.com> 
Sendt: søndag 30. desember 2018 13.44 
Til: wiggo svendsen 
Emne: Byggesak Engesland  

Til kontrollutvalget i Birkenes 

V/ leder Wiggo Svendsen 

 

Spørsmål vedr saksbehandling av søknad fra Engeslandstunet SA om fradeling av tomt til 

industrformål: 

 

Hvorfor har ikke denne saken kommet til politisk behandling?  

Hvorfor har det blitt gitt byggetillatelse uten at det er krevd utarbeidelse av reguleringsplan? 

Er de administrative rutinene for byggesaker fulgt i saken?  

Hvor stor er den fradelte tomta? 

Har utbygger klargjort hva slags industri dette er snakk om? 

Har kommuneadministrasjonen delegert fullmakt til å klarere igangsettelse? 

 

Mvh 

Ole Morten Vegusdal 

Birkenes Venstre 
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Sendt fra Outlook  
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Arkivsak-dok. 17/14196-13 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av selskapskontroll i LIBIR IKS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget i Birkenes behandlet saken i møte 23.04.18 sak 14/18 – Rapport fra selskapskontroll i 

LIBIR IKS utført av Aust-Agder Revisjon IKS. Birkenes kommunestyre behandlet saken i sitt møte 

21.06.18. Følgende vedtak ble fattet:  

 

«Birkenes kommunestyre tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering.  

 

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen etterkommer kommunestyret 

kontrollutvalgets anbefalinger:  

 Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller sikrer 

at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  

 Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 

eierskapsmeldinger. Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har 

interesse av.  
 Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert,da den er 

fra 2010.  

 

Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering.  

 

Kommunestyret ber rådmannen om å gi en samordnet tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen 

av oktober 2018 om hvordan anbefalingene er blitt fulgt opp.» 

 

Saksopplysninger: 
Formålet med selskapskontrollen var å kartlegge om kommunene forvalter sine eierinteresser 

tilfredsstillende, og om den som utøver kommunenes eierinteresser, utøver myndigheten på den måten 

fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar kommunenes eierinteresser i samsvar med bystyrets 

vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. 

 

Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 

1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 
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2) Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3) I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og andre 

føringer fra eierkommunene? 

4) Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5) Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6) Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og effektivt? 

7) Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/ prosjekter eller 

endringer av disse? 

8) Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og representantskap, rapportert i tråd med lover 

og regler? 

 

Notatet som ligger vedlagt er utarbeidet av rådmann Anne Stapnes på bakgrunn av kommunestyrets 

vedtak. Følgende går frem av notatet:  

 

Etiske retningslinjer 

Lillesand kommunes eierstrategi for LiBiR ber selskapet om å utarbeide egne etiske 

retningslinjer. Styret i LiBiR har drøftet problemstillingen. På bakgrunn av at kommunene har 

ulike etiske retningslinjer, mener styret at det er naturlig at selskapet etablerer sine egne etiske 

retningslinjer. Dette arbeidet er planlagt utført i løpet av 2019.   

 

Rapporteringsrutine 

Rådmannen vil i samarbeid med Lillesand kommune utarbeide egne rapporteringsrutiner for 

LiBiR.  

 

Eiermøter 

Rådmannen vil ta initiativ til eiermøter mellom kommunen og LiBiR. Lillesand kommune og 

Birkenes kommune gjennomførte eiermøte med LiBiR i oktober 2018.  

Eierskapsmelding 

Birkenes kommune har planlagt å revidere eierskapsmelding i 2019 ref tiltak knyttet til 

virksomhetsstyring i økonomi og handlingsplan 2019-2022 for Birkenes kommune.    

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering har rådmann i sin tilbakemelding til kontrollutvalget vist at rapportens 

anbefalinger blir fulgt opp. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 

orientering og avslutter saken.  

 

 

Vedlegg:  

Notat vedrørende oppfølging av selskapskontroll LIBIR IKS 
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Birkenes kommune 
Rådmann 
 
 

 

 

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 

    

 

Agder Og Telemark Kontrollutvalgssekretariat Iks 
Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Postboks 4 
3833 BØ I TELEMARK 
 
 
 
Vår ref. Deres ref. Dato: 
15/3297 - 96, jp. 2019001632  
Saksbehandler: ANST 

 Birkeland: 21.01.2019 

 
 

Oppfølging av selskapskontroll LiBiR 
 
 
Kontrollutvalget i Birkenes behandlet i sitt møte .0.18 en rapport om selskapskontroll av LiBiR utført 
av Aust-Agder Revisjon IKS. Kommunestyret i Birkenes behandlet saken i sitt møte 21.06.18 sak 
67/18.  
Kommunestyrets vedtak:  
« Birkenes kommunestyre tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering. Med 
utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen etterkommer kommunestyret 
kontrollutvalgets anbefalinger:  
 
- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller sikrer at 
selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  
 
- Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 
eierskapsmeldinger.  
 
- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av.  
 
- Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert, da den er 
fra 2010.  
 
Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering. Kommunestyret ber 
rådmann om å gi en samordnet tilbakemelding til kontrollutvalgene innen utgangen av oktober 2018 
om hvordan anbefalingene er blitt fulgt opp.» 
 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak 
 
Etiske retningslinjer 
Lillesand kommunes eierstrategi for LiBiR ber selskapet om å utarbeide egne etiske retningslinjer. 
Styret i LiBiR har drøftet problemstillingen. På bakgrunn av at kommunene har ulike etiske 
retningslinjer, mener styret at det er naturlig at selskapet etablerer sine egne etiske retningslinjer. 
Dette arbeidet er planlagt utført i løpet av 2019.   
 
Rapporteringsrutine 
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Birkenes kommune 
Rådmann 
 
 

 

 

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 
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Rådmannen vil i samarbeid med Lillesand kommune utarbeide egne rapporteringsrutiner for LiBiR.  
 
Eiermøter 
Rådmannen vil ta initiativ til eiermøter mellom kommunen og LiBiR. Lillesand kommune og Birkenes 
kommune gjennomførte eiermøte med LiBiR i oktober 2018.  

Eierskapsmelding 

Birkenes kommune har planlagt å revidere eierskapsmelding i 2019 ref tiltak knyttet til 
virksomhetsstyring i økonomi og handlingsplan 2019-2022 for Birkenes kommune.    
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Stapnes 
Rådmann 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
 
 
 
 



5/19 Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019 - 19/00137-1 Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019 : Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00137-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

Saksopplysninger: 
Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet. Deltakere fra 

virksomheten orienterer om enheten – og kontrollutvalgets medlemmer har anledning til å stille spørsmål 

underveis. Noen ganger vil også kontrollutvalget tas med på en omvisning i kontorlokaler og anlegg som 

den besøkte virksomheten disponerer.  

Kontrollutvalget har – i henhold til kommuneloven – et ansvar når det gjelder «--- å påse at det føres 

kontroll med kommunens interesser i selskaper m.m.» (kommuneloven §77 nr 5). Kommunens løpende 

kontroll med eierinteresser i selskapet skjer etter reglene for selskapskontroll. Virksomhetsbesøket er ikke 

å regne som en selskapskontroll.  

Kontrollutvalgets rett til innsyn i selskaper reguleres av kommunelovens §80. Her begrenses 

innsynsretten til å gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen 

med andre kommuner eller fylkeskommuner eier samtlige aksjer – og heleide datterselskaper til slike 

selskaper. Birkenes kommune er (med-)eier i 10 slike selskap.  

I henhold til plan for selskapskontroll Birkenes kommune 2016-2019 har Birkenes kommune 

eierinteresser i følgende interkommunale selskaper/samarbeid: 

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser  

 Returkraft AS  

 

Interkommunale selskaper/samarbeid  

 Lillesand og Birkenes Interkommunale Avfallsselskap IKS  

 Aust-Agder Revisjon IKS  

 Aust-Agder museum og arkiv IKS  

 Knutepunkt Sørlandet  

 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS  

 Kristiansandsregionens Brann og Redning IKS  

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS  

 Struktur1  

 Kristiansandsregionens Kommunale IKT-tjeneste  
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I valg av virksomhet eller etat/enhet er det nyttig å vite hvor det har vært gjennomført selskapskontroll og 

hvilke områder det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på. 

 

Det har vært gjennomført selskapskontroll de siste årene i følgende virksomheter: 

2011: Returkraft AS 

2011: Knutepunkt Sørlandet 

2015: Kristiansand Brann og Redning IKS Selskapskontroll igangsatt av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 

2018: LIBIR IKS 

2018/2019: Konsesjonskraft IKS 

 

Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på følgende områder de siste årene: 

2013: Grunnskolen 

2013: IKT sikkerhet og sårbarhet 

2018: Innkjøp i Birkenes kommune 

 

Det har i tillegg vært gjennomført bl.a. følgende tilsyn: 

2017: FMAV – kommunenes tilsyn og godkjenning av skoler og barnehageretter forskrift om miljørettet 

helsevern 

2017: Arbeidstilsynet - Hjemmetjenesten og boveiledertjenesten 

2018: FMAV - Samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

For mer informasjon henvises det til plan for selskapskontroll 2016-2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bør begrense sine virksomhetsbesøk til de selskapene hvor kontrollutvalget har rett til 

innsyn, eventuelt at kontrollutvalget velger å besøke kommunens egne etater/enheter (etatsbesøk). 

Selskaper uten innsynsrett er derfor utelatt fra oversikten.  

 

Det foreslås at et eventuelt virksomhetsbesøk skjer Mandag 25. Mars, da kontrollutvalget vil ha færre 

saker dette møtet enn 6. Mai, som er siste møte før sommeren.  
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Arkivsak-dok. 19/02958-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Birkenes kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget slik den foreligger.  

 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i Birkenes kommune til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. Kommuneloven § 77 punkt 6. Dette 

gjøres gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen skal sammen 

med møte- og arbeidsplanen for samme periode gi kommunestyret en mulighet til å følge med på om de 

vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp.  

Utkast til årsmelding for 2018 blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige 

årsmeldingen videre til behandling i kommunestyret. 

 

Det tas forbehold om tallene i regnskapet i kapittel 7, da regnskapet for 2018 ennå ikke er ferdig revidert. 

 

 

 

Vedlegg:  

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Birkenes kommune. 
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Temark 

Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 
Kontrollutvalgets årsmelding 

2018 

Birkenes kommune 
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2018. Denne skal gi et bilde av 

utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker 

som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til 

kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på 

denne måten for året 2018. 

2. KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende 

tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er pliktig å velge 

et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i 

valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av medlemmer til 

kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare 

til utvalget. Sist kommunevalg førte til at det ble valgt nye medlemmer i kontrollutvalget fra 

oktober 2015. I tillegg vedtok kommunestyret i forbindelse med kommunevalget å utvide 

utvalget fra tre til fem medlemmer.  

 

Medlemmer og varamedlemmer (2018): 

Medlemmer Varamedlemmer 

Wiggo Svendsen (H), leder Felles varaliste: 
1. Olav Vehusheia (H) 
2. Eva Aabel Retterholt (SP) 
3. Kristian Jon Svaland (SP) 

Knut Gunnar Solli (AP), Nestleder 

Iren Sommerset (SV), Medlem 

Olav Heimdal (SP), Medlem 

Inger E.B. Slågedal (SV), Medlem 

Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder valg ved kommunestyrets 

konstituering.  
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3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 

forestå løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ som 

kommunestyret har opprettet. Tilsynet og kontrollen skjer på vegne av kommunestyret. 

Kommunelovens § 77 slår fast: 

 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver 

som vi vil komme nærmere inn på senere.  

4. OPPLÆRING OG KURS 

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

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og 

fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Disse samlingene er viktige for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgs medlemmer 

fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) arrangerte i 2018 to konferanser (høst- og 

vårkonferanse).  

 

Hensikten med denne opplæringsdagen har vært å bidra til å øke og utvikle nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk, 

samt en innføring i revisjonens og sekretariatets rolle og oppgaver. 
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5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 i forbindelse med etableringen av 

sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-

Agder og Telemark er Temark landets nest største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 

åtte ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget har vært Alexander Etsy Jensen og Agnes 

Gullingsrud Fjeldstad. 

Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd 

mellom utvalg og revisjonen, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester fra Aust-Agder revisjon 

IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til ti kommuner og Aust-Agder fylkeskommune. 

Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Ketil Raknes og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er 

Kristian Fjellheim Bakke. Hovedrevisor for Birkenes er Øyvind Nilsen. 

7. ØKONOMI 

For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be kommunestyret 

om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og 

arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag 

for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.  

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 

kommunens samlede årsregnskap. Under følger budsjett- og regnskapstall for 2018. 

Beskrivelse 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2018 

Møtegodtgjørelse m.v. 30 000 11 781 

Kurs og andre utgifter 50 000 8 913 

Til disposisjon for kontrollutvalget (andre utgifter) 10 000 4 311 

Kjøp fra IKS     

a. Revisjon (revisjonshonorar, møtedeltagelse og forberedelse) 592 000 592 000 

b. Selskapskontroll  - - 

c. Sekretariat (Temark fra 01.07.14) 93 000 92 800 

      

Totalutgifter 775 000 709 805 
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Kontroll, tilsyn og revisjon i Birkenes kommune har samlet hatt et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr 65 195,- i 2018. Dette kan forklares som følger: 

- Kurs og andre utgifter har et mindreforbruk på ca. kr 41 000,-. Dette skyldes at det var færre 

enn budsjettert som hadde anledning til å delta på de budsjetterte opplæringstiltakene. 

- Møtegodtgjørelse har et mindreforbruk på ca. kr 18 000,-. Dette skyldes at fast godtgjørelse 

for 2. halvår 2018 med total kr 14 347 blir utbetalt i 2019. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 43 saker.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at kontrollutvalget i 

likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne møter. Lovendringen trådte i 

kraft fra 01.07.2013.  

Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og sekretariatets 

hjemmeside (www.temark.no). 

Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 

funksjon mer kjent.  Administrasjonen har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget 

for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i kommunen. 

 
Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om 
og stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert 
om det enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i 
kontrollutvalget i Birkenes i 2018, utover medlemmer, revisorer og sekretær: 

 
- Ordfører Anders Christiansen 
- Rådmann Anne Stapnes  
- Teknisk sjef Halvor Nes 
- Kemner Hans Ditlef Christiansen 
- Økonomisjef Tom Olstad 
- Regnskapsansvarlig Birgit Nomeland 
- Enhetsleder ressurssenter Terje Bakken 
- Kommunalsjef helse og velferd Bente M. Somdal  
- Arkiverer Hildegunn Lia Tang 
- Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan 
- Personvernombud Dagfrid Aasen 
- Beredskapskoordinator Øyvind Raen 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 

med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som 

velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv. 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på 

eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets 

tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra 

andre tilsyn. 
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I det følgende har vi trukket frem saker som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne kapitler 

henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

 

Saker som behandles i hvert møte: 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Godkjenning av protokoll fra sist møte 

• Orientering fra revisjonen i møte 

• Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 
Saker kontrollutvalget har behandlet: 

- Oppfølging – Kontor til kirkelig fellesråd og kommunens ansvar 

- Status vedr. boliger for vanskeligstilte 

- Tiltak utført på ikke-kommunal vei – Orientering vedr. kommunens praksis 

- Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Birkenes kommune 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 

- Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Kristiansandregionen – Birkenes 

- Årsregnskap og årsberetning 2017 for Birkenes kommune – kontrollutvalgets uttalelse 

- Orientering om SLT arbeidet i Birkenes kommune 

- Arbeidstilsynets tilsyn med hjemmetjenesten og boveiledertjenesten i Birkenes 

kommune 

- Lukking av avvik etter tilsyn med helsemessig og sosial beredskap i Birkenes kommune – 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

- Orientering – Felles statlig tilsynskalender for 2018 

- Orientering om den økonomiske situasjonen pr 1. tertial 2018 – Birkenes kommune 

- Oppfølging – kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for kart- og 

oppmålingstjenester 

- Oppfølging – Orientering om kommunens rutiner og praksis for arkivering og 

journalføring 

- Bestemmelser for frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og manglende svar 

på henvendelser 

- Oppfølging – Kommunens kostnader knyttet til brukerbetaling for kart- og 

oppmålingstjenester 

- Oppfølging – Eiendomssalg på Valstrand, hvor kommunen har solgt kommunal eiendom 

til Aanesland Fabrikker AS 

- Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Birkenes kommune 

- Birkenes kommunes implementering av GDPR 

- Tilsyn med beredskapsplanlegging i Birkenes kommune og flomsikring 

- Økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Birkenes kommune 

- Overflatevann i Smedens Kjerr 35 og saksbehandling av oppført støttemur 

- Møte- og arbeidsplan for 2019 
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9. REGNSKAPSREVISJON 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi 

trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Dette er en viktig 

oppgave. Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan 

avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg 

veilede kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er derfor 

avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At kontrollutvalget og 

revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige forutsetninger for å være 

trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. 

I tillegg til avgitte beretninger og uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter med 

informasjon om utført regnskapsrevisjon. Revisor har i 2018 i tråd med god revisjonsskikk lagt 

frem sine uavhengighetserklæringer og presentert den overordnede 

regnskapsrevisjonsstrategien for 2018. Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for 

at det gjøres mye godt arbeid innenfor området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med 

måten revisjonen løser oppdraget på. 

 

10. FORVALTNINGSREVISJON  

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre 

at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når 

fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret. 

Kontrollutvalget er delegert myndighet til å bestemme hvordan avsatte ressurser til 

forvaltningsrevisjon skal benyttes, og revisjonen har gjennomført forvaltningsrevisjonen i 

henhold til faglige krav i løpet av valgperioden. 

Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at 

kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold, innen 

ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha høy 

nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og 

forbedringsarbeid. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 
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kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 

planperioden. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 18.04.16 sak nr. 12/16 overordnet analyse/plan for 

forvaltningsrevisjon for Birkenes kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Aust-Agder 

Revisjon IKS. Planen er godkjent av kommunestyret i møte 15.12.16 sak 86/16. Områder som 

prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 

1. Spesialundervisning i grunnskolesektoren 

 Eventuelt tema for forvaltningsrevisjon: Undersøke saksbehandlingen av enkelte 

vedtak for spesialundervisning, og belyse eventuelle årsaker til den høye andelen 

elever med spesialundervisning i Birkenes kommune. 

2. Eldreomsorg – Institusjon og hjemmetjenester 

 Eventuelt tema for forvaltningsrevisjon: Ressursbruk, kvalitet og kompetanse i 

eldreomsorgen. 

3. Barnevern 

 Kvalitet i barnevernstjenesten. Mulig samordnet kontroll med de andre 

eierkommunene. 

Birkenes kommune har en ramme på 2 prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på 

de ulike prosjektene. Planen ble oversendt kommunestyret for godkjenning. Kommunestyret har 

senere behandlet planen.  

Forvaltningsrevisjon barnevern 
Kontrollutvalget behandlet ingen forvaltningsrevisjonsrapporter i henhold til RSK 001 (standard 

for forvaltningsrevisjon) i 2017. Kontrollutvalget har hatt et ønske om å få til en felles 

forvaltningsrevisjon av barnevernssamarbeidet i sammen med de andre samarbeids 

kommunene. Dette har tatt tid å få avklart og er også en faktor som har forsinket 

bestillingsprosessen. I slutten av 2017 ble det avklart at 2 av kommunene ikke ønsker å prioritere 

dette prosjektet på nåværende tidspunkt. Forvaltningsrevisjonen er derfor lagt på is.  

 

Forvaltningsrevisjon innkjøp 
Kontrollutvalget har bestilt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema "Innkjøp i Birkenes 
kommune" i møte 27.09.17 (sak 27/17-1b) med følgende tre problemstillinger: 
 
1. Har Birkenes kommune tilfredsstillende rutiner og systemer som sikrer overholdelse av 

kravene til offentlige innkjøp? 
2. I hvilken grad tilfredsstiller Birkenes kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 

krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 
3. I hvilken grad etterlever Birkenes kommune gjeldende rammeavtaler ved innkjøp av varer og 

tjenester? 
 
I rapporten, presentert i møte 24.09.2018, kom revisjonen med følgende anbefalinger til Birkenes 
kommune:  
«- Revisjonen anbefaler 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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- Revisjonen anbefaler 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.» 
 
Sekretariatet vurderte at revisjonen hadde svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte 
27.09.2017, og sluttet seg videre til revisjonens konklusjoner og anbefalinger. Kontrollutvalget ble 
rådet til å innstille til kommunestyret at rådmann skal følge opp revisjonens anbefalinger som går 
frem av rapporten.  
Kontrollutvalget gjorde i møte følgende 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  
- 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.» 
 

11. SELSKAPSKONTROLL 

Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for 

å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

Plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 

26.09.16 sak 21/16. Planen ble senere godkjent av kommunestyret i møte 15.12.16 sak 87/16. 

Kontrollutvalget har fullmakt til å prioritere hvilke selskaper som skal kontrolleres. I planen ligger 

følgende selskaper til prioritering: 

 

1. Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap (Vesentlighet: middels/høy) 

 

LIBIR IKS 
 Kontrollutvalget i Birkenes kommune vedtok i møte 27.09.17 sak 23/17 å gjennomføre en 

selskapskontroll av LIBIR IKS i sammen med Lillesand kommune. Aust-Agder Revisjon IKS ved 

forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS i møte 

23.04.2018. Kontrollutvalget gjorde da følgende vedtak: 
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«Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i LIBIR IKS til orientering, og oversender rapporten 
til kommunestyret/bystyret for behandling med kontrollutvalgets innstilling.  
 
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler kontrollutvalget at 
kommunestyret/bystyret:  
- Påser at selskapet utformer egne etiske retningslinjer i tråd med eierskapsmeldingen, eller sikrer at 
selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  

- Påser at det utformes en rapporteringsrutine fra selskapet, i tråd med kommunens 
eierskapsmeldinger.  

- Vurderer å igangsette eiermøter med LiBiR IKS, noe også selskapet har interesse av.  

- Påse at det utarbeides ny eierskapsmelding da den nåværende vurderes å være utdatert, da den er 
fra 2010.  
 
Rapporten oversendes selskapet v/daglig leder og styreleder til orientering.  
Kommunestyret/bystyret ber rådmennene i de to eierkommunene om å gi en samlet tilbakemelding 

til kontrollutvalgene innen utgangen av oktober 2018 om hvordan anbefalingene er blitt fulgt opp.» 

 

Konsesjonskraft IKS 
Kontrollutvalget vedtok i tillegg i møte 19.06.2018 å bestille prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS 

for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS.  Vedtaket forutsatte at en stor andel av de øvrige eierne 

også ble med på selskapskontrollen. Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS ble 

vedtatt i møte 24.09.2018 med følgende 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.» 

 

12. KONKLUSJON OG AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 legges med dette frem for kommunestyret til orientering. 

Ved å se årsplan og årsmelding for 2018 i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte 

oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.  

 

 

Birkenes, 4. februar 2019 

 

 

 

Wiggo Svendsen (sign.)      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

(sign.) 

Leder        Sekretær 
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Orientering fra revisjonen 04.02.2019 

 

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. 19/00087-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 04.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

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

- a. 13.12.18. sak 113/18-4 Implementering av GDPR i Birkenes kommune.  

- b. 13.12.18. sak 113/18-6 Møte- og arbeidsplan 2019 – Birkenes kontrollutvalg.  

- c. 13.12.18. sak 123/18 Økonomi og handlingsplan 2019-2022. Årsbudsjett 2019.  

2. Innkommen/utgående post:  

a. Innsyn i brev fra Arbeidstilsynet til Birkenes kommune datert 07.01.2019. 

b. Henvendelse vedrørende manglende journalføring.  

3. Neste møte 25.03.19 kl. 13:00 

 

 

 

Vedlegg:  

Tilsyn – Birkenes kommune 

Vs: Innsyn 
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Fra: wiggo svendsen <wsvendsen@live.no> 
Sendt: 3. januar 2019 23:10 
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Emne: Vs: Innsyn 
 

Til orientering 
Mvh 
Wiggo Svendsen 
 
Sendt fra Outlook 

 

 
Fra: Thor Børresen <thor@lp.no> 
Sendt: onsdag 2. januar 2019 13.52 
Til: 'Postmottak Birkenes kommune' 
Kopi: wsvendsen@live.no; Anne Stapnes; Aud Hellen Bergland 
Emne: SV: Innsyn  

Takk for informasjon.  

Vi har forståelse for ferie, men det finnes også en grense for hvor langt man kan strekke dette uten å bryte offentlighetsloven.  

Mvh 

Thor Børresen 

Fra: Postmottak Birkenes kommune <PostPM@birkenes.kommune.no>  

Sendt: 2. januar 2019 13:34 

Til: Thor Børresen <thor@lp.no> 

Kopi: wsvendsen@live.no; Anne Stapnes <anne.stapnes@birkenes.kommune.no>; Aud Hellen Bergland 

<aud.hellen.bergland@birkenes.kommune.no>; Postmottak Birkenes kommune <PostPM@birkenes.kommune.no> 

Emne: SV: Innsyn 
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Hei! 

Viser til din henvendelse om postlista. 

Postlista er nå blitt oppdatert og er tilgjengelig på vår hjemmeside. 

Før jul ble det lagt ut informasjon på hjemmesiden og facebook om oppdatering av postlista i forbindelse med jul og nyttår: 

http://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/postlistepause-i-romjula/ 

Vi beklager de ulemper dette har medført. 

Med vennlig hilsen 

Hildegunn Lia Tang 

Fagansvarlig dokumentsenteret 

 

• Pb 115 • 4795 BIRKELAND 

www.birkenes.kommune.no 

Tel: 37 28 15 00 •  
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Fra: Thor Børresen [mailto:thor@lp.no]  

Sendt: onsdag 2. januar 2019 11:49 

Til: Postmottak Birkenes kommune <PostPM@birkenes.kommune.no> 

Kopi: wsvendsen@live.no 

Emne: Innsyn 

Hei,  

På deres hjemmeside er siste postliste tilgjengelig 19. desember.  

Jeg ber herved om å få ovesendt elektronisk en liste over dokumenter som Birkenes kommune har journalført i tidsrommet 20. desember til 2. 

januar, slik at vi kan be om innsyn på gamlemåten i aktuelle saker.  

Ber om snarlig svar og kopierer for ordens skyld leder av kontrollutvalget siden utvalget gjennom det siste året har hatt noe fokus på åpenhet, 

arkivrutiner og mulighet for innsyn.  

Med vennlig hilsen 

Thor Børresen 

Redaktør Lillesands-Posten 

 
Thor Børresen 
Ansvarlig redaktør 

Kontor: 37 26 95 02 

Mobil: 481 55 939 

thor@lp.no 

http://www.lp.no/ 
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