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Arkivsak-dok. 19/00099-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 05.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 05.02.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00099-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra 28.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018. 
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Møteprotokoll  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 28.11.2018 kl. 12:00 
Sted: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen 
Arkivsak: 18/00133 
  
Til stede:  Nils Audun Gryting (leder), Mona Hoel (nestleder), Albert Nævestad 

(medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Torill Neset (sak 27-31/18) 

Økonomisjef Espen Flaten Grimsland 

Hovedrevisor Bente Tobiassen 

 
  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00133-22 Godkjenning av innkalling 28.11.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00133-23 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2018 4 

Saker til behandling 

27/18 18/12220-1 
Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og 

rådmannens budsjettinnstilling for 2019. 
5 
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28/18 18/12097-1 Møte- og arbeidsplan 2019 Gjerstad kontrollutvalg 6 

29/18 18/00139-7 Orienteringer fra revisor 28.11.2018 7 

30/18 18/00145-7 Referatsaker 28.11.2018 8 

31/18 18/00151-7 Eventuelt 28.11.2018 9 

    

 

 
Gjerstad, 28.11.2018 

 

 

Nils Audun Gryting      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

  



1/19 Godkjenning av protokoll fra 28.11.2018 - 19/00099-2 Godkjenning av protokoll fra 28.11.2018 : Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018

 

 3  

Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 28.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra 26.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 26.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 26.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens 

budsjettinnstilling for 2019. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Espen Flaten Grimsland orienterte kort om den økonomiske situasjonen pr. 2 

tertial og rådmannens budsjettinnstilling for 2019. Enhetenes økonomiske resultater i 2. tertial 

er noe varierende, og kommunen antar et lite merforbruk totalt sett i 2018.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Møte- og arbeidsplan 2019 Gjerstad kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan 2019 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes. 

 

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

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Tirsdager kl. 09:00. 

29.01 

30.04 

03.09 

03.12 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan 2019 for Gjerstad kontrollutvalg godkjennes med de endringer som ble 

gjort i møtet. 

 

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

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Tirsdager kl. 10:00. 

05.02 

30.04 

03.09 

03.12 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Orienteringer fra revisor 28.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte om det løpende revisjonsarbeidet med særlig fokus 

på kontroll av innkjøp som skal følge lov om offentlige anskaffelser med en totalsum på 

mellom 100 000,- og 1 300 000,-. Hovedrevisor orienterte også om revisors arbeidsrutine 

rundt PU-opptelling jfr. «TOLGA-saken». 

 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Referatsaker 28.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 

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

a. 27.09.2018 RS 18/72 Fylkesmannen: Sluttrapport etter forvaltningskontroll 

av nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

b. 27.09.2018 PS 18/57 Møteplan for 2019 

c. 25.10.2018 PS 18/62 Tertialrapport 2. tertial 2018 

d. 25.10.2018 RS 18/92 Arbeidstilsynet: Melding om postale tilsyn – krav om 

opplysninger 

e. 25.10.2018 RS 18/93 Mattilsynet: Bekreftelse på etterkommet vedtak – 

vannforsyning 

 

2. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019: NKRF på Gardermoen 30.-31. Januar, 

FKT 4.-5. Juni i Kristiansand. 

 

3. Rådmann Torill Neset orienterte om et hendelsesbasert tilsyn etter en ulykke i 

vinter. Rutine som ble utarbeidet av kommunen ifm tilsynet er godkjent av 

Arbeidstilsynet og tilsynet er avsluttet.  

 

4. Neste møte 05.02.2019 kl. 10.00 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Eventuelt 28.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018 31/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

 

Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

1. Rådgiver hos fylkesmannen presenterte på Temarks høstkonferanse generelle 

nøkkeltall angående den finansielle utviklingen i kommunene på Agder og i Telemark 

de siste tre årene. I kjølvannet av dette ønsker kontrollutvalgsleder en orientering om 

de nøkkeltallene konkret knyttet til Gjerstad kommune. Kontrollutvalgsleder ber 

særlig om en oversikt over gjeldsutvikling, inntektsutvikling og fondsutvikling. 

Sekretariatet lager en sak på dette til neste møte. 

 

  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00162-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

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

egen uavhengighet til orientering.  

Gjerstad 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: 
Disse 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 Gjerstad 

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. 19/00647-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Finansiell utvikling i Gjerstad kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Rådgiver hos fylkesmannen presenterte på Temarks høstkonferanse generelle nøkkeltall angående den 

finansielle utviklingen i kommunene på Agder og i Telemark de siste tre årene. I kjølvannet av dette tok 

kontrollutvalget følgende sak opp under sak 31/18 Eventuelt 28.11.2018: 

 
«Rådgiver hos fylkesmannen presenterte på Temarks høstkonferanse generelle nøkkeltall angående den 
finansielle utviklingen i kommunene på Agder og i Telemark de siste tre årene. I kjølvannet av dette 
ønsker kontrollutvalgsleder en orientering om de nøkkeltallene konkret knyttet til Gjerstad kommune. 
Kontrollutvalgsleder ber særlig om en oversikt over gjeldsutvikling, inntektsutvikling og fondsutvikling. 
Sekretariatet lager en sak på dette til neste møte.» 
 

 

Saksopplysninger: 
Økonomisjef Espen Grimsland vil komme å svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

 

Vedlegg:  

Bestilling kontrollutvalget 05.02.2019 
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Frie inntekter per innbygger 

 

 

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter (anbefalt nivå 1,75 %) 
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Disposisjonsfond i prosent av sum driftsinntekter 

 

 

Netto lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter 
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Arkivsak-dok. 19/00165-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Virksomhetsbesøk i Gjerstad i 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. Gjerstad kommune er (med-)eier i 6 slike selskap.  

 

I henhold til plan for selskapskontroll Gjerstad kommune 2016-2019 har Gjerstad kommune eierinteresser 

i følgende interkommunale selskaper/samarbeid (her er aksjeselskaper/andre selskaper som også har 

private eierinteresser utelatt grunnet mangel på innsynsrett): 

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser: 

 Risør og Tvedestrand Regionens Avfallsselskap AS (RTA AS)  

 Lisand Industrier AS  

 Returkraft AS  

 

Interkommunale selskaper/samarbeid: 

 Aust-Agder Revisjon IKS  

 Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS  

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat  

 

I valg av virksomhet eller etat/enhet er det nyttig å vite hvor det tidligere har vært gjennomført 

selskapskontroll og hvilke områder det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på. 



3/19 Virksomhetsbesøk i Gjerstad i 2019 - 19/00165-1 Virksomhetsbesøk i Gjerstad i 2019 : Virksomhetsbesøk i Gjerstad i 2019

 

  
2 

 

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

2010: Lisand Industrier AS 

2011: Returkraft AS 

2015: Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap RTA AS 

 

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

2014: Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

2017: Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad 

2018/2019: Organisering og kvalitet i pleie og omsorg 

 

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

2016-2017: FMAV – Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 

2017: FMAV – rehabilitering og koordinerende enhet 

2018: FMAV – NAV sosiale tjenester 

2018: Arbeidstilsynet – pleie og omsorg - Gjerstadheimen 

2018: FMAV – Inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg - RTA AS 

 

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

 

Arendal revisjonsdistrikt IKS gjennomført i 2015 en selskapskontroll i Risør og Tvedestrandregionens 

Avfallsselskap AS, og Gjerstad kommune fikk da følgende anbefalinger: 

1. Kommunen bør gi de som representerer kommunen i selskaper en innføring i hvordan eierskapet 

skal ivaretas. 

2. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding. 

3. Det bør utarbeides rutiner for oppfølging og evaluering av eierinteresser. 

 

I 2018 har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomført et tilsyn ved det samme selskapet. 

Tilsynsrapport fra inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg i Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap 

– (RTA AS) ligger vedlagt. Fylkesmannen skriver i rapporten at det er avdekket 2 avvik og 3 

anmerkninger under inspeksjonen:   

 

Avvik: 

 Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 

 Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø ved mottaksanlegg for farlig avfall var 

mangelfull. 

 

Anmerkninger: 

 Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført periodisk tilstandskontroll for 

lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall. 

 Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med tillatelse 

til håndtering av farlig avfall. 

 Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan. 

 

 

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.  

 

Grunnet den nyeste tilsynsrapporten ved Hestmyr avfallsanlegg kan Risør og Tvedestrandregionens 

avfallsselskap AS være interessant for et virksomhetsbesøk. Sekretariatet anbefaler at alle de 4 

eierkommunene får tilbud om å arrangere dette virksomhetsbesøket sammen; Gjerstad, Tvedestrand, 

Risør og Vegårshei.  
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Av hensyn til kontrollutvalgets medlemmer og bedriftene som skal besøkes anbefales det at tidspunktet 

for bedriftsbesøk settes så tidlig som mulig. 6 Juni foreslås her som et alternativ. Dersom Gjerstad velger 

å delta på dette virksomhetsbesøket vil kontrollutvalget få et møte mer enn planlagt i 2019. Det må derfor 

vurderes om dette kan gjøres innenfor årets budsjett eller om budsjettet i så fall må økes. 

 

 

Vedlegg:  

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering 
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Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal 
Besøksadresse: Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsvei 1 / Tordenskjoldsgate 65 Telefon: 37 01 75 00 Org. nr.: 974 
762 994  
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no Internett: www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder 

 
RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA 
AS 

Arendal / Kristiansand, 30. november 
2018 

Hestemyrveien 21   
4950 Risør  
 
 

 

  
Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 
Tor Georg Hagane 2016/13971 
 Saksbehandler: 
 Ole Martin Aanonsen 
    
 
 

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr 
avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering  
Kontrollnummer: 2018.059.I.FMAV  
 
Kontaktpersoner ved inspeksjonen: 
Fra virksomheten: 
Tor Georg Hagane  
 
Andre deltagere fra virksomheten:  
Gunnar Fløystad 
Ronny Gundersen 
Ole Ragnar Imset 
Ola Håkon Berger  

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: 
Ole Martin Aanonsen  
 
Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- 
og Vest-Agder: 
Martin Eie 
Ildikó Nordensvan   

Resultater fra inspeksjonen 
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Risør- og 
Tvedestrandregionens avfallsselskap RTA AS (RTA) sitt mottaksanlegg på Hestemyr den 
28.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om 
faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. 
 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under 
inspeksjonen.   
 
Avvik: 

 Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 
 Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø ved mottaksanlegg for farlig 

avfall var mangelfull. 
 
Anmerkninger: 

 Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført periodisk  
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tilstandskontroll for lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall. 
 Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker 

med tillatelse til håndtering av farlig avfall.  
 Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan. 

 
Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.  
 
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3. 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
30. november 2018 Ole Martin Aanonsen Ildikó Nordensvan 
dato kontrollør  seniorrådgiver 
 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
 
 
Kopi av rapporten sendes til: 

 Risør kommune 
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten 
 
Ansvarlig enhet 

Navn: RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS  

Organisasjonsnr.: 977548683  Eies av: 877540332  

Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall  

 
Kontrollert enhet 

Navn:   Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og 
sortering 

Anleggsnr.:  0901.0048.02 

Kommune: Risør  Fylke: Aust-Agder  

Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering   

Tillatelse gitt: 27. april 2009  Sist endret:   
 

2. Bakgrunn for inspeksjonen 
Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i 
medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon 
for mottaksanlegg for farlig avfall. 
 
Inspeksjonstema

 Internkontroll 
 Utslipp til luft 
 Utslipp til vann 

 Avfall 
 Kjemikalier    

 
Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og 
gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. 
 
Definisjoner 
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. 
 
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta 
ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
 
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for 
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema 
som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.  

3. Oppfølging etter inspeksjonen 
RTA AS plikter å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen 
ber om en skriftlig tilbakemelding fra RTA AS innen 11. januar 2018 hvor virksomheten 
viser hvordan avviket er rettet opp, og hvordan anmerkningene er fulgt opp.  
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Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar 
med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. 
 
Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder v/Ole Martin 
Aanonsen eller sender epost til fmavpost@fylkesmannen.no. 
 
 
4. Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. 
februar 2018.  Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i 
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med 
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av 
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 
39-8. 
 
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil RTA AS bli ilagt et gebyr på kr 
22 800,- for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer 
gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura 
fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til 
forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr 
til statskassen. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. 
Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men 
sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av 
vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell 
klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. 
Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.  
 
 
5. Offentlighet i forvaltningen 
Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).  
 
 
6. Avvik  
Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: 
 
Avvik 1 
Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5. 
 
Kommentarer: 
Virksomheten lagret i hovedsak farlig avfall i eget bygg, med tilfredsstillende merking, 
sortering og oppbevaring. Impregnert materiale ble imidlertid lagret utendørs og ikke 
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under tak. Avrenningen fra arealene avfallet ble lagret på gikk til kum hvor sigevann fra 
deponiet også ble samlet opp. Virksomheten kunne ikke framlegge en risikovurdering av 
lagringen som viste til at lagringen ikke medførte fare for forurensning. 
 
Avfallsforskriften § 11-5 påpeker at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, 
og den som oppbevarer avfallet skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for 
forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal som hovedregel lagres 
på tett dekke under tak for at forskriftens krav skal anses som oppfylt. Dersom det er 
gjennomført en risikovurdering som viser at annen form for lagring ikke medfører økt 
fare for forurensning, kan forurensningsmyndigheten akseptere dette. En slik vurdering 
må foreligge skriftlig, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6. 
 
Virksomheten må lagre farlig avfall i henhold til avfallsforskriften § 11-5 eller vise til en 
skriftlig risikovurdering som dokumenterer at lagringsmetoden ikke medfører økt fare for 
forurensning. 
 
Avvik 2 
Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø var mangelfull. 
 
Avvik fra:  
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd nummer 6 
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6 påpeker virksomhetens plikt til å 
kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for virksomhetens 
aktiviteter. Virksomhetens dokumenter for internkontroll skal være oppdatert og 
representative for virksomhetens aktivitet, jamfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd 
nummer 8.  
 
Ved tilsynstidspunktet kunne ikke virksomheten framlegge en oppdatert 
miljørisikovurdering for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Dokumentasjonen som 
ble framvist var av eldre dato, og virket å være utarbeidet med fokus på avfallsdeponiet. 
 
Selv om enkelte punkter i risikoanalysen for ytre miljø var representative også for mottak 
og mellomlagring for farlig avfall, så vurderer Fylkesmannen dokumentasjonen som 
mangelfull og utdatert.  
 
 
7. Anmerkninger 
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen: 
 
Anmerkning 1 
Virksomheten bør ha dokumentert periodisk tilstandskontroll for lukket kum i gulv i 
lagerhall for farlig avfall. 
 
Kommentarer: 
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Det var lukket kum for oppsamling av væske i gulvet i hallen hvor farlig avfall ble lagret 
var det. Virksomheten plikter å ha rutiner for kontroll av tilstanden til denne typen 
anlegg for å sikre at de fungerer som de skal. 
 
Anmerkning 2 
Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med 
tillatelse til håndtering av farlig avfall. 
 
Kommentarer: 
Ved viderelevering av farlig avfall, skal virksomheten ha rutiner for å kunne dokumentere 
at mottaker er godkjent for håndtering av farlig avfall, jamfør internkontrollforskriften § 
5, 2. ledd nummer 7 og avfallsforskriften § 11-6. Virksomheten kunne ikke framlegge 
skriftlig dokumentasjon for dette ved tilsynstidspunktet. 
 
Anmerkning 3 
Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan.. 
 
Kommentarer: 
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 viser til at virksomheten skal ha rutiner 
for å avdekke, rette opp og forebygge krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 
Kommunale mottak har plikt til å ha vurdert hvilken beredskap og hvilket 
beredskapsutstyr som er nødvendig for egen lokalitet og aktivitet, samt å sørge for at 
beredskapen er tilpasset sannsynligheten for akutt forurensning. 
 
Ved tilsynstidspunktet kunne ikke virksomheten framlegge en utfyllende, skriftlig 
beredskapsplan for anlegget på Hestemyr avfallsmottak, men viste til at det ble gjort en 
vurdering fra sak til sak. 
 
Virksomheten bør utarbeide en utfyllende beredskapsplan for anlegget på Hestemyr. 
 
 
8. Andre kommentarer 
Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å gi følgende kommentar etter inspeksjonen: 
 
Kommentar 1 
Virksomheten hadde installert oljeutskiller med sluk i bakken inne på anleggsområdet på 
Hestemyr. Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere hvor stort oljeinnhold det 
var i vannet som ble sluppet fra oljeutskiller til kommunalt nett.  
 
Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for oljeutskillere dersom ikke annet er 
spesifisert i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen. 
 
 
9. Dokumentunderlag 
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med 
underliggende forskrifter 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
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 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen 

 
 
 
 
10. Informasjon til virksomheten 
Regelverk som det ble informert om: 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 
 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
 
Brosjyrer/infoark utdelt: 

 Avfallsdeklarering.no (M421/2015) 
 Gebyr ved kontroll (TA-2608)  
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Sendt: 29.11.2018 16:20:44
Til: rta@rta.no
Kopi: Senteret, Dokument; RIS.Felles.Postmottak; Kommune, Vegårshei; Postmottak

Emne: Inspeksjonsrapport for tilsyn ved Hestmyr avfallsanlegg - Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS
Vedlegg: Inspeksjonsrapport for tilsyn ved Hestmyr avfallsanlegg - Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap
AS.PDF
Fylkesmannen har ferdigstilt inspeksjonsrapport for tilsyn ved Hestemyr avfallsanlegg – RTA AS.

Se vedlegg for informasjon.

 

Med hilsen

Ole Martin Aanonsen 
seniorrådgiver 
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Tlf: 37 01 78 51  ⚬  Mob: 906 05 298

fylkesmannen.no/av 
OBS: Ikke send fortrolig informasjon på e‐post, bruk sikker melding 
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Arkivsak-dok. 19/02974-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Gjerstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

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

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Gjerstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

 

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

formelle rolle, instruks, forhold til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som er blitt behandlet. 

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

gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir 

lagt frem for godkjenning i utvalget, som så sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

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

 

 

 

Vedlegg:  

Gjerstad kontrollutvalg årsmelding 2018 
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Gjerstad kommune 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget  

 

 

Årsmelding for 2018 
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1.  Kontrollutvalget i Gjerstad kommune 
Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på 
kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget har følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av 
kommunestyret: 

 

Medlemmer: Varamedlemmer i rekkefølge:  

 Nils Audun Gryting (Krf) 

 Leder 

1. Tone Helene Strat (Krf) 

2. Hans Martin Ulltveit (Sp) 

 Mona Hoel (Sp) 

 Nestleder 

 Albert Nævestad (Ap) 

 Medlem 

 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget styrker innbyggernes tillit til kommunen 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 
 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer. 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 
uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 

Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være kommunestyrets egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 

Sammen om Porsgrunn 
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enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 

 

3. Kommunestyret 
Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har det overordnede 
tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten. Kommunestyret spiller derfor en avgjørende rolle 
for hvilken oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal 
være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi kontrollutvalget gode 
rammebetingelser. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og 
kommunestyret. Dette er noe av det som skal sikres gjennom at minst ett medlem i kontrollutvalget 
skal være medlem i kommunestyret. I Gjerstad er dette kravet oppfylt. I tillegg er det naturlig at 
ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid møte- og 
talerett i kontrollutvalget. Kommunestyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de 
økonomiske rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 

 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utføre den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for kontroll og tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Kontrollutvalgsmedlem Mona Hoel deltok på Norges Kommunerevisorforbunds 
kontrollutvalgskonferanse i Februar 2018. Leder Nils Audun Gryting deltok på Temarks vårkonferanse 
i April 2018, Temarks høstkonferanse i November 2018 og Forum for kontroll og tilsyn sin 
fagkonferanse i Mai 2018.   

 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kan kalles kontrollutvalgets «operative ledd». 

Kommunen er medlem i og kontrollutvalget får sin sekretærbistand fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). 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 i Gjerstad kommune har vært 
Benedikte Muruvik Vonen og Agnes Gullingsrud Fjeldstad. 
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6. Revisjon  
Gjerstad kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til 10 
kommuner og Aust-Agder fylkeskommune. Selskapet utfører hovedsakelig regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består av en lang rekke 
løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen avgir om 
kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver som 
kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og Plan for 
selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til 
kommunestyret. De aktuelle undersøkelsene er tatt med i egne avsnitt under. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er derfor 
viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens arbeid. 
Kontrollutvalget har som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor 
er alltid til stede på møtene. 

Hovedrevisor for Gjerstad kommune var for regnskapsåret 2018 Bente Tobiassen. Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor er Ketil Raknes. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder 
Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke.  

 

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, med selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til kommunestyret. Budsjettet blir vedtatt av 
kommunestyret. Det er sum for kontroll, tilsyn og revisjon som er vedtatt av kommunestyret. I denne 
posten ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av 
revisjonstjenester (løpende revisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og ev. andre 
undersøkelser). 

Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende: 

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse mv. 15 000 10 658 

Kurs og andre utgifter 36 000 18 471 

Til disposisjon for kontrollutvalget 5 000 6 246 

Kostnader kontrollutvalget 56 000 35 375 

Sekretariat Temark IKS 83 000 82 900  

Aust-Agder Revisjon IKS 510 000 510 000   

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 649 000 628 275   
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Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune har samlet hatt et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr 20 725,- i 2018. Dette kan forklares som følger: 

- Kurs og andre utgifter har et mindreforbruk på ca. kr 17 500,-. 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 4 300,-. Noe av dette skyldes at det siste 
møtet vil bli belastet i 2019. Det vil derfor kunne bli et lite merforbruk på denne posten i 
2019. 

 

8. Kontrollutvalgets arbeid – møter og saker 
Kontrollutvalget hadde i 2018 4 møter og behandlet 31 saker. Sakspapirer og protokoller legges 
løpende ut på www.temark.no.  

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 
Gjerstad i 2018, utover medlemmer, revisorer og sekretær: 

- Ordfører Inger Løite 
- Rådmann Torill Neset 
- Barnevernleder Knut Hagen 
- Konsulent Kristin Presthagen 
- Enhetsleder PLO Ellen Kveim 
- Enhetsleder NAV Trond Fjell 
- Økonomisjef Espen Flaten Grimsland 

 

Gjerstad kontrollutvalg behandlet i løpet av 2018 følgende saker: 

a. Årsregnskapet 

Kontrollutvalget ga en uttalelse til Gjerstad kommunes årsregnskap 2017, i tråd med bestemmelsene 
om dette i lovverket. Revisjonen avla en ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 
feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget 
anbefalte kommunestyret å godkjenne årsregnskapet, samtidig som de pekte på følgende forhold fra 
revisjonens oppsummeringsbrev til kontrollutvalget: 

- Revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 
- Revisjonens kommentarer omkring faktisk økonomisk handlingsrom. 

 

b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter  

Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 
nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
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- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i kommunestyret enten av leder i 
kontrollutvalget, kommunestyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i 
kontrollutvalget og forslaget til vedtak i kommunestyret bør presenteres av utvalgets leder i 
kommunestyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører kommunestyrets vedtak. 
For dette formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 
og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 17.2.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og består av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 

1. Barneverntjenesten 
a. Organisering, ressurser og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten 

2. Pleie og omsorg 
a. Ressursbruk, kvalitet og kompetanse i pleie og omsorg 

Kommunestyret ga i sitt møte 17.3.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for 
å endre planen etter behov i perioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjon i 2018: 

 

i. Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad 

Gjerstad kontrollutvalg behandlet 21.9.2016 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Barnevernet i 
Østre Agder – Gjerstad. Dette er det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende 
periode (prosjekt 1 a i planen). Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

Overordnet problemstilling: 
Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 
de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 
barnevernsamarbeidet? 

Underproblemstilling 1: 
Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 
samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 
andre føringer, intensjoner og forventninger? 
Underproblemstilling 2: 
Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 
forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppgaver, styring og ansvar? 
Underproblemstilling 3: 
Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 
barneverntjenesten? 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 24.5.2017 sak 
11/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 
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Kommunestyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen: 
- Konkretisere og foreslå nødvendige tiltak for å redusere sårbarheten ved de økonomirelaterte 

administrative støttefunksjoner knyttet til barneverntjenesten. 
Kommunestyret ber videre rådmannen ta initiativ til sammen med de øvrige rådmennene i Østre 
Agder å: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape en felles 
og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i gang 
for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. Senest i 
kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om 
hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 

Kommunestyret ga sin tilslutning til vedtaket i sitt møte 22.6.2017 sak 17/54. 

Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket sitt ledd om oppfølging i septembermøtet 2017 i sitt møte 
20.9.2017 sak 18/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde kontrollutvalget følgende vedtak: 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 
Agder å være tilfredsstillende. 
 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 
arbeidet har gitt. 

Kontrollutvalget har derfor fulgt opp forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder i 2018. 
Saken ble tatt opp 14.02.2018 med følgende vedtak: 

«Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.» 

 

ii. Organisering og kvalitet i pleie og omsorg 

Gjerstad kontrollutvalg behandlet 14.2.2018 prosjektplan for forvaltningsrevisjonen Organisering og 
kvalitet i pleie og omsorg. Dette er det andre prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende 
periode (prosjekt 2 a i planen). Følgende problemstillinger ble vedtatt: 

1. Hvordan er personalressursene for pleie og omsorg i Gjerstad kommune organisert? Og har 
man i dette arbeidet tatt tilstrekkelig hensyn til arbeidsmiljø og sykefravær? 

2. I hvilken grad drives tjenestene på en helhetlig måte, med effektivt samspill og gode 
ordninger mellom hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester? 

3. Hvordan oppleves kvaliteten på tjenestene blant brukere og pårørende? Og er medvirkning 
fra brukere og pårørende i tråd med kravene i lovverket? 
 

Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet vil etter planen bli behandlet i kontrollutvalgets møte 
30.4.2019 
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c. Selskapskontroller 

Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, 
og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I 
selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 
generalforsamlingen og lignende organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 

«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 

mellom eierne.  
- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til kommunestyret. Det vil være 

hensiktsmessig å sende selskapskontrollrapporten til kommunestyret. 

Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 
selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. Analyse ble 
utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 
21.9.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble 
vedtatt og består av følgende prosjekt for perioden 2016-2019: 

1. Lisand Industrier AS 

Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Kommunestyret ga i sitt møte 20.10.2016 sak 16/106 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 

Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2018: 

 

i. Lisand Industrier AS 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 24.5.2017 sak 12/17 Aust-Agder Revisjon IKS sitt forslag til plan 
for selskapskontrollen Lisand AS. Følgende problemstillinger var foreslått i prosjektplanen: 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 
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? 
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8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 
lover og regler? 

Rapporten ble presentert for kontrollutvalget 14.02.2018, der følgende vedtak ble fattet: 

«Kontrollutvalget tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen 
finner at formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd 
med formelle føringer.» 

Rapporten var oppe i kommunestyret 26.04.2018 der det foreslåtte vedtaket ble opprettholdt. 

d. Andre saker 

- Tilsyn fra fylkesmannen med rehabilitering og koordinerende enhet Gjerstad 
- Årsmelding 2017 for Gjerstad kontrollutvalg 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 
- Årsregnskap og årsmelding 2017 Gjerstad kommune 
- Høring FKT veileder – hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse 

fra sekretariatet 
- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 Gjerstad 
- Årsrapport kemneren 2017 
- Rådmannens internkontroll 2018 Gjerstad 
- Orientering om Arbeidstilsynets tilsyn med pleie og omsorg – Vold og trusler om vold 
- Orientering om fylkesmannens tilsyn med NAV sosiale tjenester 2018 Gjerstad 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Gjerstad 
- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Gjerstad kommune 
- Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 og rådmannens budsjettinnstilling for 

2019 
- Møte- og arbeidsplan 2019 Gjerstad kontrollutvalg 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (hvert møte) 

 

For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under Gjerstad 
kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte (før september 2017, se under arkiv). 
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for 
kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget mener at årsmeldingen gir kommunestyret grunnlag 
for å følge med på om kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med kommunestyrets vedtak. 

 

Gjerstad, 29.1.2019 

 

 
Nils Audun Gryting     Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Leder   Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/02530-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon 

Barneverntjenesten øst i Agder del 2 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder del 2 fra 

Aust-Agder Revisjon IKS, i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Planen forventes å 

bli lagt frem til behandling i neste møte. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Gjerstad kommunestyre vedtok i sitt møte 17.3.2016 sak 16/33 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

Gjerstad kommune, etter forslag fra kontrollutvalget. Følgende vedtak ble fattet: 

 

«Overordnet analyse for Gjerstad kommune tas til orientering. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 godkjennes slik den foreligger med følgende prosjekter: 

1. Barneverntjenesten 

a. Organisering, ressurser og styring 

b. Tjenesteytelse i enheten 

2. Pleie og omsorg 

a. Ressursbruk, kvalitet og kompetanse i pleie og omsorg 

Kontrollutvalget får fullmakt til å endre planen etter behov i perioden.» 

 

Av de vedtatte prosjektene, er prosjekt 1 a og 2 gjennomført, og tredje prosjekt skal nå bestilles.  

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal nå ta stilling til tema for neste forvaltningsrevisjon. Etter planen skal 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres innen Barneverntjenesten Øst i Agder del 2. Rapport fra 

forvaltningsrevisjonen innen Barneverntjenesten Øst i Agder del 1 ble presentert i møte 14.02.2018. 

Kontrollutvalget fant da rapporten og redegjørelsen tilfredsstillende, og avsluttet med det saken.  

 

I planen er det lagt føring om at dette andre forvaltningsrevisjonsprosjektet innen barnevern skal fokusere 

på tjenesteytelse, kvalitet og måloppnåelse i barnevernsamarbeidet. Dette er tenkt som en koordinert 

forvaltningsrevisjon for alle eierkommunene.  
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I denne saken skal kontrollutvalget ta stilling til om de fortsatt ønsker at neste forvaltningsrevisjon skal 

gjennomføres innen barnevern, og ikke minst hvilken innretning de ønsker at forvaltningsrevisjonen skal 

ha. Hvilke spørsmål ønsker kontrollutvalget å få svar på gjennom en forvaltningsrevisjon på området?  

Ut fra kontrollutvalgets drøftinger vil en plan for forvaltningsrevisjon bli bestilt, og så vil utvalget til 

neste møte få seg forelagt et forslag til plan, som de så skal vurdere før endelig bestilling av 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Ut fra signaler som er gitt tidligere, mener sekretariatet at det er naturlig å bestille prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten Øst i Agder del 2 nå. 
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Arkivsak-dok. 19/00100-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 05.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen.  

For å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor  

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 
 

Saksopplysninger: 
Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag de jobber med i Gjerstad 

kommune, utover det som rapporteres i egne saker. 
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Referatsaker 05.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

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

a. 22.11.2018 sak 18/69 Regulativ for godtgjøring av folkevalgte.  

b. 13.12.2018 sak PS 18/82 Politisk organisering – vurdering av endringer for 

kommunestyreperioden 2019-2023.  

c. 13.12.2018 sak PS 18/86 Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 2019. 

 

3. Neste møte 30.04.2019 kl. 10.00  
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