
Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (29.01.2019) 

Tinn kontrollutvalg 

Date: 2019-01-29T10:00:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf.: 

47034560, snarest mulig. 

 

Vara møter bare etter egen innkalling. 

 

Innkalles: 

Sak 2/19 Kommunalsjef Gjertrud N. Lien kl. 10:00 

Sak 2/19 Barnevernsleder Tonje Byholt kl. 10:00 



Saksliste
 

Møteinnkalling
1/19 Godkjenning av innkalling 29.01.2019 3

 

Møteprotokoll
1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018 4

 

Saker til behandling
1/19 Referatsaker 29.01.2019 16 

2/19 Orientering om effekten av omorganiseringen i barnevernet 17 

3/19 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden 18 

4/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 41 

5/19 Orientering fra revisor 29.01.2019 44 

6/19 Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget i Tinn 45 

7/19 Eventuelt i møte 29.01.2019 56

 



1/19 Godkjenning av innkalling 29.01.2019 - 19/00068-1 Godkjenning av innkalling 29.01.2019 : Godkjenning av innkalling 29.01.2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00068-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 29.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 29.01.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 27.11.2018 
 



1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018 - 19/00068-2 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018 : Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00068-2 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 27.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 27.11.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 27.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 27.11.2018 kl. 10:00 – 13:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00169 
  
Til stede:  Gunnar Odd Hagen  

Torild Irene Kristiansen Bye  

Bent Frode Bystrøm 

Kjetil Høstrup Djuve 

Palma Marie Sebu 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Rune Engehult 

NAV-leder Brit Houge 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00169-31 Godkjenning av innkalling 27.11.2018 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00169-32 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 4 

Saker til behandling 
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27/18 18/10897-1 Orientering fra NAV - Internkontroll 5 

28/18 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 6 

29/18 17/05636-20 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn 

kommune 
7 

30/18 18/00186-5 Orientering fra revisor 27.11.2018 8 

31/18 18/12642-1 Møte- og arbeidsplan 2019 - Tinn kontrollutvalg 9 

32/18 18/00172-13 Referatsaker 27.11.2018 10 

33/18 18/00179-9 Eventuelt i møte 27.11.2018 11 

    

 

 
Rjukan, 27.11.2018 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av innkalling 27.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 27.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 27.11.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

27/18 Orientering fra NAV - Internkontroll 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 27/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 
NAV-leder Brit Houge ga utvalget en orientering om internkontrollen i NAV Tinn og om rutinene for 

innleie og fremleie av bolig, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene.   

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Rådmann Rune Engehult orienterte om kommunens budsjett 2019, og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.  

 

Kontrollutvalget er fornøyd med de tiltakene som er skissert for å følge opp anbefalingene i rapporten, 

og ønsker å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført.  

 

 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk lagt frem tilbakemelding fra rådmann.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.  

 

Kontrollutvalget er fornøyd med de tiltakene som er skissert for å følge opp anbefalingene i rapporten 

og ønsker å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Orientering fra revisor 27.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om den løpende revisjonen i kommunen. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Møte- og arbeidsplan 2019 - Tinn kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.  

 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019, Tirsdag klokka 10:00: 29.1.2019 – 30.4.2019 – 11.06.2019 – 4.9.2019 – 26.11.2019 
 

 

Møtebehandling 
Møtedatoen i september endres fra 4.9 til 5.9. 

 

Kontrollutvalget ønsker at det settes opp en sak der det kan vurderes om det skal bestilles 

selskapskontroll i januarmøtet.   

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, med endring av dato.  

 

Vedtak  
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.  

 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019, Tirsdag klokka 10:00: 29.1.2019 – 30.4.2019 – 11.06.2019 – 5.9.2019 – 26.11.2019 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Referatsaker 27.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Torild, Palma, Bent og Gunnar Odd melder seg på NKRFs kontrollutvalgskonferanse.  

Sekretariatet gir beskjed til politisk kontor. 

  

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Eventuelt i møte 27.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 33/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 
1) Revisor orienterte om PU tellinga i Tinn kommune, og revisors rolle i attesteringen av 

kommunens registrering.   

o Tinn kommune har ikke brukt konsulent på PU telling.  

o Uendra antall registrerte i 2017.  

 

Rådmann Rune Engehult orienterte om kommunens bruk av konsulentselskapet Sødermann. 

 

2) Rådmann orientert om mottatt varsel til kommunen og håndteringen av saken.  

3) Rådmannen vil melde et avvik til datatilsynet. 

4) Torild tok opp avisnotis – Egenkontrollen må med i framtidens lokaldemokrati 

5) Rådmann opplyste at eierskapsmeldingen er ferdig utarbeidet – er på høring hos selskap med 

kommunalt eierskap.  Vil være folkevalgt opplæring i eierskap tirsdag 22. januar.  

 

Sekretariatet la frem følgende forslag til vedtak: Sakene tas til orientering.  

 

  

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Sakene tas til orientering.  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00083-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 29.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- «Husleiesaken» - tap i lagmannsretten 
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Arkivsak-dok. 16/12025-29 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om effekten av omorganiseringen i barnevernet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har behandlet og fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevern og forbyggende 

arbeid». I kontrollutvalgsmøte 20.02.2018 hadde kontrollutvalget oppfølging av rapporten. Det kom frem 

under orienteringen fra kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien at barnevernstjenesten gjennomførte en 

endring i organisasjonsstruktur. Kontrollutvalget ønsket med bakgrunn i dette å be administrasjonen 

komme tilbake til utvalget for å orientere om effekten av denne endringen.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:   
  Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevern og 

forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.  
 

Kontrollutvalget ber administrasjonen komme i kontrollutvalgsmøte februar 2019 for å gi en orientering 

om hvilken effekten omorganiseringen har hatt for barnevernstjenesten. 

 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i vedtaket kommer kommunalsjef Gjertrud N. Lien og barnevernsleder Tonje Byholt i 

møtet for å gi utvalget en orientering om hvilken effekt omorganiseringen har hatt for 

barnevernstjenesten.  
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Arkivsak-dok. 19/02207-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av 

planperioden 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalgets ansvar for å gjennomføre selskapskontroller er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5:  

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.  

 

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 Telemark kommunerevisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 

10.5.2016, sammen med revisjonens forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble endelig vedtatt 

av kommunestyret 9.6.2016, og består av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1) Styresammensetning – styreevaluering og valgprosess 

Stikkprøver i selskap. Eierskapskontroll. 

 

2) Føringer for eierskap og opplæring av styrerepresentanter 

Kan ha stikkprøver i utvalgte selskap med delt eierskap, f.eks. Krossobanen AS eller IKA 

Kongsberg. Eierskapskontroll. 

 

3) Gjennomføring av virksomhet – næringsarbeid  

Rjukan Næringsutvikling AS. Forvaltningsrevisjon.  

 

4) Samfunnsansvar – habilitet, etikk og varsling, offentlig innsyn, anskaffelser 

Selskap velges ut fra formål og eierandel. F.eks. energiselskap, Tinn vann og avløp AS. 

Forvaltningsrevisjon. 

 

Kontrollutvalget gis myndighet til å rullere planen i perioden. 

 
Så langt i perioden har kontrollutvalget behandlet en selskapskontroll, Tinn vann og avløp AS. Dette 

prosjektet sto ikke plan for selskapskontroll.  
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Kontrollutvalget bad i forbindelse med behandlingen av møte- og arbeidsplan for 2019 om at det 

skulle setes opp en sak vedrørende selskapskontroll.  

  

Saksopplysninger: 
I forbindelse med behandlingen av selskapskontrollrapporten om Tinn vann og avløp ble det vurdert 

om det skulle bestilles eierskapskontroll med tema føringer for eierskap og opplæring av 

styrerepresentanter. På bakgrunn av opplysninger fra rådmann om at han var i gang med å skrive ny 

eierskapsmelding for kommunen, bestemte kontrollutvalget at en slik eierskapskontroll ikke ville 

være relevant denne planperioden.  En eierskapskapskontroll om styresammensetning vil også være 

mer aktuell etter at ny eierskapsmelding er tatt i bruk i organisasjonen.  

 

Da er det tredje og fjerde prosjektet på planen som står igjen som aktuelle tema denne perioden.  
Det tredje prosjektet på planen er en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i selskap, av Rjukan 

Næringsutvikling AS. I 2014 ble næringsarbeidet i kommunen overført til Rjukan Næringsutvikling 

AS. Selskapet eies 100 prosent av Tinn kommune. Næringsarbeidet er et viktig område for 

kommunen, og det kan være god grunn til å undersøke hvordan selskapet følger opp vedtektsfestet 

formål og kommunens strategier på området. Det kan også være aktuelt å undersøke hvordan 

næringsplanen fungerer som styringsdokument for selskapet. 
 

Det fjerde prosjektet omhandler samfunnsansvar og etikk. Tinn kommune har i sine retningslinjer for 

utøvelse av eierskap satt som prinsipp at det skal være åpenhet rundt kommunens eierskap i selskap 

og godtgjøring til styre og daglig leder. Kommunen har videre nedfelt at selskapene skal være bevisst 

sitt samfunnsansvar og at selskapene skal rapportere på økonomi, men også miljømessige og sosiale 

forhold. I retningslinjene har kommunen også nedfelt at det bør være et klart skille mellom 

kommunen som eier og som kunde/bruker. Det kan være aktuelt å gjøre en forvaltningsrevisjon i ett 

eller flere selskap for å undersøke om kommunens forventinger er formidlet og implementert i 

selskapet/selskapene. Det er aktuelt å undersøke om kommunen gjennom sitt eierskap sikrer at 

selskap de eier følger opp forventningene rundt etiske retningslinjer og rapporterer i tråd med 

kravene kommunen har satt. Det er også aktuelt å undersøke om selskapene følger reglene om 

offentlighet, offentlige anskaffelser og offentlig støtte, har rutiner og tiltak for å sikre habilitet og 

registrerer verv i styrevervregisteret. 
 

Det er satt av 60 000 kr til gjennomføring av selskapskontroll i kontrollutvalgets budsjett for 2019. I 

tillegg har kontrollutvalget igjen 60 timer av de 990 forvaltningsrevisjonstimene som er satt av i 

planperioden.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak, da det er opp til kontrollutvalget å gjøre de 

aktuelle vurderingene i saken. 
 

 

 

Vedlegg:  

- Plan for selskapskontroll 2016-2019 Tinn kommune 
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Forslag til plan for selskapskontroll 2016 - 2019 
Tinn kommune 
 
2016 :: 426 005 
Ferdigstilt 08.04.16 
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Plan for selskapskontroll 2016-2019 – Tinn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

1 

 
  

 
 
 
Om Telemark kommunerevisjon IKS 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Fra 2015 samarbeider vi faglig og administrativt med de interkommunale 
revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og 
Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
Telemark kommunerevisjon IKS har bred erfaring med selskapskontroll og gjør 
forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler. 
Våre ansatte har samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, 
og har god kompetanse innen offentlig forvaltning.  
 
 
 
Du kan lese mer på vårt nettsted www.tekomrev.no. 
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Telemark kommunerevisjon IKS  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Kommunen kan engasjere seg i virksomheter og legge ulike oppgaver til fristilte 

organisasjonsformer som interkommunalt samarbeid, interkommunale selskaper, 

aksjeselskaper o.l. Kommunestyret står i stor grad fritt til å velge hva slags 

organisasjonsform slik virksomhet skal ha. Hvilken organisasjonsform kommunestyret 

velger, har avgjørende betydning for kommunestyrets styringsmuligheter. Ulike 

selskapsformer har egne styringsorganer, og er regulert av særskilt lovgivning, som 

bl.a. fastsetter forholdet mellom eierne (kommunen) og selskapets styringsorgan.  

 

NIBR har undersøkt hvordan norske kommuner ivaretar hensynet til god folkevalgt 

styring over den delen av kommunens virksomhet som er organisert i selskap.1 Viktige 

betingelser for folkevalgt styring er åpenhet, etikk og kontroll. De fleste som ble spurt i 

undersøkelsen, mener at kommunestyret ikke får nok informasjon og ikke er godt nok 

orientert, og at kontrollrutinene ikke er tilstrekkelige. Dette gir utfordringer når det 

gjelder demokratisk, folkevalgt styring, innsyn og kontroll med virksomheten.  

 

1.2 Kontrollutvalgets ansvar for planlegging av selskapskontroll 
Kommuneloven § 77 nr. 5 og kontrollutvalgsforskriften § 13 slår fast at kontrollutvalget 

skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 

m.m. Kontrollutvalget skal påse at det utarbeides en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens eierskap 

ut fra vurderinger av risiko- og vesentlighet. Planen skal vedtas av kommunestyret, 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

 

Kontrollutvalget i Tinn har bedt Telemark kommunerevisjon IKS om å utarbeide 

analyse og forslag til plan for selskapskontroll. Vårt forslag viser aktuelle tema for 

selskapskontroll i Tinn kommune basert på en vurdering av risiko og vesentlighet. Det 

er kommunestyret som bevilger ressurser til selskapskontroll, og dermed bestemmer i 

hvilket omfang planen skal gjennomføres.  

 

Kommunens eierskap i Telemark kommunerevisjon IKS og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat framgår av oversikten i vedlegget. Telemark 

kommunerevisjon IKS er ikke uavhengige i forhold til disse to selskapene, og vi har 

derfor ikke vurdert behovet for selskapskontroll for disse.  

                                                        
1 Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) på oppdrag fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 2015:1 (www.nibr.no)  
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1.3 Hvem kan bli kontrollert? 
Reglene om selskapskontroll gjelder kommunalt eierskap i interkommunale selskap 

(IKS), aksjeselskap (AS) og interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 når 

disse er selvstendige rettssubjekt. Kontrollen kan også gjelde datterselskap til disse 

organene.  

 

Selskapskontroll gjelder ikke for stiftelser og kommunale foretak. 

 

 

1.4 Selskapskontroll - innhold og begrepsbruk 
Begrepet selskapskontroll dekker to former for kontroll: 

 

- Eierskapskontroll: Kontroll med hvordan kommunen ivaretar sitt eierskap i 

selskap – forholdet mellom kommunestyret og eierorganet 

- Forvaltningsrevisjon i selskap: Kontroll med hvordan selskapene styres og 

drives 

 

 
 

 

En eierskapskontroll er i hovedsak rettet mot kommunen. Hovedspørsmålet i en 

eierskapskontroll er om kommunen har retningslinjer for utøvelse av eierskap, og om 

disse er i samsvar med gjeldende regler og anbefalinger for godt eierskap. Videre 

undersøker eierskap utøves i samsvar med gjeldende regler og kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger. 

Selskapskontroll
Kommuneloven § 77 nr 5 - kontrollutvalgets plikt til å påse at det blir utført selskapskontroll

Kommuneloven § 80 - rett til innsyn heleide kommunale selskap

Kontrollutvalgsforskriften kapittel 6

Eierskapskontroll 
Obligatorisk

Kontrollutvalgsforskriften § 14 første ledd

Forvaltningsrevisjon
Frivillig

Kontrollutvalgsforskriften § 14 andre ledd
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Selskapets drift og aktiviteter kan en kontrollere gjennom en forvaltningsrevisjon, på 

samme måte som det gjøres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. De fleste 

tema og vinklinger kan undersøkes gjennom en forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk2, 

og er regulert i kommuneloven § 77 nr. 4, kontrollutvalgsforskriften og 

revisjonsforskriften. 

 

 

1.5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 

Iverksetting av selskapskontroll 
Kommunestyret skal vedta planen for selskapskontroll og skal stille ressurser til 

rådighet for gjennomføringen. Kontrollutvalget sørger for at eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon blir gjennomført. Det er vanlig og hensiktsmessig at 

kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen. 

 

Avtalen kommunen har med Telemark kommunerevisjon IKS dekker ikke 

selskapskontroll. Gjeldende ordning er at kontrollutvalget ber om tilbud på en 

selskapskontroll, og vurderer bestillingen ut fra tilbud de får.  

 

Gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Det er ikke stilt krav om kvalifikasjoner for den som skal gjennomføre 

eierskapskontroll. Det er heller ikke stilt metodiske krav til eierskapskontrollen. Det 

vanlige er at eierskapskontroll gjennomføres av revisor, eventuelt av kontrollutvalgets 

sekretariat.  

 

Forvaltningsrevisjon i selskap skal utføres av revisor i samsvar med god kommunal 

revisjonsskikk og gjeldende kvalifikasjonskrav for forvaltningsrevisjon.  

 

En eierskapskontroll er vanligvis mindre ressurskrevende enn en forvaltningsrevisjon. 

 

Innsynsrett 
Kommunelovens § 80 regulerer kontrollutvalgets og kommunens revisors innsynsrett i 

selskaper. Innsynsretten gjelder i interkommunale selskaper, interkommunalt 

                                                        
2 God kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er definert i RSK 001, fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund. 
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samarbeid som er organisert som selvstendig rettssubjekt og aksjeselskaper med 

kommunale/fylkeskommunale eiere. 

 

Det er ikke innsynsrett i selskap som har private eller statlige medeiere. Her kan 

kontrollutvalgets innsynsrett reguleres i vedtektene. Hvis den ikke er regulert, må 

kontrollutvalget be styret om samtykke til innsyn, eventuelt etter avklaring med 

eierne.  

 

Rapportering om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Etter gjennomført eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon lager vi en rapport til 

kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget skal rapportere sitt arbeid til 

kommunestyret. Denne rapporteringen skjer normalt ved at kontrollutvalget sender 

rapporten med sin innstilling til kommunestyret for behandling.   
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2 Eierskap i Tinn kommune   
2.1 Eierskapsmelding 
Kommunen har utarbeidet retningslinjer for utøvelse av kommunens eierrolle og 

eierstrategier for selskapene kommunen eier alene eller har store eierandeler i. 

Kommunestyret er generalforsamling for selskap som Tinn kommune eier alene.  

 

2.2 Kommunens eierskap 
Vi har hentet oversikt over kommunens eierskap fra kommunen og fra Proff.no og 

Brønnøysundregistrene.3 I den grad det ikke er samsvar mellom disse kildene, har vi 

bygget på de offentlige registrene. Vi kan ikke si med sikkerhet at kommunen ikke har 

annet eierskap enn det som framgår her.  

 

Oversikt og informasjon om selskapene framgår av vedlegg til rapporten.  

 

Kontrollutvalget fra perioden 2012 – 2015 har gitt innspill om kontroll av Krossobanen 

AS, Rjukan Næringsutvikling AS og Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og 

Telemark IKS. 

 

2.3 Tidligere selskapskontroller 
For Tinn kommune er følgende kontroller gjennomført i perioden 2012-2015: 

 

Selskap Tema/anbefalinger 

Hardangervidda 

Senteret AS 

Det ble gjennomført en eierskapskontroll, hvor tema også var 

samfunnsansvar og etikk. Selskapet ble anbefalt å følge 

offentleglova, utarbeide etiske retningslinjer og sikre at 

kontrollutvalg og revisor blir varslet om generalforsamling. 

Kommunen ble anbefalt å følge opp egne retningslinjer for utøvelse 

av eierskap og svare på henvendelse om å omdanne selskapet til et 

kommunal foretak. 

Rjukanlys AS Det ble gjennomført en eierskapskontroll hvor kommunen fikk 

anbefalinger knyttet til valg av styre og registrering i 

styrevervregisteret, oppfølging av eierstrategi, folkevalgtopplæring 

og vedtekter. Selskapet ble gitt anbefalinger knyttet til innkalling og 

protokoll fra generalforsamling. 

                                                        
3 Kommunen har gitt informasjon på forespørsel fra oss om hvilke aksjeselskap, interkommunale selskap 

og selvstendige interkommunale samarbeid som kommunen har eierandeler i eller deltar i pr 31.12.15. 
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3 Prioriteringer i planperioden 
3.1 Eierskapskontroll 
Prioriteringen av tema for eierskapskontroll bygger på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering med bakgrunn i KS anbefalinger for godt eierskap, kommunens 

eiermelding og resultater av tidligere selskapskontroller. 

 

Føringer for eierskap og opplæring av eierrepresentanter (anbefaling 1 - 8) 
Tinn kommune har etablerte retningslinjer for utøvelsen av sitt eierskap. I selskap som 

kommunen eier alene, er det kommunestyret som er generalforsamling. Dette gjør at 

kommunen ikke har behov for rapportering mellom eierrepresentant og 

kommunestyret. Det vil derfor være mer aktuelt å undersøke hvordan kommunen 

sikrer eierstyring/ivaretar egne eierinteresser i de selskapene som kommunen ikke eier 

alene. Det kan her være aktuelt å undersøke hvilke tiltak kommunen har truffet for å 

sikre at forvaltningen av eierskap i disse selskapene skjer i samsvar med vedtatte 

føringer og tiltak for eierstyring og anbefalingene fra KS. Folkevalgtopplæring, 

fullmakter, avklaringer og rapportering til kommunestyret bør undersøkes. En slik 

kontroll vil være generell og rettet mot hele kommunens eierskap, men med fokus på 

selskap kommunen ikke eier alene.  

 

Styre - evaluering og valg (tilråding 9 - 14) 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse er tilpasset selskapets 

virksomhet. Det kan derfor være aktuelt å undersøke hvordan kommunen som eier 

sikrer at selskaper har godt sammensatt og godt fungerende styrer. I denne 

undersøkelsen vil vi særlig se på valgprosess, styresammensetning, styreinstruks, 

evaluering av styrets arbeid og sammensetning i flere selskaper.  

 

 

3.2 Forslag om forvaltningsrevisjon i selskap 

Samfunnsansvar og etikk (tilråding 15 - 19) 
Tinn kommune har i sine retningslinjer for utøvelse av eierskap satt som prinsipp at det 

skal være åpenhet rundt kommunens eierskap i selskap og godtgjøring til styre og 

daglig leder. Kommunen har videre nedfelt at selskapene skal være bevisst sitt 

samfunnsansvar og at selskapene skal rapportere på økonomi, men også miljømessige 

og sosiale forhold. I retningslinjene har kommunen også nedfelt at det bør være et 

klart skille mellom kommunen som eier og som kunde/bruker. Der kommunen får 

tjenester fra et selskap de har eierinteresser i, bør en inngå tjenesteavtaler. Det er 
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dessuten nedfelt at det bør fremgå av selskapenes vedtekter om selskapet utfører 

tjenester i egenregi eller om det konkurranseeksponeres. 

 

Tinn kommune har etiske retningslinjer for kommunen og har lagt til grunn at de så 

lang som mulig skal legges til grunn i de selskap kommunen er involvert i. Kommunalt 

valgte styrerepresentanter er underlagt kommunens etiske retningslinjer. 

 

Det kan være aktuelt å gjøre en forvaltningsrevisjon i ett eller flere selskap for å 

undersøke om kommunens forventinger er formidlet og implementert i 

selskapet/selskapene. Det er aktuelt å undersøke om kommunen gjennom sitt eierskap 

sikrer at selskap de eier følger opp forventningene rundt etiske retningslinjer og 

rapporterer i tråd med kravene kommunen har satt. Det er også aktuelt å undersøke 

om selskapene følger reglene om offentlighet, offentlige anskaffelser og offentlig 

støtte, har rutiner og tiltak for å sikre habilitet og registrerer verv i styrevervregisteret. 

 

Gjennomføring av virksomhet - måloppnåelse 
Næringsarbeid og turisme 

Tinn kommune vedtok en strategisk næringsplan i 2010, og en reiselivstrategi i 2012. 

 

I 2014 ble næringsarbeidet i kommunen overført til Rjukan Næringsutvikling AS. 

Selskapet eies 100 prosent av Tinn kommune. Næringsarbeidet er et viktig område for 

kommunen, og det kan være god grunn til å undersøke hvordan selskapet følger opp 

vedtektsfestet formål og kommunens strategier på området. Det kan også være 

aktuelt å undersøke hvordan næringsplanen fungerer som styringsdokument for 

selskapet.  

 

Tinn kommune eier nærmere 90 % av Krossobanen AS, som er ansvarlig for drift av 

gondolbane på Krosso med tilliggende eiendommer og virksomheter. Selskapet kan 

delta i andre selskaper som direkte eller indirekte fremmer turistnæringen i Tinn 

Kommune. Det kan være aktuelt å undersøke nærmere hvordan selskapet ivaretar det 

vedtektfestede formålet sitt. Vi har ikke prioritert å anbefale en forvaltningsrevisjon i 

selskapet med dette som tema, men gjennom den foreslåtte eierskapskontrollen 

rettet mot selskap som kommunen eier sammen med andre, vil vi kunne undersøke 

hvordan kommunen sikrer sine eierinteresser og utøver sitt eierskap i selskapet.  
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4 Plan for selskapskontroll 
 
Vi foreslår følgende selskapskontroller: 
 

Tema Generell/selskap Kontrollform Anbefalt 
tidspunkt for 
gjennomføring 

Styresammensetning 
– styreevaluering og 
valgprosess 

Generell – 
stikkprøver i 
selskap. 

Eierskapskontroll Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Føringer for eierskap 
og opplæring av 
eierrepresentanter 

Generell – kan ha 
stikkprøver i 
utvalgte selskap 
med delt eierskap 
som Krossobanen 
AS eller IKA 
Kongsberg 

Eierskapskontroll Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Gjennomføring av 
virksomhet – 
næringsarbeid 

Rjukan 
Næringsutvikling 
AS 

Forvaltningsrevisjon  Kan 
gjennomføres 
når som helst 

Samfunnsansvar – 
habilitet, etikk og 
varsling, offentlig 
innsyn, anskaffelser 

Selskap velges ut 
fra en vurdering av 
formål og 
eierandel. F.eks. 
energiselskap eller 
Tinn vann og avløp 
AS. 

Forvaltningsrevisjon  Kan 
gjennomføres 
når som helst 

 
 
 

Vedlegg 
 

 Oversikt over Tinn kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og 
beskrivelse av selskapene 

 KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll4 

                                                        
4 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 
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Oversikt over Tinn kommunes eierinteresser i selskaper per 1.1.2016 og beskrivelse av selskapene 
 
Selskaper med innsynsrett: 

Interkommunale selskap 
(IKS) 

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat 
IKS 
 
 

2,4 % Egenkapitalandel: 16 %                   Egenkapital kr 600 000  
Gjeldsgrad: 5,2 
 
Formål: Utføre den lovpålagte sekretærfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. Selskapet 
kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere. 

 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 
 

Kontorkommune Bø. 
 
Fylkeskommunene i 
Telemark og Agder, 17 
kommuner i Telemark, 10 
kommuner i Aust-Agder 
og fire kommuner i Vest-
Agder. 

Telemark 
kommunerevisjon IKS 
 
 

2,45 % Egenkapitalandel: 59,9 %                 Egenkapital 6,1 mill. kr. 
Totalrentabilitet: 3,7 % 
Gjeldsgrad: 0,7 
 
Formål: Utføre lovpålagte revisjonsoppgaver samt andre revisjonsoppdrag og rådgivning for 
deltakerne. I tillegg å utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper. Selskapet 
har ikke erverv til formål. 
 
Annet: Ikke hatt selskapskontroll. 

Kontorkommune Skien. 
  
Larvik, Lardal, samtlige 
kommuner i Telemark og 
Telemark fylkeskommune 

Interkommunalt arkiv for 
Buskerud  
Vestfold og Telemark IKS 
(IKA Kongsberg IKS) 
 
 
 

2,01 % 
 
 
 

Egenkapitalandel: 16 %       Egenkapital kr 600 000  
Totalrentabilitet: 0,9 % 
Gjeldsgrad: 5,2 
 

Formål: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for medlemmenes 
rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for deltakerne samt selge 
kompetanse og arkivtjenester til andre. Selskapet skal kunne motta, oppbevare og 
tilgjengeliggjøre privatarkiver fra deltakende medlemmer. 
 

Annet: Kontrollutvalget 2011-2015 har gitt innspill på selskapskontroll i dette selskapet. 
 

Kontorkommune 
Kongsberg.  
 
38 andre kommuner/ 
fylkeskommuner i 
Buskerud, Vestfold og 
Telemark 
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Heleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Rjukan Næringsutvikling AS 100,00 % Egenkapitalandel: 78,2 %                 Egenkapital 19,096 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 9,2 % 
Gjeldsgrad: 0,3 
 

Formål: Fremme industri- og næringsvirksomhet i Tinn kommune med hovedfokus på lokal 
verdiskaping, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av eksisterende 
virksomheter og tilrettelegging for nye virksomheter. Fremme industri- og 
næringsvirksomhet ved kjøp, oppføring, utvikling og drift av industri- og næringsbygg, og 
virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder å delta med egenkapital i andre 
foretak med tilsvarende virksomhet. 
Selskapet skal arbeide innenfor rammen av godkjente næringsplaner i Tinn kommune. 
Selskapet skal samarbeide med det offentlige virkemiddelapparatet samt lokale, regionale 
og sentrale myndigheter. 
 
Annet: Kontrollutvalget 2011-2015 har gitt innspill på selskapskontroll i dette selskapet. 
 

Kontorkommune Tinn 

Tinn Energi AS 
 
Heleide datterselskap: 
Rjukan Mountain Hall AS 
Tinn Energi Installasjon AS 
Tinn Energi Produksjon AS 

100 % Egenkapitalandel: 50,8 %                 Egenkapital 145,347 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 6,9 % 
Gjeldsgrad: 1 
(Tall fra konsernregnskap) 
 

Formål: Produsere, omsette og overføre energi, drifte og bygge bredbåndsnett, eie og drive 
installasjonsvirksomhet, samt å drive annen virksomhet i forbindelse med dette. Selskapet 
skal drives effektivt på forretningsmessig basis til beste for Tinn kommune og forvalte Tinn 
kommunes energi ressurser på optimal måte. Selskapet skal i sin virksomhet legge til grunn 
en langsiktig strategi for effektiv utnytting av kommunens kraftvolum. Pris på levering av 
kraft skal tilstrebes å følge likhetsprinsipper for kunder i kommunen. 

 
Annet: Selskapskontroll i 2011 med anbefalinger for kommunen og selskapet 
 

Kontorkommune Tinn 
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Heleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Hardangervidda Senteret AS   100 % Egenkapitalandel: 96,3 %                 Egenkapital 5,916 mill. kr.  
Totalrentabilitet: - 4,2 % 
Gjeldsgrad: 0 
 

Formål: Eie bygninger, utstillinger og inventar, og drive Hardangervidda nasjonalparksenter 
i Tinn kommune. Hovedoppgaven skal være å formidle kunnskap, opplevelser og holdninger 
til høyfjellsnatur og kulturminner knyttet til Hardangervidda og nærliggende fjellområder, i 
tråd med gjeldende forvaltningsplaner. Senteret skal stimulere til et naturvennlig friluftsliv 
og ferdsel i nasjonalparken, og formidle og videreutvikle kunnskap om en bærekraftig 
ressursforvaltning av Hardangervidda, i tråd med lokale tradisjoner. Senteret skal arbeide 
for en bærekraftig næringsutvikling i tilknytning til Hardangervidda og nærliggende 
fjellområder. Informasjons- og opplevelsestilbudet ved senteret skal ha en bred 
samfunnsprofil tilpasset målgrupper på ulike kunnskapsnivå. Senteret kan samarbeide med, 
opprette eller delta i virksomhet med det samme eller lignende formål. Selskapet skal i 
tillegg drive kurs og konferanseaktiviteter, serveringssted og utleie av lokaler. 
 

Annet: Selskapskontroll i 2013 med anbefalinger for kommunen og selskapet 
 

Kontorkommune Tinn 
 
  

Tinn vann og avløp AS 100 % Egenkapitalandel: 20,3 %                 Egenkapital 2,472 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 0,3 % 
Gjeldsgrad: 3,9 
 

Formål: Å forestå utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg i forbindelse med 
turistutbygginger i Tinn kommune og hva som hermed står i forbindelse. I tillegg kan 
selskapet engasjere seg i utbygging av veg innenfor større turistområder. 
 

Annet: Selskapskontroll ble gjennomført i 2007.   
 

Kontorkommune Tinn 
 
  

Rjukanlys AS 100 % Egenkapitalandel: 61 %                 Egenkapital 3,989 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 9 % 
Gjeldsgrad: 0,6 
 

Kontorkommune Tinn 
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Heleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Formål: Selskapets formål er å være en kompetansebedrift som skal drive attføring 
gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av arbeidssøkere. Bedriften kan også gi tilbud 
om varig sysselsetting. Dette skal vi oppnå gjennom lønnsom og profesjonell produksjon og 
salg av varer og tjenester.  
 

Annet: Eierskapskontroll i 2015 
 

 
 
Selskaper uten innsynsrett: 

Deleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Krossobanen AS 
 

87,12 % Egenkapitalandel: 71,4 %                 Egenkapital 5,9 mill. kr.  
Totalrentabilitet: - 3,2 % 
Gjeldsgrad: 0,4 
 

Formål: Erverv og drift av gondolbane på Krosso med tilliggende eiendommer og 
virksomheter. Selskapet kan delta i andre selskaper som direkte eller indirekte fremmer 
turistnæringen i Tinn Kommune.  
 
Annet: Kontrollutvalget 2011-2015 har gitt innspill på selskapskontroll i dette selskapet fordi 
selskapet ikke blir fulgt opp på samme måte som de heleide kommunale selskapene. 
 

Kontorkommune Tinn 

Rjukan Forretningsbygg AS 
 

77,14 % Egenkapitalandel: 48,2 %                 Egenkapital 2,064 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 1,8 % 
Gjeldsgrad: 1,1 
 

Formål: Bygging og drift av forretnings- og kontorbygg i Rjukan. 
 

Kontorkommune Tinn 

Gaustabanen AS 41,29 % Egenkapitalandel: 11,4 %                 Egenkapital kr. 760 000 
Totalrentabilitet: 4,1 % 
Gjeldsgrad: 7,7 

Kontorkommune Tinn 
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Deleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

 
Formål: Bygging og drift av fjellbane og hva derved står i forbindelse. Selskapet kan også 
engasjere seg i andre foretagender. 

 
VisitRjukan AS 
 

19,61 % Egenkapitalandel: 69,3 %                 Egenkapital 1,448 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 3,3 % 
Gjeldsgrad: 0,4 

 
Formål: På generelt grunnlag å utvikle, selge og markedsføre reisemålet Rjukan, ivareta 
kommunens vertskapsrolle og på annen måte bidra til at Rjukan profileres som reisemål og 
sted for etablering av dertil knyttet virksomhet. 

 

Kontorkommune Tinn 

Atrå Barn & Fritid AS 
 

13,80 % Egenkapitalandel: 46,8 %                 Egenkapital 1,507 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 3 % 
Gjeldsgrad: 1,1 

 
Formål: Bygge og leige ut bygninger og anlegg til aktiviteter for barn og vaksne i Atrå. 

 

Kontorkommune Tinn 

Gausta-Kvitåvatn  
Turistservice AS 

8,00 % Egenkapitalandel: 30,7 %                 Egenkapital kr. 246 000  
Totalrentabilitet: - 17,9 % 
Gjeldsgrad: 2,3 

 
Formål: Å bidra til utvikling av eksisterende og nye fellesaktiviteter og drift av disse i Gausta-
Kvitåvatnområdet. Å være et fellesorgan for eksisterende og nye reiselivs- og 
turistprodukter, grunneiere, hytteeiere og kommunen, for utvikling og drift av Gausta-
/Kvitvatnormrådets infrastruktur. 
 
 

Kontorkommune Tinn 

Tinn Billag AS 
 

5,50 % Egenkapitalandel: 76,6 %                 Egenkapital 16,8 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 4,4 % 

Kontorkommune Tinn 
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Deleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Gjeldsgrad: 0,3 

 
Formål: Person- og godstransport, samt annen virksomhet i forbindelse med dette og 
eiendomsutvikling. 
 

E134 Haukelivegen AS 2,22 % Egenkapitalandel: 58,1 %              Egenkapital 2,501 mill kr  
Totalrentabilitet: 0,5 % 
Gjeldsgrad 0,7  
 
Formål: Arbeide for utbygging og standardheving av E134 Haukelivegen og RV23.I tillegg kan 
selskapet arbeide for å fremje interessene til viktige sidegreiner til denne 
transportkorridoren, etter fylkesvise prioriteringar, når dette styrker arbeidet for 
korridoren. Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og 
utbyggingsselskap. Selskapet har høve til å delta i og/eller arbeide saman med andre selskap 
med tilsvarande føremål. Selskapet står elles fritt til å setje i verk tiltak og bruke dei 
verkemiddel som er tilgjengeleg og aktuelle for å fremje føremålet til selskapet 
 

Eies av en rekke 
kommuner og 
fylkeskommuner og 
enkelte private aktører. 

Visit Telemark AS 1,00 % Egenkapitalandel: 41 %               Egenkapital 3 mill. kr.  
Totalrentabilitet: 15,1 % 
Gjeldsgrad: 1,4 
 
Formål: Produktutvikling, markedsføring og salg av aksjonærenes reiselivsprodukter på 
oppdragsbasis, Service overfor aksjonærene på oppdragsbasis. Service overfor 
fylkeskommunen og kommuner på oppdragsbasis, forøvrig alt som står i forbindelse med 
reiseliv, herunder deltakelse i andre selskap 
 

Kontorkommune Skien 

Norsk Bane AS 0,49 % Egenkapitalandel:  50,6 %                 Egenkapital  411 000 kr. 
Totalrentabilitet:  % 
Gjeldsgrad: 1 
 

Kontorkommune 
Ålesund. 
 
17,23 % Vinje  
3,36 % Tokke 
2,05 % Bø 
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Deleide kommunale 
aksjeselskaper  

Kommunens 
eierandel 

Opplysninger om selskapet (alle tall fra 2014) Kontorkommune  
og andre eierkommuner  

Formål: Planlegge, bygge og drive et høyfarts-banenett i Norge og gjennomføre de tiltak 
som synes nødvendige for å kunne oppnå dette. Høyfartsbanen over Haukeli er et 
nøkkelelement. Selskapet kan selge jernbanefaglig kompetanse. 
 

2,00 % Sauherad 
Flere andre kommuner  

 
 
Kommunen oppgir at de i tillegg har aksjer/andeler i Norsk Fjell AS, Norsk Hydro AS, Norsk Skogindustri ASA, Yara AS, Statoil AS, Skien Dalen Skipsselskap AS, Haukeliveien 
AS og Kommunekraft AS, samt Telemark Interkommunale Næringsfond, Bibliotekssentralen, Studenthybler, Telemarksreiser AL, AT Skog og Norsk Jernbaneklubb. 
 

 
 
Formler og forklaringer for nøkkeltall: 

Egenkapitalandel 
(Sum egenkapital/totalkapital)*100  
Egenkapitaldelen viser hvor mye av totalkapitalen som er egenkapital. Over 40 % regnes som meget godt. 

Totalrentabilitet 
(Resultat før skatt + finanskostnader)*100/gj.sn. totalkapital 
Resultat av drifta viser hvor lønnsom virksomheten er. Over 15 % regnes som meget godt. Sentralt for selskap som har erverv som formål. 

Gjeldsgrad 
Sum gjeld / Sum egenkapital 
Gjeldsgraden viser hvor stor gjelda er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital.  
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KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll5 
 
ANBEFALING 1: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV OG INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 
Kommunene bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs 
eller eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de 
første 6 månedene av valgperioden. Det anbefales også at det nye kommunestyret 
tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene. 
 
 
ANBEFALING 2: VURDERING OG VALG AV SELSKAPSFORM 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 
eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det 
aktuelle lovverket. 
 
 
ANBEFALING 3: FYSISK SKILLE MELLOM MONOPOL OG KONKURRANSEVIRKSOMHET 
Selskaper som opererer i et marked i konkurranse med andre aktører i tillegg til 
monopolvirksomhet, bør som hovedregel skille ut den markedsrettede delen av 
virksomheten for å unngå rolleblanding og kryssubsidiering. 
 
 
ANBEFALING 4: UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDINGER 
Kommunestyrene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved 
å utarbeide en eierskapsmelding for alle sine selskaper. 
 
Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 
1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk styringsgrunnlag gjennom kommunens prinsipper for eierstyring 
3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene. 
4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
styringsdokumentene. 
5. Selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 
 
 
ANBEFALING 5: UTARBEIDELSE OG REVIDERING AV STYRINGSDOKUMENTER 
Kommunestyret skal utarbeide og bør jevnlig revidere styringsdokumentene og 
avtalene som regulerer styringen av selskapet. 
 
 
ANBEFALING 6: EIERMØTER 
KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og 
kommunikasjon med selskapet. Et eiermøte er et møte mellom representanter fra 

                                                        
5 Kommunenes sentralforbund 15. november 2015. 



3/19 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden - 19/02207-1 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av planperioden : Plan for selskapskontroll Tinn

Plan for selskapskontroll 2016-2019 – Tinn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

2 

kommunen som eier, styret og daglig leder for selskapet. 
 
 
ANBEFALING 7: EIERORGANETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON 
Avhengig av selskapets formål, anbefales det som en hovedregel at kommunestyret 
oppnevner sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. 
Eierstyring skal utøves innenfor rammen av kommunestyrets vedtak. 
 
 
ANBEFALING 8: GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLINGER OG 
REPRESENTANTSKAPSMØTER 
De formelle eiermøtene er generalforsamling eller representantskap. Det er styret 
som innkaller. Bestemmelser om innkallingsfrist bør tas inn i vedtektene, slik at 
det tas hensyn til kommunens behov for å ha tid til å behandle aktuelle saker. 
 
 
ANBEFALING 9: SAMMENSETNINGEN AV STYRET 
Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det 
enkelte selskaps virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer opplæring av 
styremedlemmene. 
 
 
ANBEFALING 10: VALGKOMITE OG STYREUTNEVNELSER 
Ved valg av styrer til kommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av 
valgkomite. 
 
 
ANBEFALING 11: KJØNNSMESSIG BALANSE I STYRENE 
Det anbefales at eierorganet uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert 
kjønnsrepresentasjon. Styremedlemmene behøver ikke være bosatt i kommunen. 
 
 
ANBEFALING 12: RUTINER FOR Å SIKRE RIKTIG KOMPETANSE I SELSKAPSSTYRENE 
Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå 
selskapets mål. Eier bør også anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut 
fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt flere rutiner for å sikre 
nødvendig kompetanse. 
 
 
ANBEFALING 13: STYRESAMMENSETNING I KONSERNMODELL 
Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. 
Konserndirektøren kan være representert i datterselskapenes styrer. 
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ANBEFALING 14: OPPNEVNELSE AV VARAREPRESENTANTER 
Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske 
varamedlemmer benyttes for å sikre kontinuitet og kompetanse i styret. 
 
 
ANBEFALING 15: HABILITETSVURDERINGER 
Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige 
habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper. 
 
 
ANBEFALING 16: GODTGJØRING AV STYREVERV 
Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse av eierskapsmelding ha en prinsipiell 
diskusjon om godtgjøring av styreverv. Denne bør danne grunnlag for eierorganets 
fastsetting av styrehonorar. 
 
 
ANBEFALING 17: REGISTRERING AV STYREVERV 
Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på  
www.styrevervregisteret.no 
 
 
ANBEFALING 18: ARBEIDSGIVERTILHØRIGHET I SELVSTENDIGE RETTSSUBJEKTER 
Det anbefales at selskapene søker medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon. KS 
Bedrift vil være et naturlig valg for mange av disse selskapene. 
 
 
ANBEFALING 19: UTARBEIDELSE AV ETISKE RETNINGSLINJER 
Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer 
for selskapsdriften 
 
 
ANBEFALING 20: SÆRLIG OM ADMINISTRASJONSSJEFENS ROLLE I KOMMUNALE 
FORETAK 
Det anbefales at kommunestyrene ved opprettelse av kommunale foretak diskuterer 
administrasjonssjefens rolle og handlingsmuligheter overfor daglig leder. 
 
 
ANBEFALING 21: UTØVELSE AV TILSYN OG KONTROLL 
Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine 
mål, at regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant 
annet gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
Kontrollansvaret gjelder også når virksomheten er skilt ut i egne selskaper. 
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Arkivsak-dok. 19/00285-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Saksopplysninger: 
I henhold til forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig 

egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for 

kontrollutvalget for gjennomgang.  

 

Vedlagt følger en slik egenvurdering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, datert 

14.01.2019.  

 

For regnskapsrevisor vil en lignende uavhengighetserklæring bli fremlagt som normalt til høsten. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet 
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‘ i• TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:Kontrollutvalget i Tinn
Postboks 2805, 3702 Skien

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Tif.: 35 91 70 30

Postbo ks 4 e-post: post-tkr@tekomrevno

3833 BØ i Telemark
Distriktskontor:

Postboks 83, 3833 Be

Tif.: 35059000

Foretaksregisteret:

985 867 402

Vår ref.: i 9/64/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 726016

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet - forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark kommunerevisjon IKS
gjennomfører i Tinn kommune. Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger vedlagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

f’d:k
Mette Nilsen
sekretær

Ved/egg: Skrift/ig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt i Tinn kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettelsesforhold hos andre arbeidsgivere enn Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon lKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Tinn
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Tinn kommune som har

betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Tinn kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Tinn kommune som hører inn under
kommunens egne kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Tinn kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 14.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

T\CÇDL/?KD\/\
Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 19/00075-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 29.01.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte. 

 

Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova: 
§ 77.Kontrollutvalget 4. 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).§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 
 
Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften: 
§ 6.Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale 
foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 
 
Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for 

arbeidet til revisor. 

 

Det er fast praksis at revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen i 

kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor frem planleggingen av revisjonsåret, og på 

våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil orientere om revisjonsarbeidet i Tinn kommune i møte. 
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Arkivsak-dok. 19/00286-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget i Tinn 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.  
 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Tinn kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77, punkt 6, informere kommunestyret om sitt 

arbeid. 
 

 

Saksopplysninger: 
Årsmeldingen oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2018, og gir et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks og forholdet til revisjonen og sekretariatet. Kontrollutvalget avgir hvert år 

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

kontrollutvalget rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

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

måten for året 2018. 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger med dette frem forslag til årsmelding for 2018 for godkjenning i kontrollutvalget. 

Den vil deretter oversendes kommunestyret til orientering. 
 

 

 

Vedlegg:  

- Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Tinn kommune  
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1.  INNLEDNING 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 skal gi et bilde av Tinn kontrollutvalgs formelle rolle, 

instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste saker som er behandlet i året 

med kommentarer. I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget det eneste politiske utvalget 

en kommune er pålagt å ha, foruten formannskapet. 

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 

på vegne av kommunestyret, og se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget 

avgir hvert år en uttalelse til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift 

for kontrollutvalg, skal kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll. Kontrollutvalget rapporterer direkte til 

kommunestyret. 

2. SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALGET 

Alle kommuner og fylkeskommuner plikter å velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta 

nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, men da må hele utvalget formelt velges 

på nytt. Regler for valg av medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i egen forskrift. 

Kommuneloven setter strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget, for å sikre 

utvalgets uavhengighet og legitimitet. 

Tinn kontrollutvalg var sammensatt slik i 2018 

Medlemmer Varamedlemmer 
 
Leder                   Gunnar Odd Hagen (H) 
Nestleder             Torild Irene Kristiansen Bye (Ap) 
Medlem               Bent Frode Bystrøm (H) 
Medlem               Palma Marie Sebu (SV) 
Medlem               Kjetil Høstrup Djuve (SV) 
 
 

 
Varamedlemmer for Hagen, Kristiansen Bye, Bystrøm 
(H/AP): 
Jørn Anderson (AP) 
Geir Grumheden (H) 
Olav Gunnar Midtgarden (H) 
Reidun Martinsen (AP) 
Steinar Bergsland (H) 
 
Varamedlemmer for Sebu, Høstrup Djuve (Sp, SV): 
Svein Antonsen (SP) 
Jenni Jasmin Kvaran (SV) 
Karin Nørstebø Meland (SP) 
Magne Helgesen (SV) 

 
Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets 
medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder valg ved kommunestyrets 
konstituering. 
 

3. RAMMER FOR KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Etter Kommunelovens § 77 er kommunestyret pålagt å opprette et eget kontrollutvalg som skal 
forestå det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning og de folkevalgte organ 
som kommunestyret har opprettet.  
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Kommuneloven § 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 kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
I 2018 deltok Gunnar Odd Hagen, Torild Kristiansen Bye og Bent Frode Bystrøm på NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse.  

 

5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og 

Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har åtte 

ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget i Tinn i 2018 var Ingebjørg Liland.   

 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, gir løpende rådgivning, skriver 
saksfremstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, samt 
vedtaksoppfølging. Det er sekretariatet som har innstillingsrett overfor utvalget.  
 
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonen, og utfører 
oppgaver på vegne av kontrollutvalget.   
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6. REVISJON 

Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Telemark 

kommunerevisjon IKS (TKR). Selskapet leverer revisjonstjenester til tjue kommuner og en 

fylkeskommune.  

TKR utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for Tinn kommune. 

Avtalen mellom TKR og kommunen omfatter timer til fordeling på regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll er en tjeneste som kjøpes i tillegg til den faste avtalen. 

På regnskapsrevisjon er oppdragsrevisor for Tinn kommune Elizabeth Kasin og oppdragsansvarlig 

revisor Lisbet Fines. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for TKR. 

Oppdragsrevisor for forvaltningsrevisjon varierer fra prosjekt til prosjekt. 

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. 
 
Budsjett og regnskap for 2018: * 

Beskrivelse: Budsjett 

2018 

20182016 

Regnskap 2018 

Godtgjørelse/tapt arbeidsfortj./arbeidsgiveravgift 70 000 33 490 

Skyss/reise 10 000 3 216 

Reiseutgifter/kurs 60 000 14 441 

Kontingenter/lisenser 15 000 2 125 

Bevertning, møteutgifter 10 000 10 235 

Annonseutgifter 0 2 560 

Sum kontrollutvalget: 165 000 66 067  

   

Kjøp av sekretariatstjenester  153 000 152 600 

Kjøp av revisjonstjenester 906 000 905 996 

Selskapskontroll o.l. 180 000  100 000 

SUM TOTALT 1 404 000 1 224 663 

  *Regnskapstall pr. 4.1.2019. Endelig regnskap er ikke klart før 15.2.19. 
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Kontrollutvalget får årlig lagt frem en egen sak som går på økonomien knyttet til kontroll- og 
tilsynsvirksomheten, slik at kontrollutvalget kan holde seg oppdatert på utvalget sin økonomiske 
stilling, i tillegg til kostnadene til sekretariat og revisjon. 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID 

Møter 2018 
Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 33 saker.  

 
Åpne møter 
Som for andre folkevalgte organ er møtene i kontrollutvalget som hovedregel åpne. Sakskart, 
saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på sekretariatets hjemmeside 
(www.temark.no). 

 
Deltakelse fra administrasjonen 
Rådmannen deltar (etter innkalling) på de fleste av kontrollutvalgets møter. God dialog med den 
administrative ledelsen er en styrke for kontrollutvalget i sitt arbeid.   
 
I tillegg til rådmann Rune Lødøen og Rune Engehult har følgende fra administrasjonen deltatt på 
møter i 2018:  
- Kommunalsjef utvikling og oppvekst Gjertrud Nysæter Lien (20.02.18 og 5.6.18) 
- økonomisjef Kaja Helene Thorjussen (24.04.18) 
- personal og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø (24.04.18 og 5.6.18) 
- teknisk sjef Jan Arvid Gravklev (24.04.18 og 5.6.18) 
- Arkivleder Ann Kristin Marumsrud (25.09.18) 
- Planarbeider Eli S. Samuelsen (25.09.18) 
- NAV-leder Britt Houge (27.11.18) 
 
I tillegg har også daglig leder Tinn kommune Rjukanbadet KF Jan Andresen møtt i utvalget 
(24.04.18) under behandlingen av regnskapet for 2017. 
 
Deltakelse fra ordfører 
Ordfører har vært til stede i 2 av 5 møter. Det at ordfører møter på de kontrollutvalgets møter 
bidrar til en god dialog mellom kommunens øverste ledelse og kontrollutvalget, og styrker 
relasjonen mellom kommunestyret og kontrollutvalget i det løpende arbeidet. 
 
Orienteringer og enhetsbesøk 
Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen 
funksjon kjent for både innbyggere og kommunens ansatte. Administrasjonen inviteres med 
jevne mellomrom til kontrollutvalget for å orientere om forskjellige virksomhetsområder i 
kommunen. Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse og 
ansatte/organisasjonen forøvrig.  
 
Kontrollutvalget besøker med jevne mellomrom ulike kommunale enheter/avdelinger, får 
orienteringer og besøker kommunalt eide virksomheter for å skaffe seg direkte kunnskap om 
kommunens virksomhet og slik ha direkte kontakt ut mot ansatte i Tinn kommune. 
 
Kommunens virksomhet = mangfold av saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide 
med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg.  
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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 behandler ikke enkeltsaker og er ikke et klageorgan. Men, henvendelser rundt 
enkeltsaker kan i noen tilfeller føre til at temaer tas opp i kontrollutvalget, og at kommunens 
håndtering av et bestemt saksfelt blir satt ekstra søkelys på. 
 
Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra andre tilsyn. 

 
Saker behandlet i Kontrollutvalget i 2018: 

 Orientering fra revisjonen (egen sak i hvert møte) 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – Barnevern og forebyggende arbeid 

 Prosjektplan – selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS 

 Årsmelding 2017 – Kontrollutvalget i Tinn 

 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren – Tinn kommune 

 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

 Tinn kommune Rjukanbadet KFs regnskap og årsberetning 2017  

 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse  

 Forvaltningsrevisjonsrapport – Konsulentbruk i Tinn kommune 

 Rapport – Forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp AS 

 Tinn kommunes behandling av spesialundervisning i skolen 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Forum for kontroll og tilsyn - medlemskap 

 Virksomhetsbesøk til arkivtjenesten – Tinn kommune 

 Orientering – Arbeid med plansaker – Tinn kommune 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Tinn kommune 

 Orientering fra NAV – Internkontroll 

 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Konsulentbruk i Tinn kommune 

 Møte- og arbeidsplan 2019 for Tinn kontrollutvalg 

 Referatsaker (egen sak i hvert møte) 

 Eventuelt (egen sak i hvert møte)  
 

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 
behandler regnskapet før det behandles i formannskapet og kommunestyret. Dette er en sentral 
del av lovpålagte oppgavene til utvalget. 
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Kontrollutvalget behandler også regnskapet for Tinn kommune Rjukanbadet KF før det behandles 
i kommunestyret. Tinn kommune Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak hvor det føres eget 
særregnskap.   
 
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. 

 
Kontrollutvalget registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 
blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 
utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 
uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om planlagt og utført 
regnskapsrevisjon. 
 
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 forvaltnings-
revisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, 
og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 

 
Kontrollutvalget har vært delaktig i velg 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 gjennomføre 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 
kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 
planperioden. Dette gjøres i de aller fleste kommuner Temark er sekretariat for, inkl. i Tinn 
kommune. 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 
Revisjonen presenterte overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Tinn 
kommune for kontrollutvalget våren 2016. Kontrollutvalget behandlet planen 10.05.2016, 
og den ble godkjent av kommunestyret 09.06.2016.  
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I 2018 behandlet kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapporter og fulgte opp to 
rapporter.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Konsulentbruk i Tinn kommune» 
Rapporten tok for seg følgende problemstillinger:  

 I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i investeringsprosjekt bidrar 
rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser? 

o Følges tiltakene i investeringsprosjektene? 

 Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er satt?  
 

Rapporten konkluderte med følgende til anbefalinger om at kommunen bør:  

 Fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer systematiske 
vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter 

 Sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i interne reglement 
og prosedyrer, 

 Sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for god oppfølging 
av oppdragene.  

 
Kommunestyret behandla rapporten i møte 14.05.2018, sak 32/18, og fatta følgende vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten «Konsulentbruk - Rutiner og praksis i tre investeringsprosjekt» til 
orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å: 

 Fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer 
systematiske vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter 

 Sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i interne 
reglement og prosedyrer 

 Sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for god 
oppfølging av oppdragene. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen 
utgangen av oktober 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget fulgte opp kommunestyrets vedtak i møte 27.11.2018. De fattet følgende vedtak 
i saken:  
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.  
 
Kontrollutvalget er fornøyd med de tiltakene som er skissert for å følge opp anbefalingene i 
rapporten og ønsker å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Barnevern og forebyggende arbeid» 
Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket som ble fattet av kommunestyret ved behandlingen 
av rapporten.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 
Barnevern og forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken.  
 
Kontrollutvalget ber administrasjonen komme i kontrollutvalgsmøte februar 2019 for å gi 
en orientering om hvilken effekten omorganiseringen har hatt for barnevernstjenesten. 
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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, og at kommunens 
eierinteresser ivaretas på en god måte. 
 
Formålet med selskapskontrollen fremkommer av § 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner. 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de 
selskapene som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 
kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon. 

 
Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for selskapskontroll. Planen skal vedtas 
av kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre 
endringer i planperioden. Dette gjøres i de aller fleste kommuner Temark er sekretariat 
for, inkl. i Tinn kommune. 
 
Plan for selskapskontroll 2016-2019 
Revisjonen presenterte plan for selskapskontroll for Tinn kommune for kontrollutvalget 
våren 2016. Kontrollutvalget behandlet planen 10.05.2016, og den ble godkjent av 
kommunestyret 09.06.2016. Planen har en annen form enn tidligere, da denne er tematisk 
basert fremfor rent selskapsbasert. 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet en selskapskontroll.  

Tinn vann og avløp AS  

Rapporten tok for seg følgende problemstillinger:  

 Hva er årsaken til manglende faktureringer av andelsutgifter og årsavgifter? 

 I hvilken grad har styret sikret at selskapets fakturering av andelsutgifter og årsavgifter er 
gjenstand for forebyggende kontroll?  

 I hvilken grad har daglig leder ivaretatt sin rolle når det gjelder fakturering av andelsavgifter 
og årsavgifter?  

 
Kommunestyret behandla rapporten i møte 21.06.2018, sak 32/18. Kontrollutvalgets innstilling 
ble enstemmig vedtatt: 
 
Kommunestyret tar rapporten Tinn vann og avløp AS til orientering.  
 
Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune.  

Kommunestyret understreker at kommunalt eide selskapers har plikt til å ivareta egen 

dokumentasjon og arkiv. Kommunestyret ber avviklingsstyret sørger for at arkivet etter Tinn vann 

og avløp AS bevares som del av kommunens arkiv. 
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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.  

 

 
 

Rjukan, 29.01.2019 

 

 

Gunnar Odd Hagen        Ingebjørg Liland 

Leder         Sekretær 
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