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Møteinnkalling  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 04.02.2019 kl. 13:00  
Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna  
Arkivsak: 19/00076  
Arkivkode: 033   

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

91 72 65 06. 

 

I tillegg møter: 

Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan, sak 2/19 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes, sak 3/19 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00076-1 Godkjenning av møteinnkalling 04.02.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00076-2 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 19/00134-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 5 

2/19 19/00132-1 Taksering av næringsbygg i Birkenes kommune 7 

3/19 19/00166-2 Byggesak på Engesland 9 

4/19 17/14196-13 Oppfølging av selskapskontroll i LIBIR IKS 11 

5/19 19/00137-1 Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019 13 

6/19 19/02958-1 Birkenes kontrollutvalg årsmelding 2018 15 

7/19 19/00084-1 Orientering fra revisjonen 04.02.2019 16 
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8/19 19/00087-1 Referatsaker 04.02.2019 17 

9/19 19/00090-1 Eventuelt 04.02.2019 18 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 28.01.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Wiggo Svendsen 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad (Sign.) 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 04.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00076-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 04.02.2019 godkjennes. 

 

 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 04.02.2019 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  19/00076-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 19.11.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 19.11.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00134-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes 

vurdering av egen uavhengighet til orientering.  

Birkenes kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vurdering av egen 

uavhengighet til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Krav til revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene fremgår av 

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

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

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

av revisors uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget: 

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

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

kontrollutvalget.  

 

 

Saksopplysninger: 

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

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

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

Dersom det oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengighet skal den 

oppdragsansvarlige revisoren gi melding om dette til kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være 

rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering. 

 

Uavhengighetserklæringer er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

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

7.1.2019). Uavhengighetserklæringene viser hvilke vurderinger som skal gjøres, og deres 

vurderinger i forhold til de enkelte punktene. Egenvurderingene konkluderer med at 

oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 

79 og revisjonsforskriften §§ 13-15. Egenvurderingene følger vedlagt. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

Etter kontrollutvalgssekretariatets syn er det ikke noe i vedlagte vurdering som tilsier at Kristian 

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

Birkenes kommune på en objektiv og forsvarlig måte. 

 

 
Vedlegg:  

Vedlegg 1: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Regnskapsrevisor 

Vedlegg 2: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Forvaltningsrevisjon 

 

 

Vedlegg til sak 
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2/19 Taksering av næringsbygg i Birkenes kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/00132-1 

Arkivkode.  600  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Birkenes kontrollutvalg tok i sak 43/18 opp følgende sak under eventuelt punkt 4b: 

«Kontrollutvalget ber administrasjonen orientere om retningslinjer og objektive kriterier for 

taksering av næringsbygg på neste kontrollutvalgsmøte.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag på fast eiendom. 

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

er kommunestyret som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. 

 

Eiendomsskatteloven § 8 A-2 sier følgende om verdien: 

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

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

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

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

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

 

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

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

2019).) 

 

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

nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk. 

 

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

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

kommune til kommune. Derfor har KS laget en standard for hvordan kommunene bør taksere 

eiendommene. Det har ikke tidligere vært utarbeidet en slik anbefalt standard. Arbeidet er 

gjennomført som et FoU-prosjekt, og har vært ledet av fagrådet i KS Eiendomsskatteforum med 

bistand fra KS Advokatene. 

 

Veilederen og retningslinjene dekker foreløpig ikke næringseiendom og energianlegg, men dette 

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

eiendom innen august 2019. 

 

https://lovdata.no/LTI/lov/2017-12-19-118
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Merete Holtan, enhetsleder teknisk forvaltning, vil orientere muntlig i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Taksering av næringsbygg er ifølge KS sin artikkel inn i en endringsfase, og nye 

takseringsretningslinjer og veileder vil komme i August 2019. Sekretariatet anbefaler derfor at 

saken bør tas til orientering, og at det nye kontrollutvalget etter valget eventuelt kan vurdere om 

de ønsker å ta opp saken igjen på et senere tidspunkt.  
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3/19 Byggesak på Engesland 

 
Arkivsak-dok.  19/00166-2 

Arkivkode.  040  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Ole Morten Vegusdal i Birkenes Venstre. 

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

tomt til industriformål. Denne tomta skal brukes til å bygge «Engeslandstunet». Det Vegusdal 

lurer på er om administrasjonen har gitt tillatelse til omregulering at tomta til industriformål eller 

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

planutvalget før omregulering fant sted. Har de administrative rutinene for byggesaker blitt fulgt 

i saken?  

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalgssekretariatet har spurt administrasjonen om hva som ligger i kommunens 

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

Nes: 

 

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

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

den behandles administrativt. Det aktuelle området har ikke en reguleringsplan og en 

ordinær byggesak uten av det lages reguleringsplan først vil kreve en behandling i 

planutvalget.  

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

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

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

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

arbeider stoppet. Det ble ikke aktuelt å ta imot stein for midlertidig lagring. Vi er da 

tilbake til en ordinær byggesak og vi har avklart med tiltakshaver at alt videre arbeid 

avventer endelig behandling etter at det er sendt ordinær byggesøknad. Det må søkes 

nødvendige dispensasjoner som skal behandles i planutvalget.  

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

forhold som spiller inn. Planutvalget har bedt om en orientering i saken. Det vil de få 

30.1. Hvis det skal orienteres ytterligere i kontrollutvalget vil jeg gjøre det.   

For ordnes skyld legger jeg også ved link til vårt delegasjonsreglement 

https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum/0928» 

 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling Halvor Nes vil orientere om saken i møtet.  

https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum/0928
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Vurdering fra sekretariatet: 

Planutvalget har bedt om orientering i saken 30. Januar. Sekretariatet foreslår derfor at 

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

 

 
Vedlegg:  

- Henvendelse fra Ole Morten Vegusdal 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/19 Oppfølging av selskapskontroll i LIBIR IKS 

 
Arkivsak-dok.  17/14196-13 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og avslutter saken. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget i Birkenes behandlet saken i møte 23.04.18 sak 14/18 – Rapport fra 

selskapskontroll i LIBIR IKS utført av Aust-Agder Revisjon IKS. Birkenes kommunestyre 

behandlet saken i sitt møte 21.06.18. Følgende vedtak ble fattet:  

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

 

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

kontrollutvalgets anbefalinger:  

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

at selskapet er kjent med eiernes etiske retningslinjer.  

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

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

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

fra 2010.  

 

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

 

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

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

 

Saksopplysninger: 

Formålet med selskapskontrollen var å kartlegge om kommunene forvalter sine eierinteresser 

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

måten fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar kommunenes eierinteresser i samsvar 

med bystyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. 

 

Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 
1) Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

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

endringer av disse? 

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

og regler? 

 

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

kommunestyrets vedtak. Følgende går frem av notatet:  

 

Etiske retningslinjer 

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

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

kommunene har ulike etiske retningslinjer, mener styret at det er naturlig at selskapet 

etablerer sine egne etiske retningslinjer. Dette arbeidet er planlagt utført i løpet av 2019.   

 

Rapporteringsrutine 

Rådmannen vil i samarbeid med Lillesand kommune utarbeide egne rapporteringsrutiner 

for LiBiR.  

 

Eiermøter 

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

kommune og Birkenes kommune gjennomførte eiermøte med LiBiR i oktober 2018.  

Eierskapsmelding 

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

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

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering har rådmann i sin tilbakemelding til kontrollutvalget vist at 

rapportens anbefalinger blir fulgt opp. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens 

tilbakemelding til orientering og avslutter saken.  

 

 
Vedlegg:  

Notat vedrørende oppfølging av selskapskontroll LIBIR IKS 

 

 

Vedlegg til sak 
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5/19 Virksomhetsbesøk i Birkenes 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00137-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 
Saksopplysninger: 

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

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

spørsmål underveis. Noen ganger vil også kontrollutvalget tas med på en omvisning i 

kontorlokaler og anlegg som den besøkte virksomheten disponerer.  

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

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

Kommunens løpende kontroll med eierinteresser i selskapet skjer etter reglene for 

selskapskontroll. Virksomhetsbesøket er ikke å regne som en selskapskontroll.  

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

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

sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier samtlige aksjer – og heleide 

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

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

eierinteresser i følgende interkommunale selskaper/samarbeid: 

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser  

 Returkraft AS  

 

Interkommunale selskaper/samarbeid  

 Lillesand og Birkenes Interkommunale Avfallsselskap IKS  

 Aust-Agder Revisjon IKS  

 Aust-Agder museum og arkiv IKS  

 Knutepunkt Sørlandet  

 Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS  

 Kristiansandsregionens Brann og Redning IKS  

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS  

 Struktur1  

 Kristiansandsregionens Kommunale IKT-tjeneste  

 

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

selskapskontroll og hvilke områder det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på. 

 

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

2011: Returkraft AS 

2011: Knutepunkt Sørlandet 
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2015: Kristiansand Brann og Redning IKS Selskapskontroll igangsatt av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 

2018: LIBIR IKS 

2018/2019: Konsesjonskraft IKS 

 

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

2013: Grunnskolen 

2013: IKT sikkerhet og sårbarhet 

2018: Innkjøp i Birkenes kommune 

 

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

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

miljørettet helsevern 

2017: Arbeidstilsynet - Hjemmetjenesten og boveiledertjenesten 

2018: FMAV - Samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

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

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bør begrense sine virksomhetsbesøk til de selskapene hvor kontrollutvalget har 

rett til innsyn, eventuelt at kontrollutvalget velger å besøke kommunens egne etater/enheter 

(etatsbesøk). 

Selskaper uten innsynsrett er derfor utelatt fra oversikten.  

 

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

færre saker dette møtet enn 6. Mai, som er siste møte før sommeren.  
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6/19 Birkenes kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Arkivsak-dok.  19/02958-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 6/19 

 

 

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

 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

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

 

 

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

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

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

vedtatte planer, oppgaver og målsetninger blir fulgt opp.  

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

endelige årsmeldingen videre til behandling i kommunestyret. 

 

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

revidert. 

 

 

 
Vedlegg:  

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Birkenes kommune. 

 

 

Vedlegg til sak 
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7/19 Orientering fra revisjonen 04.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00084-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde 

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  
1. Løpende revisjon  
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8/19 Referatsaker 04.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00087-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 
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Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

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

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

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

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

2. Innkommen/utgående post:  

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

b. Henvendelse vedrørende manglende journalføring.  

3. Neste møte 25.03.19 kl. 13:00 

 

 

 
Vedlegg:  

Tilsyn – Birkenes kommune 

Vs: Innsyn 

 

 

Vedlegg til sak 
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