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Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 29.01.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Nils Audun Gryting 

 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av innkalling 05.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00099-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Innkalling til møte 05.02.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra 28.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  19/00099-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 28.11.2018. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00162-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Gjerstad kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes 

vurdering av egen uavhengighet til orientering.  

Gjerstad kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes vurdering av egen 

uavhengighet til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

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

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

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

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

av revisors uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget: 

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

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

kontrollutvalget.  

 

 

Saksopplysninger: 

Disse vurderingene skal skje løpende, men minimum en gang hvert år, og ellers ved behov. 

Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. 

Revisor må derfor selv identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til uavhengighet 

og objektivitet. Dersom det oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til uavhengighet skal 

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

være rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering. 

 

Uavhengighetserklæringer er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

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

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

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

oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 

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

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

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

Gjerstad kommune på en objektiv og forsvarlig måte. 

 
Vedlegg:  

Vedlegg 1: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Regnskapsrevisor 

Vedlegg 2: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Forvaltningsrevisjon 

 

 

Vedlegg til sak 
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2/19 Finansiell utvikling i Gjerstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/00647-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Rådgiver hos fylkesmannen presenterte på Temarks høstkonferanse generelle nøkkeltall 

angående den finansielle utviklingen i kommunene på Agder og i Telemark de siste tre årene. I 

kjølvannet av dette tok kontrollutvalget følgende sak opp under sak 31/18 Eventuelt 28.11.2018: 
 
«Rådgiver hos fylkesmannen presenterte på Temarks høstkonferanse generelle nøkkeltall angående den 
finansielle utviklingen i kommunene på Agder og i Telemark de siste tre årene. I kjølvannet av dette 
ønsker kontrollutvalgsleder en orientering om de nøkkeltallene konkret knyttet til Gjerstad kommune. 
Kontrollutvalgsleder ber særlig om en oversikt over gjeldsutvikling, inntektsutvikling og fondsutvikling. 
Sekretariatet lager en sak på dette til neste møte.» 

 

 
Saksopplysninger: 

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

 

 
Vedlegg:  

Bestilling kontrollutvalget 05.02.2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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3/19 Virksomhetsbesøk i Gjerstad i 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00165-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 3/19 

 

 

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

 

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

eierinteresser i følgende interkommunale selskaper/samarbeid (her er aksjeselskaper/andre 

selskaper som også har private eierinteresser utelatt grunnet mangel på innsynsrett): 

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser: 

 Risør og Tvedestrand Regionens Avfallsselskap AS (RTA AS)  

 Lisand Industrier AS  

 Returkraft AS  

 

Interkommunale selskaper/samarbeid: 

 Aust-Agder Revisjon IKS  

 Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS  

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat  

 

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

selskapskontroll og hvilke områder det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på. 

 

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

2010: Lisand Industrier AS 

2011: Returkraft AS 

2015: Risør og Tvedestrandregionens avfallsselskap RTA AS 
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Det har vært gjennomført forvaltningsrevisjon på følgende områder de siste årene: 

2014: Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

2017: Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad 

2018/2019: Organisering og kvalitet i pleie og omsorg 

 

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

2016-2017: FMAV – Gjerstad kommune som barnehagemyndighet 

2017: FMAV – rehabilitering og koordinerende enhet 

2018: FMAV – NAV sosiale tjenester 

2018: Arbeidstilsynet – pleie og omsorg - Gjerstadheimen 

2018: FMAV – Inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg - RTA AS 

 

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

 

Arendal revisjonsdistrikt IKS gjennomførte i 2015 en selskapskontroll i Risør og 

Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS, og Gjerstad kommune fikk da følgende anbefalinger: 

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

eierskapet skal ivaretas. 

2. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding. 

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

 

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

Tilsynsrapport fra inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg i Risør og Tvedestrandregionens 

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

avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen:   

 

Avvik: 

 Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte. 

 Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø ved mottaksanlegg for farlig avfall 

var mangelfull. 

 

Anmerkninger: 

 Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført periodisk tilstandskontroll 

for lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall. 

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

tillatelse til håndtering av farlig avfall. 

 Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bør begrense sine virksomhetsbesøk til de selskapene hvor kontrollutvalget har 

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

(etatsbesøk). 

Selskaper uten innsynsrett er derfor utelatt fra oversikten.  

 

Grunnet den nyeste tilsynsrapporten ved Hestmyr avfallsanlegg kan Risør og 

Tvedestrandregionens avfallsselskap AS være interessant for et virksomhetsbesøk. Sekretariatet 

anbefaler at alle de 4 eierkommunene får tilbud om å arrangere dette virksomhetsbesøket 

sammen; Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Vegårshei.  
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Av hensyn til kontrollutvalgets medlemmer og bedriftene som skal besøkes anbefales det at 

tidspunktet for bedriftsbesøk settes så tidlig som mulig. 6 Juni foreslås her som et alternativ. 

Dersom Gjerstad velger å delta på dette virksomhetsbesøket vil kontrollutvalget få et møte mer 

enn planlagt i 2019. Det må derfor vurderes om dette kan gjøres innenfor årets budsjett eller om 

budsjettet i så fall må økes. 

 

 
Vedlegg:  

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/19 Gjerstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 
Arkivsak-dok.  19/02974-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 4/19 

 

 

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

 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Gjerstad kontrollutvalg sin årsmelding for 2018 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

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

utvalgets formelle rolle, instruks, forhold til revisjon og sekretariat og de viktigste sakene som er 

blitt behandlet. Kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt arbeid, jf. 

Kommuneloven §77 punkt 6. Dette gjøres blant annet gjennom å legge frem årsmelding for 

aktiviteten i kontrollutvalget. Årsmeldingen blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så 

sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret. 

Det vises til den vedlagte årsmeldingen for kontrollutvalget. 

 

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

revidert. 

 

 

 
Vedlegg:  

Gjerstad kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



 

 12  

5/19 Bestilling av prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten 

øst i Agder del 2 

 
Arkivsak-dok.  19/02530-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder 

del 2 fra Aust-Agder Revisjon IKS, i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. 

Planen forventes å bli lagt frem til behandling i neste møte. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Gjerstad kommunestyre vedtok i sitt møte 17.3.2016 sak 16/33 Plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019 Gjerstad kommune, etter forslag fra kontrollutvalget. Følgende vedtak ble fattet: 

 

«Overordnet analyse for Gjerstad kommune tas til orientering. 

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

1. Barneverntjenesten 

a. Organisering, ressurser og styring 

b. Tjenesteytelse i enheten 

2. Pleie og omsorg 

a. Ressursbruk, kvalitet og kompetanse i pleie og omsorg 

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

 

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

 

Saksopplysninger: 

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

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

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

14.02.2018. Kontrollutvalget fant da rapporten og redegjørelsen tilfredsstillende, og avsluttet 

med det saken.  

 

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

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

en koordinert forvaltningsrevisjon for alle eierkommunene.  

 

 

I denne saken skal kontrollutvalget ta stilling til om de fortsatt ønsker at neste 

forvaltningsrevisjon skal gjennomføres innen barnevern, og ikke minst hvilken innretning de 

ønsker at forvaltningsrevisjonen skal ha. Hvilke spørsmål ønsker kontrollutvalget å få svar på 

gjennom en forvaltningsrevisjon på området?  
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Ut fra kontrollutvalgets drøftinger vil en plan for forvaltningsrevisjon bli bestilt, og så vil 

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

bestilling av forvaltningsrevisjonen. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

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

for forvaltningsrevisjonsprosjektet Barneverntjenesten Øst i Agder del 2 nå. 
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6/19 Orienteringer fra revisor 05.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00100-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

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

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

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

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

kommune, utover det som rapporteres i egne saker. 
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7/19 Referatsaker 05.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00101-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

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

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

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

kommunestyreperioden 2019-2023.  

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

 

3. Neste møte 30.04.2019 kl. 10.00  
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8/19 Eventuelt 05.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00102-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 05.02.2019 8/19 

 

 

  

 

 

 


