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Arendal, 16.01.2019 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Svein Hansen 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 24.01.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkallingen godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/13313-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 29.11.2018 godkjennes. 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 29.11.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Arkivsak-dok.  18/13328-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Tvedestrand kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakkes 

vurdering av egen uavhengighet til orientering. Tvedestrand kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor Ketil Raknes vurdering av egen uavhengighet til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

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

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

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

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

av revisors uavhengighet i forhold til revisjonsoppdraget: 

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

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

kontrollutvalget.  

 

 

Saksopplysninger: 

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

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

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

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

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

være rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering. 

 

Uavhengighetserklæringer er avgitt av hhv. oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ketil Raknes 

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

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

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

oppdragsansvarlig revisor oppfyller kravene til uavhengighet og objektivitet i kommuneloven § 

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

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

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

Tvedestrand 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 Toalett- og garderobeforhold ved Tvedestrand skole 

 
Arkivsak-dok.  18/13318-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tvedestrand kontrollutvalg tok i sak 33/18 opp følgende sak under eventuelt punkt 4b: «Toalett- og 

garderobeforholdene (herunder dusj) ved Tvedestrand skole: Kontrollutvalgsleder spør om det har skjedd 

et brudd på regelverket. Kontrollutvalget ber administrasjonen svare på dette neste møte.» 

 

Media har tidligere tatt opp standarden på blant annet toaletter ved Tvedestrand skole, og 

kontrollutvalget har derfor stilt spørsmål ved om forholdene er innenfor regelverket. 

 

Saksopplysninger: 

Lov om grunnskolen og den vidaregåandre opplæringa (opplæringslova) sier følgende i §9 A-7 

om det fysiske miljøet:   

«Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til 

tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må 

skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og 

læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast 

slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar. 

Dersom ein elev eller forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er 

representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg 

behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikkje innan rimeleg 

tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningsloven 

som om det var gjort enkeltvedtak.» 

 

Rådmann Jarle Bjørn Hanken og avd.ing. Arne Th. Aanonsen vil komme med en muntlig 

redegjørelse.  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet velger å legge frem saken uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens 

orientering.   
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3/19 Virksomhetsbesøk i Tvedestrand i 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/02280-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 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. Tvedestrand kommune er (med-)eier i 9 slike selskap.  

 

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

kommune eierinteresser i følgende interkommunale selskaper/samarbeid (her er 

aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser utelatt grunnet mangel på 

innsynsrett): 

 

Heleide aksjeselskaper: 

 Tvedestrand Vekst AS 

 Hagefjorden Brygge AS 

 Tvedestrand Kommunehus AS 

 

Aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser: 

 Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS (RTA AS) 

 Lisand Industrier AS 

 Returkraft AS 

 

Interkommunale selskaper/samarbeid: 

 Aust-Agder Revisjon IKS 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 
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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 og 2018: Lisand industrier AS 

2011: Returkraft AS 

2015: Risør og Tvedestrand Avfallsselskap AS 

 

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

2015: Offentlige anskaffelser 

2017: Barnevernstjenesten Øst i Agder 

2018: Saksbehandling i helse og omsorg 

 

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

2017: FMAV – Helse og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 

2018: FMAV – Tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 

2018: FMAV – Inspeksjon ved Hestmyr avfallsanlegg - RTA AS 

 

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

 

Arendal revisjonsdistrikt IKS gjennomført i 2015 en selskapskontroll i Risør og 

Tvedestrandregionens Avfallsselskap AS, og Tvedestrand kommune fikk da følgende 

anbefalinger: 
1. Kommunen bør iverksette egen opplæring av eierrepresentanter. 

2. Kommunen bør utarbeide en eierskapsmelding i tråd med anbefalinger fra KS med styringsregler 

for hvordan eierskapet skal ivaretas i tråd med etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse. 

 

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.  
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Grunnet den nyeste tilsynsrapporten ved Hestmyr avfallsanlegg kan Risør og 

Tvedestrandregionens avfallsselskap AS være interessant for et virksomhetsbesøk. Det anbefales 

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

Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Vegårshei.  

 

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. 

Grunnet få saker kan marsmøtet eventuelt kanselleres og flyttes til Juni slik at det ikke blir flere 

enn 5 møter i løpet av 2019.  

 

 
Vedlegg:  

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

 

 

Vedlegg til sak 

 
  



 

 11  

4/19 Orientering fra revisor 24.01.2018 

 
Arkivsak-dok.  18/13315-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
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. 
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5/19 Eventuelt 24.01.2019 

 
Arkivsak-dok.  18/13316-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 24.01.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 

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

a. 11.12.2018 sak PS 113/18 Økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019 
b. 11.12.2018 sak PS 116/18 Politisk organisering i Tvedestrand kommune – 

kommunestyreperioden 2019-2022 
c. 11.12.2018 sak PS 122/18 Møteplan – politiske møter 2019 

 

2. Tilsyn: 
a. Tilsyn med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk. 

Rapport fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. 
 

3. Neste møte blir 28.03.2019 kl. 09.00. 
4. Eventuelt 

 

 
Vedlegg:  

1. Rapport fra tilsyn i Tvedestrand kommune med tjenester til personer med samtidig rus- og 
psykisk helseproblematikk datert 07.06.2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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