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Arkivsak-dok. 19/00111-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 25.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00111-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 19.11.2018 godkjennes. 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Froland kontrollutvalg 19.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Froland kontrollutvalg 

 
Dato: 19.11.2018 kl. 9:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 18/00115 
  
Til stede:  Hans Olav Blakstad (leder), Nils Haugaas, Iren Pernille Stahl Strand, Marit 

Fosse Olsen. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Aadne K. Mykland 
  
Andre: Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

Rådmann Bo Andrè Longum sak 20/18 og 24/18 

Økonomisjef Bård Noraberg sak 19/18 
  
Protokollfører: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00115-22 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18. 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00115-23 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.09.18 4 

Saker til behandling 

19/18 18/11924-1 
Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland 

kommune 
5 
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20/18 18/11917-1 
Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland 

kommune 
6 

21/18 18/11880-1 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 7 

22/18 18/11889-1 Møte- og arbeidsplan 2019 8 

23/18 18/00122-5 Orienteringer fra revisor 19.11.2018 9 

24/18 18/00123-7 Eventuelt 19.11.2018 10 

    

 

 
Froland, 19.11.2018 

 

 

Hans Olav Blakstad      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av møteinnkalling 19.11.18. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.09.18 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 17.09.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 17.09.18 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

19/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 19/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Økonomisjef Bård Gunnar Noraberg orienterte kort om den økonomiske situasjonen pr 2. tertial 

og budsjettutsiktene for 2019, og svarte på spørsmål. Økonomisjef håper at regnskapet vil gå i 

balanse for 2018, men at det kan bli utfordrende for noen virksomheter. 

 
Froland kommune har i tillegg tatt i bruk en egen modul for oppfølging av politiske vedtak, noe 

kontrollutvalget berømmer. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/18 Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 20/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 
Rådmann Bo André Longum orienterte om Froland kommunes verktøykasse og prosedyrer for 

utlysning av stillinger, veiledninger og retningslinjer for ansettelser. Han svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

Arbeidsgiverstrategi skal vedtas politisk når denne er klar.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om arbeidsstrategien når denne er vedtatt politisk. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/18 Prosjektplan for selskapskontroll Konsesjonskraft IKS 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Rapport til 

kontrollutvalget forventes innen sommeren 2019. 

 

 

Møtebehandling 
Aust-Agder Revisjon IKS la frem forslag til prosjektplan og svarte på spørsmål. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Prosjektplan for selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS vedtas slik den foreligger. Rapport til 

kontrollutvalget forventes innen sommeren 2019. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/18 Møte- og arbeidsplan 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte og arbeidsplan 2019 for Froland kontrollutvalg godkjennes. 

 

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

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09.00:  

25.02 

01.04 

20.05  

09.09  

09.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Møte 09.09. flyttes til mandag 16.09. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møte og arbeidsplan 2019 for Froland kontrollutvalg godkjennes. Møte 09.09. flyttes til 

mandag 16.09. 

 

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

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Mandager kl. 09.00:  

25.02 

01.04 

20.05  

16.09  

09.12 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Orienteringer fra revisor 19.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Det ble orientert om det løpende revisjonsarbeidet. Det er sendt ut en forespørsel om offentlige 

anskaffelser i kommunen, der noen leverandører er plukket ut. Dette kommer revisjonen tilbake til 

i neste møte.  

 

Forvaltningsrevisor orienterte om ledig kapasitet på forvaltningsrevisjon og ser fortsatt et 

behov for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen barnevern, da risikoen fortsatt er høy. 

Prosjektplan knyttet neste forvaltningsrevisjonsprosjekt «barnevern» blir lagt frem til neste 

kontrollutvalgsmøte i februar istedenfor 1. April som foreslått i møte- og arbeidsplan 2019.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «barnevern» til neste 

kontrollutvalgsmøte. Møte- og arbeidsplan 2019 oppdateres i hht endringene. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Eventuelt 19.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Froland kontrollutvalg 19.11.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Saker behandlet i kommunestyret av interesse for kontrollutvalget: 

a. 25.10.2018 sak 18/59 - Overordnet ROS-analyse for Froland kommune 2018-2021 

– Endelig behandling 

b. 25.10.2018 sak 18/62 - Møteplan for politiske råd og utvalg 2019 

c. 25.10.2018 sak 18/7 - Rutiner rundt registrering av psykisk utviklingshemmede i 

kommunen – kommunestyret 25.10.18 – Spørsmål fra Oddvar Østreim (FrP) og 

interpellasjon fra Mari Mykland (Sp). 

 

2. Neste møte blir Mandag 25. Februar kl. 09.00. 

 

3. Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

a. Henvendelse fra Olaf Tellefsen datert 7.9.2018 – Klage på sak/saksbehandling 

vedrørende salg av gnr.18 bnr 365 fra Froland kommune til Gunnar Thommesen, 

Blakstad. Kontrollutvalget synes det er beklagelig at klager mener han er dårlig 

behandlet av kommunen. Kontrollutvalget er opptatt av at alle skal behandles 

profesjonelt, og kopi av saken sendes derfor til rådmann til orientering. Utvalget anser 

dette ikke som en sak som faller inn under mandatet til kontrollutvalget og anser saken 

som avsluttet i og med at partene har inngått et forlik. Påstander om dokumentforfalsk 

må klageren selv eventuelt melde til politiet. Sekretær svarer Olaf Tellefsen. 

 

4. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019. Invitasjon til konferanse på gardermoen 30-

31 Januar 2019 sendes ut på epost.  

 

5. Rådmann orienterte om klagesak på byggteknisk ang krav om bytte av saksbehandler.  

Påstand om sterke korrupsjonsband, og klager ber om at saksbehandler blir byttet ut i saken. 

Kommunen har vurdert habiliteten til saksbehandler, og kommunen anser saksbehandler som 

habil. Kommunen bytter derfor ikke ut saksbehandler. Kommunen vurderer videre behovet 

for å undersøke påstandene om korrupsjon. Kontrollutvalget takker for orienteringen, og 

mener det er betryggende at slike påstander følges opp. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 
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[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00262-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

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

egen uavhengighet til orientering.  

Froland 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 Froland 

kommune på en objektiv og forsvarlig måte. 

 

 

 

Vedlegg:  

Vedlegg 1: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Regnskapsrevisor 

Vedlegg 2: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Forvaltningsrevisjon 
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Arkivsak-dok. 19/00254-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon barnevern vedtas slik den foreligger. 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert om fremdriften i prosjektet underveis. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 04.04.2016 overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for 

Froland kommune for perioden 2015-2019 utarbeidet av Agder Kommunerevisjon IKS. I planen var 

barnevern et av de prioriterte områdene. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 23/18 19.11.2018: 

«Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «barnevern» til neste 

kontrollutvalgsmøte. Møte- og arbeidsplan 2019 oppdateres i hht endringene.» 

 

 

Saksopplysninger: 
Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.  

 

Revisjonen har foreslått at forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende problemstillinger: 

 

1) Utøver barneverntjenesten i Froland kommune tilfredsstillende saksbehandling i henhold til 
formelle krav, i prosessen fra bekymringsmelding til vedtak?  

2) Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 
barnevernloven?  

3) Hvordan jobber barneverntjenesten for å sikre kompetanse og nødvendig opplæring? Og har man 

etablert rutiner for samhandling med andre aktører?  
 

 
 Undersøkelsen vil bli gjennomført i tråd med standard for forvaltningsrevisjon (RSK001).  
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Revisjonskriteriene vil blant annet være barnevernsloven, forvaltningsloven, forskrift om internkontroll 

for kommunenes oppgaver etter lov om barneverntjenester, forskrift om medvirkning og tillitsperson, ny 

barnevernlov, rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene og saksbehandlingsrundskrivet. 

 

Kontrollutvalget skal gjennom denne saken vurdere om det forslaget til prosjektplan som er lagt 

frem, vil gi utvalget den kunnskapen de ønsker. Dette betyr at kontrollutvalget må vurdere foreslåtte 

problemstillinger og vinkling på prosjektet, prosjektets avgrensning, og om de metoder som er tenkt 

brukt etter kontrollutvalgets oppfatning vil kunne gi svar på problemstillingene. Forslaget til plan 

beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen ser for seg i 

prosjektet.  

 
Revisjonen vil i møtet presentere prosjektplanen og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen med de problemstillinger, metoder og revisjonskriterier som 

presenteres vil undersøke det kontrollutvalget ønsker. Sekretariatet synes prosjektplanen gir en grundig og 

god beskrivelse av forvaltningsprosjektet. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne 

prosjektplanen slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg:  

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet: Saksbehandling og kompetanse i barnevernet. 
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FOR KONTROLLUTVALGET I FROLAND KOMMUNE  
PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET:  

SAKSBEHANDLING  
OG KOMPETANSE I 
BARNEVERNET  
AUST-AGDER REVISJON IKS, FEBRUAR 2018  
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INNLEDNING  

I henhold til RSK 001, standard for forvaltningsrevisjon, skal det for et hvert 

forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet.  

Planen skal redegjøre for prosjektets målsetning, problemstillinger, metodebruk og 

revisjonskriterier, eller grunnlaget for disse. Prosjektplanen skal også omfatte planlagt tids- og 

ressursbruk, inklusive bruk av eventuell ekstern bistand.  

 

BAKGRUNN:  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barnevern» i Froland kommune ble bestilt av 

kontrollutvalget 19.11.2018 (sak 23/18), i tråd med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon. 

Bakgrunnen for bestillingen er Overordnet analyse (2015-2016). Analysen, som ble 

gjennomført i 2014, peker blant annet på at Froland har en høy andel barn med 

barnevernstiltak. Andelen barn med tiltak (ift. innbyggere 0-22 år) viser seg å fremdeles være 

noe høy, da Froland i 2017 har 6,2 prosent barn med tiltak, sammenlignet med fylket og 

KG11 på hhv. 4,5 og 4,4 prosent. Når det gjelder barn med bekymringsmelding samt barn 

med undersøkelse var det i 2017 registrert hhv. 77 meldinger og 83 undersøkelsessaker i 

Froland kommune, en andel som i prosent også ligger høyere enn både fylket og KG11.1  

Gjennom analysen pekes det videre på at barnevernet er avhengig av kompetent bemanning 

for å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud. Potensielle avvik i barnevernstjenesten kan ha 

en stor betydning da det omhandler en sårbar gruppe, og det anses derfor som vesentlig å 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon på barnevernstjenesten i Froland kommune. 

 

FORMÅL  

Froland kommune er etter barnevernloven ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som 

ikke er tillagt et statlig organ, gjennom en administrasjon med en leder som skal ha ansvaret 

for de oppgaver som følger av loven, jf. bvl. § 2-1, ledd 1 og 4. Dette innebærer at Froland 

kommune skal ha en administrativ barneverntjeneste som skal utføre det daglige løpende 

arbeidet, herunder gi råd og veiledning, treffe vedtak iht. loven, forberede og innstille saker 

for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og følge opp vedtak, jf. bvl. § 2-1 ledd 5.  

Barneverntjenesten i Froland kommune består av syv ansatte; én barnevernleder, fem 

barnevernskonsulenter og én miljøarbeider. I budsjett 2018 beskrives det at barnevernet 

opplever en jevn strøm av saker i form av bekymringsmeldinger hver uke. Når det gjelder 

barnevernsvakta og fosterhjemtjenesten, har Froland et samarbeid med Arendal kommune.  

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen vil være å se på hvordan barneverntjenesten i 

Froland er organisert, ved å se på hvordan saksbehandlingen og oppfølgingen foregår. Det vil 

herunder være formålstjenlig å gjennomgå saksbehandlingen i prosessen fra barnevernet 

mottar bekymringsmelding, undersøkelse og frem til vedtak. Det vil følgelig være 

                                                           
1 KOSTRA-tall 2017, sammenlignet med bl.a. Aust-Agder fylke og KOSTRA-gruppe 11 
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hensiktsmessig å vurdere beslutningsprosesser, dokumentasjon i enkeltsaker, hensynet til 

barnets versjon og etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig. Det er videre ønskelig å se 

på hvordan barneverntjenesten arbeider med oppfølging og tilsyn med fosterhjem, da 

kommunen etter barnevernloven er pliktig til å føre tilsyn med ethvert barn i fosterhjem. 

Tilsynet skal sikre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg, og at de forutsetninger som lå 

til grunn for plasseringen blir fulgt opp, jf. bvl. § 4-22.  

Kompetanse i barneverntjenesten er avgjørende for å sikre faglig gode tjenester. Etter 

barnevernloven er kommunen ansvarlig for å sikre nødvendig opplæring av barnevernets 

personell, og alle ansatte er forpliktet til å delta i opplæring som anses nødvendig for å 

vedlikeholde deres kvalifikasjoner, jf. bvl. § 2-1 siste ledd. Prosjektet vil derfor undersøke 

hvordan barneverntjenesten i Froland jobber med å sikre god og tilstrekkelig kompetanse for å 

ivareta en forsvarlig tjeneste, samt hvorvidt barnevernet har etablert rutiner for samhandling 

med andre aktører.   

 

PROBLEMSTILLINGER 

1) Utøver barneverntjenesten i Froland kommune tilfredsstillende saksbehandling i 

henhold til formelle krav, i prosessen fra bekymringsmelding til vedtak? 

2) Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene i 

barnevernloven? 

3) Hvordan jobber barneverntjenesten for å sikre kompetanse og nødvendig opplæring? 

Og har man etablert rutiner for samhandling med andre aktører?  

 

 

REVISJONSKRITERIER  

Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal revideres og vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene knyttet til dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet vil blant annet være: 

 LOV-1992-07-17-100 Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 FOR-2005-12-14-1584 Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov 

om barneverntjenester  

 FOR-2014-06-01-697 Forskrift om medvirkning og tillitsperson 

 NOU 2016:16 Ny barnevernlov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse 

 Barne- og likestillingsdepartementet. Rutinehåndbok for barneverntjenesten i 

kommunene 

 Bufdir 2017 - Saksbehandlingsrundskrivet 
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GJENNOMFØRING, METODE OG AVGRENSNING:  

Prosjektet vil gjennomføres av Aust-Agder Revisjon IKS ved forvaltningsrevisor Stine 

Norrøne Beck, med Kristian Fjellheim Bakke som ansvarlig forvaltningsrevisor for prosjektet.  

Det metodiske arbeidet vil ta utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming gjennom intervjuer med 

sentrale nøkkelpersoner innenfor barnevernet og kommunen. Det vil videre være 

hensiktsmessig med en gjennomgang av et utplukk enkeltsaker, for å undersøke 

dokumentasjon og andre formelle krav til saksbehandlingsprosessen. Revisjonen anser det 

også hensiktsmessig med en dokumentanalyse av rutinebeskrivelser, styringsdokumenter og 

annen relevant dokumentasjon for å besvare problemstillingene best mulig. Prosjektet vil ikke 

vurdere elementer som berører kommunens faglige skjønnsutøvelse i sakene. 

 

 

RESSURSER OG TIDSPLAN:  

Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt i løpet av høsten 2019. Tidsbruken anslås til 

omkring 400 timer.  

 

Arendal, 6. februar 2019 

 

Kristian Fjellheim Bakke 

Ansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 19/02756-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Froland kontrollutvalg årsmelding 2018 

 

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

 

Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Froland 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:  

Froland kontrollutvalg årsmelding 2018 
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kommune 
Kontrollutvalget 
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1. Innledning 

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

av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de 

viktigste saker som er behandlet i året med kommentar. Kontrollutvalget avgir hvert år 

uttalelse til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for 

kontrollutvalg, skal kontrollutvalget årlig rapportere om resultatet av gjennomførte 

forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i 

sammenheng med vedtatte planer og presenteres på denne måten for året 2018. 

 

2. Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det 

løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og 

fylkeskommuner er pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta 

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

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

Det er strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget. Kommuneloven 

krever at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

Departementet har tolket det slik at dette gjelder ved konstituering. Kontrollutvalget i 

Froland kommune har fem medlemmer og en felles varaliste. 

Medlemmer og varamedlemmer 2018: 

Medlemmer Varamedlemmer 

Hans Olav Blakstad, leder Solfrid Aas 

Aadne K. Mykland, nestleder Sigbjørn Boye 

Iren Pernille Stahl Strand, medlem  

Marit Fosse Olsen, medlem  

Nils Haugaas, medlem  

 

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. Tilsynet og kontrollen skjer på 

vegne av kommunestyret. Kommunelovens § 77 slår fast: 
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”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). 

5. 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. Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer 

ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes, 

drøfter saker og arbeidsmetoder. Temark har arrangert to regionale konferanser for 

kontrollutvalgsmedlemmer i 2018. Dette for å øke og utvikle både nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og 

lovverk. 

5. Sekretariat 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kommunen ble medeier av Temark fra 01.07.14 

i forbindelse med etableringen av sekretariatet i Agder. Med oppdrag for 31 kommuner 

og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er Temark landets nest 

største kontrollutvalgssekretariat.  Sekretariatet har åtte ansatte og fast sekretær for 

kontrollutvalget har vært Sander Haga Ask og Agnes Gullingsrud Fjeldstad.  
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Sekretariatet utreder, saksbehandler, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og 

oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet 

bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av 

kontrollutvalget. 

 

6. Revisjon 

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

Agder Revisjon IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til revisjonstjenester til 10 

kommuner og Aust-Agder fylkeskommune. Selskapet utfører hovedsakelig 

regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. 

Hovedrevisor for Froland kommune er Ivar Aanonsen. Oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor er Ketil Raknes, og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er Kristian 

Fjellheim Bakke. 

Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. 

Det er derfor viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om 

revisjonens arbeid. Kontrollutvalget gjennomfører sitt påseansvar ovenfor revisjonen 

ved blant annet at revisor fast orienterer i kontrollutvalgets møter om det pågående 

revisjonsarbeidet og presenterer den overordnede regnskapsrevisjonsstrategien.  

 

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. Det er sum for kontroll, tilsyn og 

revisjon som er vedtatt av kommunestyret. I denne posten ligger det kostnader til drift 

av kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester. 

 

Kontrollutvalget Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse mv. 79 000 68 621 

Kurs/opplæring inkl. reise 30 000 1 181 

Andre kostnader 5 000 - 

Sum KU 114 000 69 802 
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Kjøp fra kommuner 
(utgifter til sekretariat) 

93 000 - 

Kjøp fra IKS (Tilskudd 
revisjonsdistrikt. Utgifter 
til sekretariat er også 
regnskapsført her). 

528 000 624 800 

Sum kontrollvirksomhet 735 000 694 602 

 

Kommentar: 

Kontroll, tilsyn og revisjon i Froland kommune har samlet hatt et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 40 398,- i 2018. Dette kan forklares som følger: 

- Kurs og andre utgifter har et mindreforbruk på kr 28 819,-. Dette skyldes at det var 
færre enn budsjettert som hadde anledning til å delta på de budsjetterte 
opplæringstiltakene. 

- Det er brukt noe mindre enn budsjettert på møtegodtgjørelse. Dette henger 
sammen med at et av møtene ble avlyst i 2018. 

 

8. Kontrollutvalgets arbeid – Møter og saker 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 4 møter og behandlet 24 saker.  

Stortinget har vedtatt å oppheve kommuneloven § 77 nr. 8. Det innebærer at 

kontrollutvalget i likhet med andre folkevalgte organ som hovedregel skal holde åpne 

møter. Lovendringen trådte i kraft fra 01.07.2013.  

Sakskart, saksdokumenter og protokoller legges løpende ut på kommunens og 

sekretariatets hjemmeside. Utvalget ønsker å ha oppdatert informasjon om 

kommunens virksomhet, og samtidig gjøre egen funksjon mer kjent.  Administrasjonen 

har ved flere anledninger blitt invitert til kontrollutvalget for å orientere om forskjellige 

virksomhetsområder i kommunen. 

Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. 

Rådmannen og representanter for rådmannen har deltatt på flere av utvalgets møter, 

noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid. 

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å 

arbeide med, gjennom kravene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg. 

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 er også opptatt av hvordan kommunen følger 

opp rapporter fra andre tilsyn. 
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I det følgende har vi trukket frem saker som har vært behandlet i løpet av året 2018. 

Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroller er trukket ut som egne 

kapitler henholdsvis kapittel 9, 10 og 11. 

 Årsrapport 2017 skatteoppkreveren for Froland og Arendal 

 Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 – Froland kommune 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 Froland kontrollutvalg årsmelding 2017 

 Årsregnskap og årsmelding 2017 Froland kommune 

 Orientering om oppfølging av tilsynet med Beredskapsplaner og forebyggende 

beredskap 

 Oppfølging av sak 13/17 – Orientering om varslingsrutiner i Froland kommune 

 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2019 Froland kommune 

 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 Froland kommune 

 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 Froland kommune 

 Orientering om prosedyrer for utlysning av stillinger i Froland kommune 

 Møte- og arbeidsplan 2019 

 

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 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. 

Revisjonen avgir en revisjonsberetning av kommunens årsregnskap til kontrollutvalget. I 

tillegg til avgitte beretninger og uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter 

informasjon om utført regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget har gitt utrykk for at de er 

fornøyd med arbeidet som blir gjort 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 
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rettigheter best mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget. Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om 

kommunen etterlever regelverk, når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en 

effektiv måte. 

Kontrollutvalget har vært delaktig i valg 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 gjennomført 

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. 

I den gjeldende Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 er følgende 

prosjekter prioritert: 

- Sosialtjenester – Saksbehandlingsrutiner og internkontroll knyttet til tildeling av 

økonomisk sosialhjelp. 

- Barnevern – Gjennomgang av rutiner og internkontroll i barnevernstjenesten. I 

tillegg til fokus på økonomistyring, herunder kjøp av private barnevernstjenester. 

I tråd med planen gjennomførte Aust-Agder Revisjon IKS forvaltningsrevisjonen 

Sosialtjenester i Froland kommune i 2017. Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets 

møte 18.09.2017 og kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 
«Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og innstiller til 
kommunestyret:  
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten Froland kommune til 
orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om:  
- Å utarbeide et helhetlig internkontrollsystem som sikrer at rådmannen gjennom 

rapportering fra virksomhetene kan føre betryggende kontroll med kommunens 
forvaltning.  

- At virksomhetsleder Velferd og avdelingsleder NAV Froland inntil det foreligger 
overordnede retningslinjer for internkontroll, utvikler og i utfyllende grad beskriver 
eksisterende rutiner og prosedyrer i tråd med de anbefalinger som følger av COSO 
og forskrift om internkontroll  

- Å sette inn tiltak som sikrer at vedtak oppfyller de formelle krav med hensyn til 
tjenestemottakers rett til dokumentinnsyn.  
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Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget 

om oppfølgingen av rapporten innen mai 2018.» 

Kommunestyret vedtok enstemmig kontrollutvalget innstilling. Rådmann Bo André 

Longum har så orientert om oppfølgingen av rapporten i kontrollutvalgets møter 

07.05.18 og 17.09.2018. Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelser til orientering, 

og har bedt om en ny orientering våren 2019 om rådmannens internkontroll. 

Kontrollutvalget ble 19.11.2018 sak 23/18 orientert om at revisjonen fortsett ser et behov 

for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen barnevern, da risikoen fortsatt er høy. 

Prosjektplan ble derfor bestilt, og er planlagt fremlagt på neste kontrollutvalgsmøte 25. 

Februar 2019.  

 

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.  

Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av 

organisasjonsformer, og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og 

tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I selskapene som kommunen eier, har 

kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på generalforsamlingen og 

lignende organ. 

I den gjeldende plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 er følgende prosjekter 

prioritert: 

- Agder arbeidsmiljø IKS 

- Konsesjonskraft IKS 

Kontrollutvalget vedtok i tråd med planen å starte en utvidet selskapskontroll Agder 
arbeidsmiljø IKS i samarbeid med kontrollutvalgene i Arendal kommune og Aust-Agder 
fylkeskommune. Rapporten ble presentert i kontrollutvalgsmøte 07.05.2018 sak 10/18 med 
følgende vedtak:  
«Innstilling til kommunestyret: 
Rapporten anbefaler at Froland kommune 
- tydeliggjør hvilke forventninger og strategier for eierstyring som foreligger hos Froland 
kommune overfor Agder Arbeidsmiljø IKS, og 
- formalisere og strukturere rapporteringsrutiner mellom selskapet og kommunen, for å 
tydeliggjøre den formelle dialogen mellom selskapet og kommunestyret som ansvarlig 
eierorgan. 
Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber rådmannen følge opp rapportens 

anbefalinger.» 

Kontrollutvalget ble 07.05.18 i sak 11/18 «Eventuelt» orientert av revisjonen om 
planleggingen av neste selskapskontroll; Konsesjonskraft IKS. Det ble forventet at en 
prosjektplan skulle være klar til møtet i september 2018. 
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Prosjektplan ble presentert i møte 19.11.2018 sak 21/18. Det går frem av prosjektplanen at 
følgende problemstillinger vil bli undersøkt: 
 
1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 
organer? 
2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med 
gitte anbefalinger? 
3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som 
stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de føringer 
som ligger til grunn? 
 
Eierskapskontrollen er planlagt gjennomført som en felles kontroll for alle eierkommunene. 
Aust-Agder Revisjon IKS vil gjennomføre eierskapskontrollen med samarbeid fra Agder 
Kommunerevisjon IKS og Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS.  
Prosjektet anslås å bli gjennomført og ferdigstilt innen sommeren 2019. 
 

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.  

Froland. 25. Februar 2019 

 

Hans Olav Blakstad      Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Leder       Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/00112-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 25.02.2018 

 

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. 
 

 



5/19 Eventuelt 25.02.2018 - 19/00113-1 Eventuelt 25.02.2018 : Eventuelt 25.02.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00113-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Froland kontrollutvalg 25.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 25.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 
1. Saker behandlet i kommunestyret av interesse for kontrollutvalget:  

a. 13.12.2018 sak 18/78 Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 

b. 13.12.2018 sak 18/12 Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan 2019 – til orientering 

 

3. Neste møte blir Mandag 1. April kl. 09.00.  

4. Eventuelt.  

 

 


	Froland kontrollutvalg (25.02.2019)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	1/19 Godkjenning av møteinnkalling 25.02.2019

	Møteprotokoll
	1/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.11.2018
	Protokoll Froland kontrollutvalg 19.11.2018


	Saker til behandling
	1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019
	Egenvurdering av uavhengighet regnskapsrevisor Ketil Raknes 2019
	Egenvurdering av uavhengighet FR Kristian F Bakke 2019

	2/19 Prosjektplan forvaltningsrevisjon barnevern
	Prosjektplan Barnevernet i Froland kommune

	3/19 Froland kontrollutvalg årsmelding 2018
	Årsmelding 2018 - Froland

	4/19 Orienteringer fra revisor 25.02.2018
	5/19 Eventuelt 25.02.2018


