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Arkivsak-dok. 19/00103-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 13.02.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00103-2 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 26.11.2018. 
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Møteprotokoll  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 26.11.2018 kl. 9:00 
Sted: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten (2. etg.) 
Arkivsak: 18/00069 
  
Til stede:  Tobias Wessel-Hansen Tangen (leder), Angrim Flaten, Rakel Bireli Søraker, 

Turid E. Haugstøyl, Ole Martin Retterholt.  
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

Leder for rådmannens stab Terje Beruldsen (sak 28/18) 

Kommunestyrets utvalgssekretær Arnhild Smeland (sak 28/18) 

Leder Habilitering og ressurs, Inge Egil Hauge (sak 29/18) 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen (sak 30/18) 
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/18 18/00069-29 Godkjenning av møteinnkalling 26.11.18. 3 

Møteprotokoll 

5/18 18/00069-30 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.18 4 

Saker til behandling 

28/18 18/11926-1 Oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 5 
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29/18 18/12318-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten 
6 

30/18 18/12221-1 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 7 

31/18 18/06626-4 Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten 8 

32/18 18/12628-1 Orientering om tilsyn i Åmli kommune 9 

33/18 18/11987-1 Møte- og arbeidsplan for 2019 10 

34/18 18/00077-9 Orientering fra revisjonen 26.11.2018 11 

35/18 18/00082-9 Referatsaker 26.11.2018 12 

36/18 18/00088-9 Eventuelt 26.11.2018 13 

    

 

 
Åmli, 26.11.2018 

 

 

Tobias Wessel-Hansen Tangen     Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

5/18 Godkjenning av møteinnkalling 26.11.18. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 26.11.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 26.11.18 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.18 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 08.10.18 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 08.10.18 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

28/18 Oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 28/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Leder for rådmannens stab Terje Beruldsen og kommunestyrets utvalgssekretær Arnhild 

Smeland orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak.  

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om ny orientering før sommerferien 2019. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 29/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Leder Habilitering og ressurs, Inge Egil Hauge, orienterte om saken og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål. Orienteringen forklarer økningen av antall psykisk 

utviklingshemmede i kommunen, og administrasjonen beskriver at Helsedirektoratets 

retningslinjer følges. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Saken tas til orientering. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/18 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 30/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen orienterte kort om den økonomiske situasjonen pr. 2 tertial og 

svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Økonomisjef håper at regnskapet vil gå i balanse for 

2018. 
 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/18 Prosjektplan forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten 

 
Behandlet av Møtedato  Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018  31/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen sosialtjenesten i Åmli kommune vedtas slik den 

foreligger.  

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. 

Rapport til kontrollutvalget forventes på siste møte våren 2019, i tråd med revisjonens anslag 

i prosjektplanen. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck la frem forslag til prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av sosialtjenesten, og svarte på spørsmål.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen sosialtjenesten i Åmli kommune vedtas slik den 

foreligger.  

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. 

Rapport til kontrollutvalget forventes på siste møte våren 2019, i tråd med revisjonens anslag 

i prosjektplanen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/18 Orientering om tilsyn i Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 32/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen om å tilsende kontrollutvalget kopier av brev og rapporter 

vedrørende tilsyn fortløpende. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet orienterte om saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret ber rådmannen om å tilsende kontrollutvalget kopier av brev og rapporter 

vedrørende tilsyn fortløpende. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/18 Møte- og arbeidsplan for 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 33/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 

 

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

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Onsdag kl. 09:00:  

13.02  

24.04  

12.06  

25.09  

27.11 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 

 

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

avholde de møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2019: Onsdag kl. 09:00:  

13.02  

24.04  

12.06  

25.09  

27.11 

 

Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/18 Orientering fra revisjonen 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 34/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck orienterte om det løpende revisjonsarbeidet.   

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/18 Referatsaker 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 35/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Referatsaker: 

a. Sentrale konferanser for kontrollutvalg 2019: NKRF på Gardermoen 30.-31. 

Januar, FKT 4.-5. Juni i Kristiansand.  

2. Innkommende/utgående post: 

a. Ingen innkommende/utgående post. 

3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet fra/av særlig betydning for 

kontrollutvalget: 

a. 13.11.2018 Sak 18/54 Godkjenning av møteplan for politiske møter for 2019. 

4. Neste møte 13.02.2019 kl. 09.00  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/18 Eventuelt 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 26.11.2018 36/18 

 

 

  

 

Møtebehandling 

 

Følgende saker ble behandlet under eventuelt: 

 

1. Bedriftsbesøk i 2019. saken tas opp på neste møte.  

 

2. Inhabilitetsvurderinger i saker hvor daglig leder i et delvis kommunaleid selskap i tillegg er 

administrativt ansatt i kommunen. Hvordan håndterer kommunen disse vurderingene og hva 

sier regelverket vedrørende valgbarhet i kommunal eierskap i ny kommunelov? Saken tas opp 

på neste møte.  

 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/00205-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 

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

egen uavhengighet til orientering.  

Åmli 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 Åmli 

kommune på en objektiv og forsvarlig måte. 

 

 

Vedlegg:  
Vedlegg 1: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Regnskapsrevisor 

Vedlegg 2: Egenvurdering av uavhengighet 2019 - Forvaltningsrevisjon 

 



1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 19/00205-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 : Egenvurdering av uavhengighet regnskapsrevisor Ketil Raknes 2019



1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 19/00205-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 : Egenvurdering av uavhengighet regnskapsrevisor Ketil Raknes 2019



1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 19/00205-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 : Egenvurdering av uavhengighet FR Kristian F Bakke 2019



1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 19/00205-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 : Egenvurdering av uavhengighet FR Kristian F Bakke 2019



2/19 Valgbarhet og kommunalt eierskap - 19/00195-1 Valgbarhet og kommunalt eierskap : Valgbarhet og kommunalt eierskap

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00195-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Valgbarhet og kommunalt eierskap 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I kontrollutvalgsmøte 26.11.2018 ble følgende sak tatt opp under eventuelt sak 36/18: 

«Inhabilitetsvurderinger i saker hvor daglig leder i et delvis kommunaleid selskap i tillegg er 

administrativt ansatt i kommunen. Hvordan håndterer kommunen disse vurderingene og hva sier 

regelverket vedrørende valgbarhet i kommunal eierskap i ny kommunelov? Saken tas opp på neste møte.» 

 

 

Saksopplysninger: 

 
Som administrativt ansatt i kommunen gjelder ordinære inhabilitetsvurderinger som kan sette noen 

begrensninger for hvilke saker den administrativt ansatte kan saksbehandle i sin stilling. Dette er nærmere 

beskrevet i epost fra rådmann Christina Ødegård: «Etter forvaltningslovens § 6 , første ledd bokstav e) vil 

den som har en ledende stilling i et selskap som er part i saken være automatisk inhabil til å treffe 

avgjørelser eller tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse i saken.  I dette ligger at den ansatte vil være 

inhabil til å behandle saken i kommunen – når selskapet er å anse som part.» 

Rådmann beskriver videre: «Det er per i dag ingen regler i kommuneloven som i utgangspunktet 

forhindrer denne rollekombinasjon.   Ny kommunelov setter heller ikke et forbud mot at daglig leder i et 

delvis kommunalt eid selskap også er ansatt i kommunen.  Gjeldene og ny kommunelov setter imidlertid 

begrensninger i forhold til hvem som kan velges til styret i et kommunalt foretak, herunder er blant annet 

rådmann og etatsjef utelukket, jf ny § 7-3.» 

 

Kommunale foretak er ifølge proposisjonen en del av kommunen som juridisk person og drives dermed 

som en del av kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 61. Kommunale foretak er tettere knyttet til 

kommunen enn interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Styret i et kommunalt foretak er videre 

direkte underlagt kommunestyret, mens styret i et interkommunalt selskap eller et aksjeselskap er 

underlagt henholdsvis representantskapet og generalforsamlingen.  

 

Prop. 46 L (2017–2018) inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). Loven skal avløse lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, 

med ikrafttredelse 01.01.2020, første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019.  
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Lovforslaget bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Proposisjonen sier følgende om 

rollekombinasjonen styremedlem i kommunalt foretak og tjenestemann eller folkevalgt i kommunen 

kapittel 12.2.3:  «Utvalget har videre vurdert i hvilken grad også ansatte i kommunen bør være utelukket 

fra valg til styret i kommunale foretak. Etter gjeldende rett kan ikke administrasjonssjefen i kommunen 

eller dennes stedfortreder være medlem av styret i et kommunalt foretak. Utvalget foreslår å videreføre 

denne valgbarhetsbegrensningen. Utvalget foreslår også å videreføre at den som er ansvarlig for 

regnskapet i et kommunalt foretak, ikke er valgbar til styret i foretaket. I tillegg skal de ordinære 

valgbarhetsreglene om hvem som er valgbare og hvem som er utelukket fra valg i utvalgets forslag til §§ 

7-2 og 7-3, gjelde ved valg til styrer i kommunale foretak. Det siste forslaget er nytt sammenliknet med 

gjeldende rett. Utvalget mener at det ikke er behov for å innføre ytterligere valgbarhetsbegrensninger 

utover dette for ansatte i kommunen ved valg til styrer i kommunale foretak.» 

 

Under presenteres §§ 7-2 og 7-3 i ny kommunelov i sin helhet. 

 

«§ 7-2.Valgbarhet og plikt til å ta imot valg 

Denne bestemmelsen gjelder ved valg til 

a) kommuneråd og fylkesråd 

b) utvalg, inkludert kommunedelsutvalg, kontrollutvalg og partssammensatte utvalg 

c) felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid 

d) styret for en institusjon 

e) styrer etter § 10-8 

f) et styringsorgan for et interkommunalt politisk råd 

g) representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 

h) styret for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 

i) et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov 

j) arbeidsutvalg valgt av kommunedelsutvalg. 

 

Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret og fylkestinget er regulert i valgloven § 3-3. 

En person er valgbar og plikter å ta imot valg hvis følgende vilkår er oppfylt: 

a) Han eller hun har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

b) 
Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i fylket på 

tidspunktet for det aktuelle valget. 

c) Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

 

Ved valg til representantskapet i et interkommunalt politisk råd etter § 18-3 første ledd gjelder bare tredje 

ledd bokstav c. 

Når styret for en institusjon, et styre etter § 10-8, et annet styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap 

enn representantskapet, eller styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak skal velges, er også 

de som er innført i folkeregisteret som bosatt i en annen kommune når valget skjer, valgbare. 

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og 

stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg. 

I kraft fra første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019. 

§ 7-3.Utelukket fra valg 

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 

d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 

e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 

f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 

g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller fylkeskommunen 
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h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet fra rådet. 

 

Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale 

oppgavefellesskap. 

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som 

a) ordfører eller varaordfører 

b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg 

c) 
medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med 

beslutningsmyndighet 

d) Medlem av kommuneråd eller fylkesråd 

e) Medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité. 

Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i folkeregisteret 

som bosatt i kommunedelen, er valgbare. 

Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke valgbar til 

styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av interkommunalt politisk 

råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til representantskapet eller andre styringsorganer 

for virksomheten. 

 

En kandidat ved kommunestyrevalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunen, jf. valgloven § 4-2. 

En kandidat ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget er ikke valgbar til stemmestyret i kommunene i 

valgdistriktet. 

En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han 

eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 

I kraft fra første konstituerende kommune- eller fylkestingsmøte 2019.» 

 

Rådmann Christina Ødegård eller den hun utnevner vil gi en kort muntlig redegjørelse. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Den nye kommuneloven setter noen begrensninger med hensyn til hvem som er valgbare og hvem som er 

utelukket fra valg. Dette er både i dag og i ny kommunelov kun begrenset til svært få personer. I tillegg 

gjelder ordinære inhabilitetsvurderinger som administrativt ansatt i kommunen, som kan sette noen 

begrensninger for hvilke saker den administrativt ansatte kan saksbehandle i sin stilling jfr rådmannens 

skriftlige orientering.  

 

 

Vedlegg:  

Svar fra Rådmann Christina Ødegård – Inhabilitetsvurderinger i Åmli. 
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Fra: Ødegård, Christina <Christina.Odegard@amli.kommune.no> 
Sendt: 10. januar 2019 09:47 
Til: Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Emne: SV: Inhabilitetsvurderinger i Åmli - sak til neste kontrollutvalgsmøte 
 
Hei vedrørende kontrollutvalgets spørsmål har jeg følgende svar, ta kontakt dersom det skulle være 
noen splørsmål: 
 

Etter forvaltningslovens § 6 , første ledd bokstav e) vil den som har en ledende stilling i et 
selskap som er part i saken være automatisk inhabil til å treffe avgjørelser eller tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse i saken. I dette ligger at den ansatte vil være inhabil til å behandle 
saken i kommunen – når selskapet er å anse som part. 
 
Det er per i dag ingen regler i kommuneloven som i utgangspunktet forhindrer denne 
rollekombinasjon. Ny kommunelov setter heller ikke et forbud mot at daglig leder i et delvis 
kommunalt eid selskap også er ansatt i kommunen. Gjeldene og ny kommunelov setter 
imidlertid begrensninger i forhold til hvem som kan velges til styret i et kommunalt foretak, 
herunder er blant annet rådmann og etatsjef utelukket, jf ny § 7-3.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Christina Ødegård 
Rådmann 

 
Tlf: 371 85 203 
Mob: 951 397 92 
christina.odegard@amli.kommune.no 
 

 
 
 
 

Fra: Agnes Gullingsrud Fjeldstad <Agnes.Gullingsrud.Fjeldstad@temark.no>  
Sendt: tirsdag 27. november 2018 09:21 
Til: Ødegård, Christina <Christina.Odegard@amli.kommune.no> 
Emne: Inhabilitetsvurderinger i Åmli - sak til neste kontrollutvalgsmøte 
 
Hei! 
 
 
På forrige kontrollutvalgsmøte 26.11.2018 ble følgende sak tatt opp under eventuelt: 

 
 
Inhabilitetsvurderinger i saker hvor daglig leder i et delvis kommunaleid selskap i tillegg er 
administrativt ansatt i kommunen.  
Hvordan håndterer kommunen disse vurderingene og hva sier regelverket vedrørende valgbarhet 
i kommunal eierskap i ny kommunelov? Saken tas opp på neste møte. 
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Jeg håper det vil være mulig for dere å komme med en skriftlig redegjørelse innen 15. Januar 2019 
for hvordan kommunen håndterer disse vurderingene. 
Jeg er klar over at ny kommunelov ennå ikke er vedtatt, og at det derfor kan være vanskelig å si noe 
om dette på nåværende tidspunkt.  
Jeg ser at saken er drøftet i punkt 12.2.3. side 95-96 i følgende dokument: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp2017
20180046000dddpdfs.pdf. Men loven er jo som sagt ikke trådd i kraft ennå, så det er begrenset i 
hvor stor grad noen har hatt tid til å sette seg inn i denne loven ennå. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Agnes Gullingsrud Fjeldstad 
Rådgiver 
Tlf. 91726506 
Epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no 
www.temark.no 
 
Temark 
Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 
 
 
 
 
 
 
 



3/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Åmli kommune - 19/02641-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Åmli kommune : Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Åmli kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/02641-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Åmli kommune 

 

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 Åmli 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 Åmli kommune. 
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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. Sist kommunevalg førte til at det ble valgt nye medlemmer i kontrollutvalget fra 

oktober 2015. I tillegg vedtok kommunestyret i forbindelse med kommunevalget å utvide 

utvalget fra tre til fem medlemmer.  

Medlemmer og varamedlemmer (2018): 

Medlemmer Varamedlemmer 

Tobias Wessel-Hansen Tangen (H), leder  Felles varaliste: 

1. Olav Riisland 
2. Audun B. Sandhaug 
3. Siv Annie Dale 
4. Heidi Halvorsen 

Angrim Flaten (AP), nestleder 

Rakel Birkeli Søraker (SP), medlem 

Turid E. Haugstøyl (H), medlem 

Ole Martin Retterholt (FRP), medlem 

Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer. Departementet har tolket det slik at dette gjelder valg ved kommunestyrets 

konstituering.  
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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: 

 

” Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon). 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven § 77, og i forskrift om 

kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte 

tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en 

forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for mange oppgaver 

som vi vil komme nærmere inn på senere.  

4. OPPLÆRING OG KURS 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. Endret regelverk gjør det nødvendig å legge til rette 

for opplæring og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om 

kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk er nødvendig for å utføre de oppgaver som fremgår 

av lov og forskrift. Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt (høst og vårkonferanse i regi 

av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til 

landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) og 

fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Disse samlingene er viktige for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgs medlemmer 

fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. Agder og Telemark kontrollutvalgs 

sekretariat IKS (Temark) arrangerte i 2018 to konferanser (høst- og vårkonferanse). Hensikten 

med denne opplæringsdagen har vært å bidra til å øke og utvikle nye og erfarne 

kontrollutvalgsmedlemmer sin kompetanse om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk, 

samt en innføring i revisjonens og sekretariatets rolle og oppgaver.  

Medlemmer i kontrollutvalget har deltatt på Temark sine vår- og høstkonferanser. 
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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 Alexander Etsy Jensen og Agnes 

Gullingsrud Fjeldstad. 

Sekretariatet skriver saksframstillinger, 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 fra Aust-Agder revisjon 

IKS. Selskapet leverer revisjonstjenester til ti kommuner og Aust-Agder fylkeskommune. 

Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Ketil Raknes og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er 

daglig leder Kristian Fjellheim Bakke. Hovedrevisor for Åmli er Øyvind Nilsen. 

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. Under følger budsjett- og regnskapstall for 2018.  

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Lønn 9 000 4304 

Møtegodtgjørelse 10 000 10800 

Tapt arb. Fortjeneste 32 000 14790 

Arbeidsgiveravgift 6 000 3147,04 

Tidsskrift 3 000 2125 

Kurs og opplæring 50 000 1000 

Kjøregodtgjørelse 4 000 2851,50 

Kjøp fra IKS 
  

a. Revisjon (revisjonshonorar, møtedeltagelse og forberedelse) 443 000 443000 

b. Sekretariat 93 000 92800 

c. Selskapskontroll -  
 

Totalutgifter 650 000 574 817,54 
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Kommentar til budsjett- og regnskapstallene for 2018: 

Regnskapet for Åmli kontrollutvalg er en integrert del av regnskapet til Åmli kommune. Kontroll, 

tilsyn og revisjon i Åmli kommune hadde totalt et mindreforbruk på kr. 75 182,46  i 2018. Dette 

består av både mer- og mindreforbruk på de enkelte postene og kan forklares som følger: 

- Når det gjelder postene som knytter seg til godtgjørelse, lønn, tapt arbeidsfortjeneste og 

arbeidsgiveravgift ser vi at det samlet sett er et mindreforbruk på omtrent kr. 24 000. Det er 

alltid vanskelig å treffe eksakt på budsjett for disse postene da det avhenger av en rekke 

variable faktorer som utvalgets aktivitetsnivå og hvor mange som gjør krav på tapt 

arbeidsfortjeneste. Kr 5000,- av dette mindreforbruket skyldes dessuten at leder sin 

godtgjørelse for et halvår 2018 blir utbetalt i Januar 2019.  

- Regnskapsoversikten viser at det kun er benyttet en svært liten del av potten som er avsatt 

til kurs og opplæring.  

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID – MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 36 saker.  

Aktiviteten i kontrollutvalget og omfanget av saker har vært stigende de siste årene, dette har 

medført at kontrollutvalget besluttet i forbindelse med behandling av budsjett for 2018 å gå fra 

fire til fem møter (sak 22/17). 

 

Stortinget har vedtatt å oppheve kommunelovens § 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 (www.temark.no). 

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 noen av sakene 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. 

Saker som behandles i hvert møte: 

• Godkjenning av møteinnkalling 

• Godkjenning av protokoll fra sist møte 

• Orientering fra revisjonen i møte 

 Referatsaker i møte 

• Eventuelt i møte 

 

Saker kontrollutvalget har behandlet: 

 Tilbakemelding til kontrollutvalget etter gjennomgang av tilsettingsreglement etter rapport 
fra Sivilombudsmannen 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet i Østre Agder – Åmli 

 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Åmli kommune 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Mangelfull arkivering og journalføring av dokumenter omhandlende arbeidsmiljøet i 
kommunen – orientering ved ordfører 

 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Åmli kommune – kontrollutvalgets uttalelse 

 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen, Aust-Agder – Åmli 

 Orientering – Felles statlig tilsynskalender for 2018 

 Orientering om den økonomiske situasjonen pr 1. tertial 2018 – Åmli kommune 

 Etterlevelse av gratisprinsippet i forbindelse med skoleturer 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Åmli kommune 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 – Åmli kommune 

 Oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 

 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 
staten 

 Orientering om økonomisk situasjon pr 2. tertial 2018 

 Orientering om tilsyn i Åmli kommune 

 Møte- og arbeidsplan for 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. 

Kontrollutvalget har ved flere anledninger gitt utrykk for at det gjøres mye godt arbeid innenfor 

området regnskapsrevisjon og at de er fornøyd med måten revisjonen løser oppdraget på. 
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10. FORVALTNINGSREVISJON  

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre 

at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. 

Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 

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. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 18.04.16 sak nr. 12/16 overordnet analyse/plan for 

forvaltningsrevisjon for Åmli kommune for perioden 2016-2019 utarbeidet av Aust-Agder 

Revisjon IKS. Planen er godkjent av kommunestyret i møte 26.05.16 RS 34/2016. Områder som 

prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 

1. Barnevern 

 Risikovurdering: En ny organisering i form av et interkommunalt samarbeid mellom 

fem kommuner skaper usikkerhet omkring ressursbruk, organisering og ledelse. Det 

er også usikkert hvordan ny organisering gir utslag i tjenestetilbudet. Eventuelt todelt 

forvaltningsrevisjon. En i første og en siste del av fireårsperioden. 

o Del 1: Fokus på ressurser, organisering og styring 

o Del 2: Fokus på tjenesteytelsen i enheten 

 

2. NAV- Sosialtjenesten 

 Risikovurdering: Høye utgifter til sosialtjeneste og høy andel personer med 

sosialstønad. Utfordringer i forhold til bemanning og opprettholdelse av et 

tilstrekkelig tjenestetilbud. 
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Åmli kommune har en ramme på inntil 2 prosjekter i valgperioden, noe avhengig av omfanget på 

de ulike prosjektene. Planen ble oversendt kommunestyret for godkjenning. Kommunestyret har 

senere behandlet planen.  

Kontrollutvalget behandlet i 2017 forvaltningsrevisjonsrapport «Barnevernet i østre Agder» i henhold 
til RSK 001 (standard for forvaltningsrevisjon). I tillegg har kontrollutvalget har fulgt opp og behandlet 
rådmannens tilbakemelding på rapporten. Saken ble avsluttet i møte 12.02.2018. 
 
I tråd med den overordnede analysen besluttet kontrollutvalget i møte 19.06.2018 sak 18/18 å 
bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjon av NAV-sosialtjenesten. Forslaget til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet bygget på både den overordnede analysen Aust-Agder IKS utførte for 
Åmli kommune jfr sak 12/16 og på foranalyse foretatt i 2018 i forbindelse med utarbeidelse av 
prosjektplanen med oppdaterte KOSTRA tall og annen statistikk.  
I plan for forvaltningsrevisjon ble det lagt føring om at forvaltningsrevisjonsprosjektet innen 
sosialtjenesten skulle fokusere på saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av 
økonomisk sosialhjelp. Revisjonen foreslo derfor følgende to problemstillinger: 
 
Problemstilling 1: Er Åmli kommunes saksbehandling og praksis i forbindelse med tildeling av 
økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende i henhold til formelle krav og forventninger? 
 
Problemstilling 2: I hvilken grad oppfyller Åmli kommune plikten til internkontroll knyttet til 
sosialtjenesteområdet, og har man organisert internkontrollen på en hensiktsmessig måte?  
 
Problemstillingene ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 26.11.2018 sak 31/18.  
Rapport til kontrollutvalget forventes på siste møte våren 2019, i tråd med revisjonens anslag i 
prosjektplanen.  

 

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. 

Plan for selskapskontroll for inneværende valgperiode ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 

27.09.16 sak nr. 22/16. Planen ble senere godkjent av kommunestyret i møte 27.10.16 RS 70/2016. 

Kontrollutvalget har fullmakt til å prioritere hvilke selskaper som skal kontrolleres. I planen ligger 

følgende selskaper til prioritering: 

1. Konsesjonskraft IKS (Vesentlighet: middels/høy) 

2. Åmli Næringsbygg AS (under forutsetning av at Aust-Agder Næringsselskap AS gir 

nødvendig innsyn) 

 

Kontrollutvalget bestilte prosjektplan fra Aust-Agder Revisjon IKS for selskapskontroll av 
Konsesjonskraft IKS i møte 19.06.2018 sak 17/18.  
 

Formålet med selskapskontrollen var å undersøke og vurdere om Konsesjonskraft IKS drev etter sitt 

formål, i samsvar med eierkommunenes vedtak, selskapets vedtekter, samt sentrale lover og regler. 

Det ville bli sentralt for prosjektet å se på om selskapets uttak og omsetning var i samsvar med 

lovverket, selskapsavtalen og andre føringer fra eierkommunene.  
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Det går frem av prosjektplanen at følgende problemstillinger ville 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?  

 

Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll av konsesjonskraft IKS fra Aust-Agder revisjon IKS i tråd 

med prosjektplan i møte 08.10.2018 sak 22/18. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første 

halvår 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.  

 

 

 

Åmli, 13. februar 2019 

 

 

Tobias Wessel-Hansen Tangen (sign.)   Agnes Gullingsrud Fjeldstad (sign.) 

Leder       Sekretær 
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Arkivsak-dok. 19/00104-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisjonen 13.02.2019. 

 

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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Arkivsak-dok. 19/00105-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 13.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 

 
1. Referatsaker:  

a. Protokoll representantskapsmøte IATA 29.11.2018. 

b. Protokoll styremøte IATA 29.11.2018. 

 

2. Innkommende/utgående post:  

Ingen innkommende/utgående post. 

 

 

3. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet fra/av særlig betydning for kontrollutvalget:  

29.11.2018: 

a. Sak PS 18/113 Godkjenning av møteplan for politiske møter for 2019. 

 

31.01.2019: 

b. Sak RS 19/1 Protokoll fra representantskapsmøte Temark 14. November 2018 

c. Sak RS 19/8 Melding om vedtak i kontrollutvalget – Oppfølging av politiske vedtak i Åmli 

kommune 

d. Sak RS 19/9 Melding om vedtak i kontrollutvalget – Møte- og arbeidsplan for 2019 

e. Sak RS 19/10 Melding om vedtak i kontrollutvalget – Orientering om tilsyn i Åmli 

kommune 

 

4. Neste møte 24.04.2019 kl. 09.00 - 12.00.  
 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll representantskapsmøte 29.11.2018 

- Møteprotokoll styremøte 29.11.2018 
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PROTOKOLL        
 
 
 
fra representantskapsmøte på Gautefall Skilogde, 29. november 2018 kl.18.00.  
 
Disse møtte: 
Fra representantskapet:  
  
Fra Nome kommune   

Stig H. Kjeldal  
Anders Hjelseth 
Knut Helkås Dahl  Varamedlem 

   
Fra Åmli kommune   

Reidar Saga     
Bjørn Gunnar Baas     
     

Fra Nissedal kommune   
Halvor Homme    
Geir Kristian Enger 
Anne- Nora Oma Dahle  
   

Fra Drangedal kommune  
Tor Peder Lohne 
Magnus Straume 
Astrid Lunde  
    

Meldt forfall:  
Bjørg Tveito Lundefaret (NO) 

 Kari- Anne Håland Moe (Å) 
 
Fra styret:  

Pål Kristiansen, Hans Fredrik Tangen, Sissel Bronken. 
 
Fra administrasjonen:   

Roar Karlsen  
 

Andre:  
Kontrollutvalga i de 4 eierkommunene var varsla om møtet, ingen møtte. 
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Leder i representantskapet Halvor Homme ledet møtet. 
Før møtet startet, spurte Leder i representantskapet om det var noen innvendinger mot at det ble 
foretatt et suppleringsvalg av ny vararepresentant til styret i IATA IKS under sak 18/18 Eventuelt.  
Representantskapet hadde ingen innvendinger 
 

SAK 09/18  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Det var en oppfordring fra Drangedal om at saksliste ble sendt ut tidligere, slik at kommunene har 
anledning til å behandle dette i sine respektive kommunestyrer.  
Representantskapet godkjente innkalling og dagsorden. 
 

SAK 10/18  Valg av to personer til å underskrive protokollen.  
Knut Helkås Dahl og Reidar Saga ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen i tillegg 
til møteleder. 

 
SAK 11/18   Fastsetting av gebyr for husholdning 
Gebyr for husholdning, økning 2% 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet godkjenner styrets forslag til 2% økning av gebyr for 2019. 
 

SAK 12/18   Fastsetting av gebyr for hytterenovasjon 
Gebyr for hytterenovasjon, , økning 2% 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet godkjenner styrets forslag til 2% økning av gebyr for 2019. 
 

SAK 13/18   Fastsetting av nye gebyr for slam tømming 
Gebyr for slam tømming, økning 2% 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet godkjenner styrets forslag til 2% økning av gebyr for 2019. 
 

SAK 14/18   Fastsetting av nye gebyr for storhusholdning 
Gebyr for storhusholdning, økning 2% 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet godkjenner styrets forslag til 2% økning av gebyr for 2019. 
 

SAK 15/18   Budsjett for IATA IKS for 2019 
Drift i 2019 
Drift i 2019 vil bli noe annerledes enn i 2018, spesielt med restavfall. Styret i IATA har vedtatt å 
tildele enerett til behandling av restavfall fra husholdningene i IATA`s eierkommuner til Returkraft 
i Kristiansand. Dette innebærer at alt restavfall blir levert til forbrenning for å omdannes til energi. 
Alt restavfall fra de 4 IATA- kommunene kjøres fortsatt med våre krok-biler. Eneretten gjelder fra 
1. okt 2018 til 1 okt. 2024, med opsjon for IATA til å forlenge med ytterligere 6 år. 
 
De fleste av andre avfallstyper enn restavfall blir levert Norsk Gjenvinning( NG) for 
sluttbehandling frem til nyttår. Andre avfalls fraksjoner er utlyst på anbud, som har en anbudsfrist 
19. november. Disse anbud må vurderes. 
I 2015 ble det inngått avtale med NG, om levering av 4000 tonn matavfall fra storhusholdning. 
Denne avtalen er avsluttet, da kvaliteten ikke hadde de riktige forutsettinger for vårt anlegg. Det er 
i forbindelse med avtalen til Returkraft, at vi nå kan forvente en mer stabil og bedre kvalitet på 
leveransen av matavfall i 2019. Denne avtalen vil også sikre returlast på våre biler, da vi nå skal 
hente matavfall fra samarbeidene selskaper i Agder området, samt ved ledig kapasitet får vi aske 
fra forbrenningsanlegget som returlast. 
 
All aktivitet rundt næringsavfall er lagt til selskapet IATA Næring AS. IATA Næring AS har ingen 
ansatte og leier alle tjenester av IATA IKS. I budsjettet for IATA IKS er det medtatt inntekter og 
utgifter knyttet til arbeid for IATA Næring AS. 
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Driftsopplegget og gebyrene blir like i alle kommunene. 
Vi har hatt en overgang til fagprogrammet Komtek både på slam og renovasjon. Nissedal og Nome 
kommune har nå overtatt faktureringen selv. Drangedal vil komme etter, forhåpentligvis januar 
2019. Denne faktureringen er gjeldene både for Fritid og husholdning abonnenter. Nærings 
aktiviteter vil IATA fortsatt fakturere selv.  
 
Inntekter: 
IATA har i alle år greid å holde lave gebyrer på alle tjenestene dvs. husholdings og 
hytterenovasjon, innsamling og behandling av slam. 
Dette vil IATA fortsatt tilstrebe, men det blir en økning på 2% av gebyr i 2019. 
Dette er lavere en prisveksten, som ligger på ca 3,5%. 
 
Både på Langmoen og Stormo blir slammet avvanna i laguner og kompostert. Det vurderes fortsatt 
annen behandlingsmåte av innkommet slam.   
 
For næringsavfall er det fri konkurranse og ingen krav om at prisen skal være selvkost. 
Næringsavfallet vil også få 2% prisøkning i 2019.   
Storhusholdning/Dunke avtaler blir ført under andre Salgsinntekter.  
IKS sender faktura til Næring AS for leie av maskiner, mannskap og behandling av næringsavfall. 
 
Varekostnader: 
Denne forventes innkjøp som budsjettert.  
 
Lønn: 
Lønnsutgiftene for 2019 økes kun med antatt lønnsvekst 2,5 %, men tidligere ansatte ved IKS vil i 
tillegg få 2%, slik at lønnsforskjellen vil utjevne seg ytterligere. 
Lønnsvekst i 2019 er antatt minimale da IATA IKS følger retningslinjene til KS-Bedrift. 
Det er også hensyntatt å ansette en Miljøkonsulent på engasjement i 1-2 år, regnet fra 1. april 2019. 
Det skal tilstrebes å informere både skole og abonnenter, slik at vi kan få redusert vårt restavfall på 
sikt. Styrets formening er at dette burde startes allerede med informasjon i grunnskolen. 
  
Plassdrift: 
Her inngår drift av Langmoen med gjenvinningsstasjon, utleie til IATA Næring AS, 
slamkompostering, drift av gjenvinningsstasjon i Drangedal, drift av Stormo. 
Arrondering av terrenget på deponi Stormo er foreløpig utsatt, da det skal innhentes godkjenning 
for å kunne benytte aske til dette formålet.  
Det er medregnet lav inntekt på deponiet Langmoen i 2019, da vår avtale om å behandle gips fra 
NG, er avsluttet. Det vil kun komme sporadiske lass til deponiet, da NG har startet egen fabrikk for 
å resirkulere gips. 
I tillegg kommer drift bilparken med innsamlingsbiler, lastebiler for krokkassetransport og slam 
biler. Det tilstrebes kontinuerlig å redusere kostnader forbundet med vedlikehold og innkjøp av 
rekvisita til vår bilpark. Det er i 2018 bestilt en renovasjonsbil og en krokbil som er leveringsklare 
mai 2019. Det vil også bli bestilt en ny avvanningsbil på slam, som vil også være leveringsklar i 
mai 2019. Dette er på grunn av lange leveringstider på fabrikk. 
Målet er å ha nok ansatte til å holde anlegga presentable og få innsamlinga hos kundene til å 
fungere på en god måte. 
 
Innsamling: 
Målsettingen ved overgang til dunkeløsning var både å forbedre sorterings grad pr. fraksjon, samt å 
forbygge skader på våre renovatører. Denne målsettingen har vi oppnådd da vi ser klare tendenser 
ved at mengde restavfall har fått en generell nedgang, mens innlevert papp/papir har fått en 
tilsvarende økning. Vi vil tilstrebe at denne målsetningen opprettholdes i 2019. Opplegget med 
egne hentekalendere for hver av de tre innsamlingsområdene videreføres, med at samme fraksjon 
blir hentet lik uke i alle kommuner.  Dette gjøres for å få en bedre oversikt på innhenting av hver 
enkelt fraksjon. Innhenting av slam skal fortsatt skje med egen avvanningsbil samt bil for 
uavvannet slam i alle kommunene 
Selskapet legger opp til å holde den samme servicestandarden som tidligere.  
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Avskrivinger: 
Det blir økning i avskrivinger i 2019. 
Dette skyldes innvesteringer i biogassanlegget, da vi nå har forutsigbare mengder til behandling vil 
vi med stor sannsynlighet måtte utvide med en ny råtnetank.  
Stemmen i Drangedal er nå blitt en for liten lokasjon for oss. Dette betyr at vi nå må utvide både 
plass og tilbud i Drangedal. Det er derfor hensyntatt kjøp av en påtenkt tomt i Drangedal. Det tas 
ikke opp lån til disse innvesteringene.  
 
Finansposter: 
Selskapet hadde ei lånegjeld i kommunalbanken på ca 21 mill kr pr. 1. november 2017, som nå er 
redusert til ca 18 mill 15. oktober 2018.  
Norges Bank økte på siste rentemøte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Dette var første gang på 
7,5 år at styringsrenta ble økt. Samtidig signaliserte Norges Bank flere renteøkninger fremover og i 
Norges Banks rentebane ligger det nå inne en forventet styringsrente på 2% ved utgangen av 2021. 
Neste renteøkning vil antagelig skje i løpet av første kvartal 2019. Vår rente økning med 0,15 
prosentpoeng hadde en virkning fra 17. oktober 2018. 
Lånet er serielån over 20 år med flytende rente. Styret har fullmakt til å binde renta, men har så 
langt valgt å beholde flytende rente.  
 
Investeringer: 
Avfallsbransjen er en bransje med stor slitasje på anlegg, maskiner og utstyr og det vil også i åra 
framover være nødvendig med fornying av maskiner og utstyr. 
I 2019 vil det bli vurdert om å fornye to renovasjonsbiler. Ved utskifting av disse kjøretøy, vil ikke 
dette få noen konsekvenser for budsjett, da alle våre kjøretøy har en leasingavtale som eventuelt 
videre føres på nye kjøretøy. Da vi først får avvanningsbilen midt i 2019, blir det kun ½ år med 
leasingskost i 2019. Leasingskostnader vil økes i 2020, da kostnaden gjelder hele året. 
 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet godkjenner styrets forslag til budsjett for IATA IKS for 2019 
 
 

UTKAST BUDSJETT 2019   
Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS   

Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 
Driftsinntekter og driftskostnader   Økning 2% 
Salsinntekter -34 697 393 -36 653 000 -37 060 987 
Anna driftsinntekt -8 034 963 -8 635 000 -8 140 000 
Sum driftsinntekter -42 732 356 -45 288 000 -45 200 987 
    
Varekostnad 480 055 350 000 350 000 
Lønskostnad 18 405 597 20 758 040 19 971 128 
Avskriving driftsmedel/eigedelar 3 021 025 3 360 000 3 744 000 
Anna driftskostnad 20 851 819 20 622 803 20 832 957 
Sum driftskostnad 42 758 495 45 090 843 44 898 085 
    
Driftsresultat 26 139 -197 157 -302 903 

  
Finansinntekter og finanskostnader   
Renteinntekt -178 723 -170 000 -170 000 
Purregebyr -28 335 -10 000 -10 000 
Rentekostnad 352 897 370 000 370 000 
Resultat av finanspostar 145 840 190 000 190 000 
Andre Finanskostnader   
Resultat før ekstraord. inntekter og kostn. 171 979 -7 157 -112 903 
Skattekostnad på ordinært resultat 93 914   
    
Årsresultat etter skatt 265 893 -7 157 -112 903 
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SAK 16/18   Drift av biogassanlegget på Langmoen. 
 
Det ble foretatt oppstart av biogassanlegget i august 2013. Vi har fortsatt avtale med Høgskolen i 
Telemark, som både analyserer og vurderer kulturen fortløpende.  
Det er nå inngått avtaler om å behandle matavfall fra RTA, SMG og LIBIR som vil gi oss mer 
stabil og homogen masse. Tidligere behandlet vi matavfall fra NG, som inneholdt store deler med 
plast, som har gitt oss flere utfordringer. Dette vil da unngå med denne avtalen som nå er inngått, 
samt at vi har sikret både tilkomst av matavfall og arbeidsplasser. 
Styret vedtok investeringer i 2018, som fortsatt ikke er ferdigstilt.  I 2019 vil vi måtte utvide enten 
med en råtnetank eller en hygeniserings tank. Det er nå kommet krav til biogassanlegg fra 
Mattilsyn om å verifisere hygenisering. Vi er nå i ferd med å verifisere anlegget som det er i dag, 
men blir ikke dette godkjent, må vi bygge en egen tank for hygenisering. Det forventes at både 
kultur og gassproduksjon blir stabil, som igjen omdannes til energi.  
 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet tar saken til orientering 
 

 
SAK 17/18   Behandling av restavfall- Tildeling av enerett 
 
Styret i IATA har vedtatt å tildele enerett til behandling av restavfall fra husholdningene i IATA`s 
eierkommuner til Returkraft, jmf anskaffelsesforskriften §1-3 bokstav h. Eneretten gjelder fra 1. 
okt 2018 til 1 okt. 2024, med opsjon for IATA til å forlenge med ytterligere 6 år. 
Det forutsettes at det tildeles enerett for behandling av matavfall fra RTA, Libir og SMG hos 
IATA, og at det tildeles avtale for behandling/transport av aske mellom IATA og Returkraft. 
Det forutsettes i alle avtaler at IATA IKS forestår all transport av matavfall fra de nevnte selskap, 
restavfall fra IATA samt ledig retur kapasitet med aske fra Retukraft. 
 
28. september ble kontraktene intensjonskunngjort på Doffin. Etter regelverk skal dette ligge ute i 8 
dager til høring. Det har ikke innkommet noen innsigelser på vårt samarbeid som omhandler 
behandling av vårorganisk eller behandling av IATA sitt restavfall hos Returkraft. 
 
Dette betyr at avtale kan signeres og at samarbeidet kan starte. Når det gjelder behandling av 
restavfall, leverte vi første lass tirsdag 9. oktober, med presse til stede. Når det gjelder behandling 
av våtorganisk, vil dette ha en oppstart i uke 46-2018. 
 
Enstemmig vedtak:   
Representantskapet tar saken til etterretning 
 

 
SAK 18/18   Eventuelt 

 
 Suppleringsvalg av Varamedlem til styret i IATA IKS 

Åmli kommune har valgt Margit Smeland som nytt varamedlem til styret i IATA IKS. 
Smeland erstatter Tellef Olstad slik at styret oppfyller krav til kjønnsrepresentasjon for 
ordinære varamedlemmer. 
 
Enstemmig vedtak:  
Representantskapet støtter valget av Margit Smeland, som da trekker sitt kandidatur som 
vararepresentant i Representantskapet. Åmli Kommune må da velge ny vararepresentant til 
Representantskapet.  
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 Nome Kommune ønsket informasjon vedr. Hytterenovasjon 
- Hvem skal behandle innkomne søknader på fritak for renovasjon? 
-  

Se utdrag av Felles forskrifter for tvungen renovasjon i IATA-kommunene  
§17  Innkreving av gebyr 
IATA krev inn renovasjons- og slamgebyr der kommunen sjølv ikkje utfører denne tenesten. 
Kommunen er klageinnstans ved klage på renovasjonsgebyret etter forvaltningslova. Klage på 
innsamling og avfallshandtering handterast av IATA IKS.  
 

- Hvem har ansvar for opprydding rundt avfallsbuene ved tilgrising og forsøpling som 
normalt skal leveres på gjenvinningsstasjon.? 

 
Se utdrag av Felles forskrifter for tvungen renovasjon i IATA-kommunene.  
§19Tilleggsgebyr 
Dersom abonnenten ikkje rettar seg etter pålegg gitt i medhald av denne forskrift, kan 
abonnenten bli pålagt ekstra gebyr. Gebyret skal dekke dei ekstra utgiftene selskapet får. 
 
Representantskapet oppfordrer styret til å se nærmere på hytterenovasjon, spesielt hytter 
som tilhører kategori A. Samtidig ble administrasjonen oppfordret til å ha felles møter 
med Teknisk avdeling i alle kommunene, slik at kommunene har felles forståelse av 
matrikkelføring og kategorier. 
Administrasjonen bekrefter at dette er gjennomført, men oppfølgingsmøter i 2018 har vært 
svært vanskelig å få til, da kommunene ikke har hatt mulighet. 
 

 Neste Representantskapsmøtet er berammet til TORSDAG 25. april 2019, kl 18:00.  
Sted: IKKE BESTEMT   
 

 Representantskapsmøtet er berammet til ONSDAG 27. november 2019, kl 18:00. 
Sted: IKKE BESTEMT   

 
 
 
Møtet slutt kl 20.30. 
 
 
 
 
Halvor Homme  Knut Helkås Dahl    Reidar Saga  
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Fra møtet 29.11.2018 foreligger slik protokoll: 
 
 
 

 
 

 
Protokoll 

 
Styremøte i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS 
 
Dato: 29.11.2018 kl. 15:30-17.30 
Sted: Gautefall Skilogde 
 
Disse deltok: 
 Styreleder       Pål Kristiansen (No) 
 Nestleder        Hans Fredrik Tangen (Å) 

Styremedlem  Gro Rønningen (No) 
Styremedlem  Sissel Bronken (D) 
Halvor Homme, Ordfører i Representantskapet 

 Daglig leder Roar Karlsen  
 
Meldt forfall: 
 Styremedlem  Kai Halvor Juva (Ni) 

Styremedlem  Synnøve Bråtveit  (ansattrepr.) 
 
Til følgende møtefunksjoner ble valgt: 
Møteleder:                  Pål Kristiansen 
Møtesekretær:            Roar Karlsen  
 
 
Styrets vedtaksførhet: 

4 av til sammen 6 valgte styremedlemmer deltok under hele møtet, og styret var 
således vedtaksført i alle sakene som ble behandlet 

 
***** 
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Sak 37/18  Godkjenning av protokoll fra møte 31.10.2018.   
Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra møtet 31.10.2018 
 

Sak 38/18 Referater/orienteringer 
 Drift generelt 

o Forhandling vedr. kjøp av Slam bil.  
o Anbudsfrist andre fraksjoner var satt til 19. nov.  
o Endringer av styremedlemmer sendt Brønnøysund, avslått pga. kjønnsrepresentasjon 

ikke oppfylt blant ordinære varamedlemmer.  
Vedtak: Styret tar referat/orienteringssakene sakene til orientering. Nytt varamedlem til styret, må 
velges av Representantskapet 29. november.  
 

Sak 39/18  Biogassanlegget, 
 Oppstart 12. august 2013 i RT2 (liten tank), 12. jan. 2015 av RT1(stor tank) 
 Orientering om drift/ utfordringer. 
 Har hatt Mattilsynet på besøk.  
 Eget Regnskap for Biogassanlegget 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  

 
Sak 40/18 Gjennomgang av sakspapirer til Representantskapet  
Vedtak: Styret hadde ingen kommentarer til sakspapirene. 
 

Sak 41/18 Eventuelt 
 Gjennomgang av Regnskapet januar-oktober 2018 

o Styret ble gjort oppmerksom på at det stipulerte underskuddet for 2018 vil være ca kr 
1 400 000,-. Årsaken er mindre innkommet gips og matavfall samt bort kjøring av 
matavfall til ekstern behandling, på grunn av dårlig kvalitet på innkommet matavfall. 

 Etter anbudsåpning 19. november av «Anbud andre fraksjoner», og etter et raskt overblikk kan 
dette føre til noe redusert inntekt i 2019. Anbudet er ikke ferdig vurdert. 
Administrasjonen la derfor frem et forslag med 3,5% økning av gebyrer.  Styret ønsket ikke å 
fremlegge Representantskapet denne økningen av 3,5%, da anbudet ikke er ferdigstilt. 
 

Styremøter for 2019 er berammet til følgende datoer: 
 TIRSDAG 26. FEBRUAR, kl 10:00 – 14:00. Sted: STORMO  
 TIRSDAG 19. MARS, kl 10:00 – 14:00. Sted: LANGMOEN  
 TORSDAG 25. APRIL KL. 15:30 – 17:30. Sted: IKKE BESTEMT 
 REPRESENTANTSKAPSMØTE TORSDAG 25. APRIL KL. 18:00 – 20:30. Sted:  
 TIRSDAG 18. JUNI, kl 10:00 – 14:00. Sted: LANGMOEN  
 ONSDAG 4. SEPTEMBER, kl 10:00 – 14:00. Sted: STORMO  
 TIRSDAG 29. OKTOBER, kl 10:00 – 14:00. Sted: LANGMOEN  
 ONSDAG 27. NOVEMBER KL. 15:30 – 17:30. Sted: IKKE BESTEMT 
 REPRESENTANTSKAPSMØTE ONSDAG 27. NOVEMBER KL. 18:00 – 20:30. Sted: 

 
 
Pål Kristiansen             Hans Fredrik Tangen        Synnøve Bråtveit 

 
 

 
Kai Halvor Juva  Sissel Bronken   Gro Rønningen 
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Arkivsak-dok. 19/00106-1 
Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 
Saksgang Møtedato 

            

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 
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