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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 13.02.2019 kl. 9:00-12:00  
Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten (2. etg.)  
Arkivsak: 19/00103  
Arkivkode: 033   

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

91 72 65 06. 

 

Vara møter bare etter egen innkalling. 
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Saker til behandling 

1/19 19/00205-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 5 

2/19 19/00195-1 Valgbarhet og kommunalt eierskap 7 

3/19 19/02641-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Åmli kommune 10 

4/19 19/00104-1 Orientering fra revisjonen 13.02.2019. 11 

5/19 19/00105-1 Referatsaker 13.02.2019 12 

6/19 19/00106-1 Eventuelt 13.02.2019 13 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
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Arendal, 05.02.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Tobias Wessel-Hansen Tangen 

 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 13.02.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2018 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-2 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 26.11.2018. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

1/19 Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00205-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 1/19 

 

 

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 

 

 

Vedlegg til sak 
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2/19 Valgbarhet og kommunalt eierskap 

 
Arkivsak-dok.  19/00195-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 2/19 

 

 

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.  

 

Lovforslaget bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Proposisjonen sier følgende om 

rollekombinasjonen styremedlem i kommunalt foretak og tjenestemann eller folkevalgt i 
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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 
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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 

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. 

 

Vedlegg til sak 
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3/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget i Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/02641-1 

Arkivkode.  004  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 3/19 

 

 

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

 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

Kommunestyret tar Årsmelding 2018 fra kontrollutvalget i 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. 

 

 

Vedlegg til sak 
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4/19 Orientering fra revisjonen 13.02.2019. 

 
Arkivsak-dok.  19/00104-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

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

seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor kontrollutvalget 

gjennom året. 

 

 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte:  
1. Løpende revisjon  

 

 

  



 

 12  

5/19 Referatsaker 13.02.2019 

 
Arkivsak-dok. 19/00105-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 5/19 

 

 

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 

 

Vedlegg til sak 
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6/19 Eventuelt 13.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00106-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 6/19 

 

 

  

 

 

 


