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Arkivsak-dok. 19/00020-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 13.02.2019 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 13.02.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 13.02.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00020-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 28.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 28.11.2018 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll 28.11.2018 
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Møteprotokoll  
 

Notodden kontrollutvalg 

 
Dato: 28.11.2018 kl. 9:00 – 13:00 
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00017 
  
Til stede:  Leder Odd-Arne Thorbjørnsen, nestleder Katrine Sandsdalen Lia, medlem 

Bjarne Bakken, medlem Anne Solberg, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær 

Marianne Lundeberg, Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Daglig leder Vannfronten AS John Terje Veseth og styreleder Thorolf Kasin 

økonomisjef Håkon Sørby, Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete 

Rønningsdalen og leder for tildelingskontroet Thale Rolstad, kommunalsjef 

Tom Hjorth 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

7/18 18/00017-56 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018 3 

Møteprotokoll 

7/18 18/00017-61 Godkjenning av protokoll 16.10.2018 4 

Saker til behandling 

36/18 18/11518-6 Orientering om Vannfronten eiendom AS 5 
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37/18 18/12098-1 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018 6 

38/18 18/12552-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Notodden kommune 
7 

39/18 18/00025-6 Orientering fra revisor 28.11.2018 8 

40/18 18/11893-1 Møte- og arbeidsplan 2019 for Notodden kontrollutvalg 9 

41/18 18/00034-9 Referatsaker 28.11.2018. 10 

42/18 18/00043-10 Eventuelt 28.11. 2018 11 

    

 

 
Notodden, 28.11.2018 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder     Sekretær 

Odd-Arne Thorbjørnsen    Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

7/18 Godkjenning av møteinnkalling 28.11.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 7/18 

 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 28.11.2018 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 28.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

7/18 Godkjenning av protokoll 16.10.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 16.10.2018 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 16.10.2018 blei lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Esntemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 16.10.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

36/18 Orientering om Vannfronten eiendom AS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 36/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget ønsket en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom AS i 

møtet 28.11.2018 om følgende: 

En generell orientering om 

 Organisasjonen 

 Driften 

 Overordnet Budsjett- og regnskapsorientering 

Konkrete spørsmål: 

 Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i 

NUAS strategiske næringsplan ? 

 Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en 

finne årsberetning, regnskap og budsjett 

 Hvilke rutiner har Vannfronten AS for å drive inn utestående fakturaer 

hva er bakgrunnen for selskapets låneopptak 

 

 

Styreleder Torolf Kasin og daglig leder John Terje Veseth møtte og ga en orientering om Vannfronten 

AS. 

Lysarkpresentasjonen som ble lagt fram i møtet sendes sekretariatet. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt opsjonsavtale mellom boligbyggelagene i Notodden og 

Kongsberg, BNG utvikling AS og Vannfronten AS. Kontrollutvalget har taushetsplikt og kan 

unnta disse fra offentlighet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/18 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 37/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Økonomisjef Hakon Sørby møtte og ga en orientering om: 

-organiseringen i avdelingen, generelt om hvordan økonomiavdelingen fungerer 

-nytt økonomireglement 

-nytt finansreglement 

-samarbeidet med revisjonen 

-overordnet orientering på hovedpunktene i budsjett 2019 

 

Lysarkpresentasjonen som ble gjennomgått i møtet er oversendt sekretariatet.  
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/19 Godkjenning av protokoll 28.11.2018 - 19/00020-2 Godkjenning av protokoll 28.11.2018 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 28.11.2018

 

 7  

 

38/18 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 38/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Rønningsdalen og leder for tildelingskontroet Thale 

Rolstad møtte og redegjorde for om kommunen etterkommer de føringene som gis i Rundskriv IS-

3/2018 og følger kriteriene for utregning av rammetildeling i inntektssystemet mht. personer med 

psykisk utviklingshemming. 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte revisors rolle i saken. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget er fornøyd med at regelverket blir etterlevd og tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/18 Orientering fra revisor 28.11.2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 39/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/18 Møte- og arbeidsplan 2019 for Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 40/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 

  

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de 

møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: (Onsdager kl. 09:00)  

 

13.02.2019 – 24.04.2019 – 12.06.2019 – 04.09.2019 – 23.10.2019 - 11.12.2019 
 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la fram forslag til møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2019 godkjennes. 

  

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de 

møter utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019: (Onsdager kl. 09:00)  

 

13.02.2019 – 24.04.2019 – 12.06.2019 – 04.09.2019 – 23.10.2019 - 11.12.2019 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/18 Referatsaker 28.11.2018. 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 41/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

Betraktninger fra Temark sin høstkonferanse 14.11.2018 

Påmelding til NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 30-31.01.2019 på Gardermoen 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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42/18 Eventuelt 28.11. 2018 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 28.11.2018 42/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 
Kontrollutvalget ønsket å få framlagt fullstendig liste over søkere til rådmannsstillingen. 

Og en begrunnelse for hvorfor noen av søkernes navn er unntatt offentlighet. 

 

Kommunalsjef stab Tom Hjorth møtte og orienterte om grunnlag for å unnta søkere fra offentlighet til 

rådmannstillingen.  

Fullstendig liste ble ikke lagt frem. Liste over søkere ble lagt frem. 

 

Dokument «Oversendelse av klage på avslag om innsyn i søkerliste» ble gjennomgått og levert 

sekretariatet. Dokumentet er unntatt offentlighet jfr. ofl§25. 

 

Avisen Varden har påklaget vedtaket om avslag på innsyn, det er sendt til fylkesmannen for vurdering. 

 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] .[Lagre endelig vedtak]  

 

 



1/19 Notodden kommunes implementering av GDPR - 19/02180-1 Notodden kommunes implementering av GDPR : Notodden kommunes implementering av GDPR

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/02180-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Notodden kommunes implementering av GDPR 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I 2018 har Norge fått en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett regler som 

gjelder for alle EU/EØS-land (informasjon hentet fra datatilsynets nettsider) og som skal styrke og 

harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. 

 

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk- av personopplysninger. 

Reglene gir virksomhetene en rette plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

 

Personopplysningsloven får en rekke konsekvenser for kommunene. Dette dreier seg blant annet om at 

personvernombud blir obligatorisk for alle offentlige myndigheter, samt at alle kommuner må ha oversikt 

over hvilke personopplysninger de har. Datatilsynet har laget mange oversikter over de viktigste 

endringene som følger med det nye regelverket, et av disse oversiktene ligger vedlagt. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilpasse seg reglene i forordningen. Det er derfor aktuelt å få et 

innblikk i hva kommunen har gjennomført eller planlagt for å tilpasse seg nytt regelverk. 

 

 

Rådmann Jan Erik Søhol og Kommunalsjef Tom Hjort møter for å orientere om Notodden kommunes 

implementering av GDPR. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Datatilsynets 10 punkter 
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Hva blir nytt?

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

1

Alle norske virksomheter får  
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn  
i den nye lov   givningen og finne ut 
hvilke nye plikter som gjelder dem. 
Ledelsen må sørge for å få på plass 
rutiner for å overholde de nye 
pliktene. Alle ansatte må følge de  
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal 
være lett tilgjengelig og skrevet på en 
forståelig måte. Det nye lovverket 
stiller strengere krav til informasjonens 
form og innhold enn dagens lovgivning. 
All informasjon som gis til barn, skal 
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og 
personvern konsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko 
for personvernet, må virksomheten 
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen 
viser at risikoen er stor og dere selv 
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet 
involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn  
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en 
mest mulig personvernvennlig måte. 
Dette kalles innebygd personvern. Den 
mest personvernvennlige innstillingen 
skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette 
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er 
virksomhetens personvernekspert,  
og et bindeledd mellom ledelsen,  
de registrerte og Datatilsynet.  
Ombudet kan være en ansatt eller en 
profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa 
Virksomheter som holder til utenfor 

Europa må også følge forordningen, 
dersom de tilbyr varer eller tjenester  
til borgere i et EU eller EØSland.  
Dette gjelder også om de ikke direkte 
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden 
til europeiske borgere på nett. De som 
er etablert i flere land i Europa, skal 
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har 
sitt europeiske hovedkvarter. 

7

Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som 
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten. 
Ofte er det snakk om leverandører av 
ITtjenester. De nye reglene pålegger 
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger. 
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser 
som er i strid med loven. Oppdragsgiver 
skal også godkjenne data behandlerens 
underleverandører. Databehandlere 
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig 
sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk  
og følge bransje normer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og 
bransjenormer. Om dere følger 
bransjenormer, vil dere ha de viktigste 
rutinene på plass. Datatilsynet skal 
godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen 
stiller krav til når det skal varsles, hva 
varselet skal inneholde og hvem som  
skal varsles. Kort sagt skal man si fra 
raskere og oftere enn man gjør i dag. 

10

Alle må kunne oppfylle borgernes  
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans  
eller hennes personopplysninger 
slettes blir styrket. Dette kalles «retten 
til å bli glemt». Norske og europeiske 
borgere vil blant annet kunne kreve å 
ta med seg personopplysningene sine 
fra en leverandør til en annen i et vanlig 
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette 
seg profilering. Alle henvendelser fra 
borgere skal besvares innen en måned. 

Hva bør dere
gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler 
Alle virksomheter som samler 
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over 
hvilke personopplysninger det 
er snakk om, hvor de kommer 
fra og hva som er det rettslige 
grunnlaget for behandlingen. 
Sørg for å ha en slik oversikt.  
Det er et krav som gjelder også 
etter dagens lov. 

2

Sørg for å oppfylle dagens 
lovkrav
Overgangen til de nye reglene 
blir lettere om dere etterlever 
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i 
dag. Har dere gode rutiner for 
internkontroll som fungerer 
etter hensikten og er kjent i 
organisasjonen, er det lettere å få 
oversikt over hva dere må endre. 

3

Sett dere inn i det  
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten 
på Datatilsynets nettsider. Der 
fyller vi også på med artikler om 
de nye reglene etter hvert 
som vi utarbeider dem. 

4

Lag rutiner for å følge de  
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har 
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter 
nytt regelverk der det trengs. 
Dokumenter de nye rutinene, 
og legg en plan for nødvendige 
endringer. Er systemene deres 
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet 
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange 
opp og besvare henvendelser 
fra borgerne innen én måned? 
Endringer i systemer og rutiner 
tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning
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Arkivsak-dok. 18/05343-6 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av vedtak - Orientering om Rossebu industriområde 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Notodden kontrollutvalg behandlet saken i møte 25.04.2018 sak 11/18  

Møtehandsaming  
Teknisk sjef Ragnar Frøland, ga en muntlig orientering om Rossebu industriområde. Skriftlige notater fra 

orienteringen til Teknisk sjef blir sendt sekretariatet og arkivert i saken. Ettersendes til medlemmene. 

Notodden Utvikling AS v/ daglig leder John Terje Veseth møtte og ga en muntlig orientering om NUAS 

rolle ved Rossebu Industriområde.  

Rådmann Svein Aannestad var tilstede i saken.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ønsker en oppfølging av saken når 

svaret fra direktoratet for mineralforvaltning foreligger. 
 

Saksopplysninger: 
Venter svar fra administrasjonen om svaret fra direktoratet for mineralforvaltning foreligger, og om  
saken kan opp i dette møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har etterspurt om saken kan opp til dette møtet. Sekretariatet har ikke fått beskjed før 

sakspapirene ble ferdigstilt. Saken legges opp i tilfelle svaret foreligger før møtet. Om ikke utsettes saken 

til et senere møte. 
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Arkivsak-dok. 18/06231-11 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Informasjon til Forvaltningsrevisjonsprosjekt Teknisk Etat - 

Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Ingen forslag til vedtak. 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon av kommunens byggesaksbehandling. Prosjektplan ble 

vedtatt i sak 18/18 og 24/18 med planlagt oppstart tidlig i 2019.  

Revisjonen hadde oppstartsmøte med administrasjonen den 05.12.18, der det ble opplyst om at 

kommunen skal få innført nytt elektronisk saksbehandlingssystem. Rådmannen påpekte i møtet at 

innføring av et elektronisk saksbehandlingssystem, vil være et viktig tiltak for å rette opp svakheter ved 

internkontrollen kommunen har på behandling av byggesaker. Revisjonen ønsker derfor å orientere 

kontrollutvalget om dette for å avklare det videre arbeidet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Innføringen av nytt saksbehandlingssystem vil trolig medføre en rekke endringer i kommunens arbeid 

med byggesaker, og i forbindelse med innføringen vil administrasjonen gå gjennom rutinene. Slik sett ser 

revisjonen at det kan være grunner til å utsette forvaltningsrevisjonen til det nye saksbehandlingssystemet 

har virket en tid. På den andre siden så skal kommunen ha egnede tiltak for å sikre forsvarlig 

saksbehandling, uavhengig av saksbehandlingssystem. En forvaltningsrevisjon nå kunne gi nyttig 

informasjon til kommunen i forkant av innføringen, og gi svar på om kommunens eksisterende tiltak 

følges opp i praksis. Revisjonen tenker derfor at det også er gode grunner for å fortsette arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen som planlagt, men ønsker at kontrollutvalget skal være orientert og ta stilling til 

dette. 
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Dersom kontrollutvalget velger å gå videre med prosjektet som planlagt, ber revisjonen om aksept for en 

mindre justering av problemstillingene.  

 

I opprinnelig plan hadde vi følgende problemstillinger:  

1. I hvilken grad sikrer Notodden kommune forsvarlig saksbehandling i byggesaker?  

2. Bidrar kommunens internkontrollsystemer til å redusere risikoen for korrupsjon i behandlingen 

av byggesaker?  

 

Vi ønsker i stedet å ha følgende:  

1. I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av byggesaker?  

2. I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i behandlingen av 

byggesaker?  

 

Første problemstilling omfatter tiltak kommunen har for å sikre at krav til universell utforming blir 

ivaretatt ved nybygg og hovedombygging 

 

 

 Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak. Kontrollutvalget får fremlagt informasjon og 

bestemmer om de vil fortsette med prosjektet eller utsette det og bestille nytt prosjekt. 

 

Om kontrollutvalget fortsetter med prosjektet, må det og bestemmes om en skal endre problemstillingene. 

 

Det neste prosjektet er Post/journal/arkiv. Forvaltningsrevisor kan si litt om dette prosjektet i møtet, om 

det er av interesse. 

 

Sekretariatet viser til revisjonsnotatet i sin helhet. 

 

Vedlegg:  

-revisjonsnotat 
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   Revisjonsnotat 

 

Side 1 av 2 
 

 

Til kontrollutvalget i Notodden kommune      

 

Forvaltningsrevisjon Byggesaksbehandling Notodden kommune 
Innledning 

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon av kommunens byggesaksbehandling. Prosjektplan 

ble vedtatt i sak 18/18 og 24/18 med planlagt oppstart tidlig i 2019. Revisjonen hadde oppstartsmøte 

med administrasjonen den 05.12.18, der det ble opplyst om at kommunen skal få innført nytt 

elektronisk saksbehandlingssystem. Rådmannen påpekte i møtet at innføring av et elektronisk 

saksbehandlingssystem, vil være et viktig tiltak for å rette opp svakheter ved internkontrollen 

kommunen har på behandling av byggesaker. Revisjonen ønsker derfor å orientere kontrollutvalget 

om dette for å avklare det videre arbeidet. 

Vi tar også med en kort orientering om byggesaksbehandlingen i kommunen, på bakgrunn av intervju 

med virksomhetsleder for Areal.  

 

Organisering av byggesaksbehandlingen 
Byggesaks-, deling og eierseksjoneringsbehandling er lagt til virksomhetsområde Areal, som også har 

ansvar for plansaksbehandling og kart- og oppmåling (geodata), landbruk- og vilt og eiendomsskatt. 

Areal ledes av en virksomhetsleder. Kommunen har 2,5 årsverk på byggesak, utenom 

virksomhetsleder. Byggesak har ansvar for behandling av byggesøknader, tilsyn og delingssaker. Det 

er to årsverk som primært jobber med byggesak og 0,5 årsverk til tilsyn og delingssaker. Det ble i 

oppstartsmøte opplyst at kommunen stort sett behandler alle byggesøknader innen de frister som er 

satt, noe som også er rapportert i årsmelding for 2017 og i rapportering 2. tertial 2018. 

 

Kommunen har EDB sak/arkivsystem, men versjonen kommunen har, er ikke godkjent som 

elektronisk arkiv. All dokumentasjon i byggesak blir derfor arkivert på papir. Kommunen skal bytte 

sak/arkivsystem til Ephorte Elements, et skifte som har blitt betydelig forsinket. Kommune har nå 

ikke et sak/arkivsystem som er godt tilpasset for byggesak, men hver enkelt saksbehandler følger 

milepæler i EDB sak/arkiv for oppfølging av sakene. Det nye sak/arkivsystemet skal ha en egen modul 

for byggesak, og kommunen får da elektronisk byggesaksbehandling (e-byggesak).  

 

Kommunen har nå ikke sjekklister for byggesak, men vil i nytt saksbehandlingssystem få en form for 

sjekkliste innebygd i saksbehandlingssystemet. Virksomhetsleder mener at det vil gi saksbehandlerne 

et bedre støtteverktøy og leder vil få bedre oversikt over sakene. Virksomhetsleder opplyser at nytt 

saksbehandlingssystem vil være et viktig tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning. De har ikke hatt 

særskilte tiltak for å sikre dette utover saksbehandlernes kompetanse og lange erfaring. 

 

Kommunen opplyser at de har flere tiltak som kan sikre god veiledning til søkere i byggesaker. Det er 

nylig oppdatert informasjon på kommunens nettsider. Det er etablert et forkontor for Areal. En 

ansatt som tidligere var på servicetorget har flyttet opp til Areal og besvarer enkle forespørsler på 

alle områder som Areal har ansvar for. Det er mest på byggesak og oppmåling. Mer komplekse 

spørsmål går til saksbehandler. Administrasjonen opplyser at de som henvender seg i byggesaker får 
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raskt svar. De er kjent med at det kan være utfordringer på enkelte andre avdelinger på teknisk 

sektor i kommunen, men mener at det ikke gjelder for byggesak. 

 

Virksomhetsleder opplyser at kommunen har tiltak for å sikre en riktig saksbehandling og for å 

forebygge korrupsjon. Eksempelvis skal leder godkjenne alle vedtak og vedtak skal bli signert manuelt 

av to, både leder og saksbehandler. Komplekse saker blir drøftet i saksbehandlermøte. Kommunen 

har også lagt føringer på hva slags virksomhet ansatte på byggesak kan være engasjert i utenom 

arbeidet i kommunen, for å unngå habilitetsproblematikk. Ansatte kan ikke ha verv eller annen 

jobb/bierverv som ikke er godkjent av rådmannen(jf. Arbeidsreglementet pkt 13 og gjeldene Etiske 

retningslinjer pkt Habilitet og pkt Ekstraverv, bierverv og styreverv). Vi har foreløpig ikke undersøkt 

om tiltakene er fulgt opp i praksis. 

 

Videre arbeid med forvaltningsrevisjonen 
Innføringen av nytt saksbehandlingssystem vil trolig medføre en rekke endringer i kommunens arbeid 

med byggesaker, og i forbindelse med innføringen vil administrasjonen gå gjennom rutinene. Slik sett 

ser vi at det kan være grunner til å utsette forvaltningsrevisjonen til det nye saksbehandlingssystemet 

har virket en tid. På den andre siden så skal kommunen ha egnede tiltak for å sikre forsvarlig 

saksbehandling, uavhengig av saksbehandlingssystem. En forvaltningsrevisjon nå kunne gi nyttig 

informasjon til kommunen i forkant av innføringen, og gi svar på om kommunens eksisterende tiltak 

følges opp i praksis. Vi tenker derfor at det også er gode grunner for å fortsette arbeidet med 

forvaltningsrevisjonen som planlagt, men ønsker at kontrollutvalget skal være orientert og ta stilling 

til dette.  

 

Eventuell justering av problemstillinger 
Dersom kontrollutvalget velger å gå videre med prosjektet som planlagt, ber vi om aksept for en 

mindre justering av problemstillingene.  

I opprinnelig plan hadde vi følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad sikrer Notodden kommune forsvarlig saksbehandling i byggesaker? 

2. Bidrar kommunens internkontrollsystemer til å redusere risikoen for korrupsjon i 

behandlingen av byggesaker? 

 

Vi ønsker i stedet å ha følgende: 

1. I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre forsvarlig saksbehandling av 

byggesaker?  

2. I hvilken grad har kommunen iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

behandlingen av byggesaker? 

Første problemstilling omfatter tiltak kommunen har for å sikre at krav til universell utforming blir 

ivaretatt ved nybygg og hovedombygging. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS 

Skien,  29.01.19 

 

Anne Sæterdal 

forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 18/11518-14 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

 

   

 

Oppfølging av vedtak - Vannfronten eiendom AS 

 
 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar beslutningen til etterretning. 

 

Kontrollutvalget opplyser Notodden Utvikling AS om kontrollutvalgets innsynsrett med dette vedtaket. 

 

En opsjonsavtale kan inneholde forretningshemmeligheter. Slike opplysninger i avtalen kan være 

underlagt lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dokumentet for øvrig er som hovedregel 

ikke taushetsbelagt.  

 

Vil imidlertid gjøre oppmerksom på kontrollutvalgets innsynsrett i selskap, jf. kommuneloven § 80. Der 

framgår det at kontrollutvalget har rett til innsyn i aksjeselskaper der en kommune alene eller sammen 

med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. Ifølge lovforarbeidene til kommuneloven § 80 (Ot.prp. 119L (2011-2012) pkt. 4.2.1.1) har 

kontrollutvalget tilsvarende innsynsrett som Riksrevisjonen har i statlige selskap, dvs rett til innsyn uten 

hinder av taushetsplikt. Det er utvalget som organ som har innsynsretten, ikke det enkelte 

kontrollutvalgsmedlem alene. Selskapene kan ikke unndra seg slik innsynsrett som følge av avtaler med 

andre. 

 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Notodden kontrollutvalg behandlet saken i møte 28.11.2018 sak 36/18  

 

Møtebehandling: 
  

Kontrollutvalget ønsket en orientering fra styreleder og daglig leder i Vannfronten Eiendom AS i  

møtet 28.11.2018 om følgende:  

En generell orientering om: 

 Organisasjonen  

 Driften  

 Overordnet Budsjett- og regnskapsorientering  
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Konkrete spørsmål:  

 Har selskapet plan for næringsutvikling og er denne forankret i  

NUAS strategiske næringsplan?  

 Hvem finansierer driften av Vannfronten Eiendom AS og hvor kan en  

finne årsberetning, regnskap og budsjett  

 Hvilke rutiner har Vannfronten AS for å drive inn utestående fakturaer  

 hva er bakgrunnen for selskapets låneopptak  

  

Styreleder Torolf Kasin og daglig leder John Terje Veseth møtte og ga en orientering om Vannfronten  
AS. Lysarkpresentasjonen som ble lagt fram i møtet sendes sekretariatet.  

 

Votering  
Enstemmig.  

 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

Kontrollutvalget ønsker å få tilsendt opsjonsavtale mellom boligbyggelagene i Notodden og 

Kongsberg, BNG utvikling AS og Vannfronten AS. Kontrollutvalget har taushetsplikt og kan unnta 

disse fra offentlighet. 
 

 

Saksopplysninger: 
Svar fra daglig leder John Terje Veseth Notodden Utvikling AS: 

 

«Jeg har hatt en ny gjennomgang med opsjonsinnehaveren i forhold til forespørselen fra 

kontrollutvalget om innsyn i opsjonsavtalene. 

Både Boligbyggerlagene i Notodden/Kongsberg og BNG Utvikling AS ønsker at innholdet forblir 

mellom partene. Det er noe vi respekterer, og vil med denne bakgrunn ikke legge frem innholdet for 

Kontrollutvalget. 

Vi håper på forståelse for vår beslutning. 

 

Med vennlig hilsen 

Notodden Utvikling AS» 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
En opsjonsavtale kan inneholde forretningshemmeligheter. Slike opplysninger i avtalen kan være 

underlagt lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dokumentet for øvrig er som hovedregel 

ikke taushetsbelagt.  

 

Vil imidlertid gjøre oppmerksom på kontrollutvalgets innsynsrett i selskap, jf. kommuneloven § 80. Der 

framgår det at kontrollutvalget har rett til innsyn i aksjeselskaper der en kommune alene eller sammen 

med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 

aksjer. Ifølge lovforarbeidene til kommuneloven § 80 (Ot.prp. 119L (2011-2012) pkt. 4.2.1.1) har 

kontrollutvalget tilsvarende innsynsrett som Riksrevisjonen har i statlige selskap, dvs rett til innsyn uten 

hinder av taushetsplikt. Det er utvalget som organ som har innsynsretten, ikke det enkelte 

kontrollutvalgsmedlem alene. Selskapene kan ikke unndra seg slik innsynsrett som følge av avtaler med 

andre.   
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Her er teksten dette bygger på: 

 

4.2.1.1 Gjeldande rett 

Kontrollutvalet (og revisor) har med heimel i kommunelova § 80 første ledd rett til innsyn hjå desse 

gruppene av selskap: 

– interkommunale selskap oppretta i medhald av IKS-lova 

– heilåtte kommunale aksjeselskap og heilåtte dotterselskap til slike selskap 

Innsynsretten omfattar både retten til å krevje dei opplysningane som ein meiner er nødvendige, og retten 

til å gjere undersøkingar i selskapet. 

Føresegnene om innsynsrett for kontrollutvalet tilsvarar den retten Riksrevisjonen har i selskap der 

staten eig alle aksjane, og i heilåtte dotterselskap til slike selskap, jf. aksjelova § 20-7. Departementet 

viser i denne samanhengen til fråsegner i forarbeida til kommunelova § 80 (Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), 

kapittel 5.3.3 og kapittel 11). I forarbeida blir det presisert at innsynsretten ikkje gjeld i selskap der andre 

enn kommunar – private eller staten – er medeigarar. Ein slik innsynsrett ville gje kommunane ein særrett 

i forhold til andre eigarar (proposisjonen side 74). 

Kommunelova § 80 regulerer uttømmande kva for selskap kontrollutvalets innsynsrett omfattar. 

Interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27 fell utanfor verkeområdet til føresegna. 

Selskapskontroll er heimla i kommunelova § 77 nr. 5. Selskapskontroll kan i prinsippet gjennomførast i 

alle typar selskap, men utan den vide innsynsretten etter § 80. 

 

Riksrevisjonens innsynsrett er slik (min utheving): 

 

Aksjeloven § 20-7. Riksrevisjonens kontroll  

Riksrevisjonen fører kontroll med forvaltningen av statens interesser og kan foreta undersøkelser mv. i 

selskaper der staten eier alle aksjene og heleide datterselskaper til slike selskaper etter lov 7. mai 2004 nr. 

21 om Riksrevisjonen og instruks fastsatt av Stortinget.  

 

Riksrevisjonsloven § 12 første og andre ledd: 

Riksrevisjonen kan, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert 

dokument og foreta de undersøkelser som den finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.  

 

Riksrevisjonens rett til informasjon etter første ledd gjelder overfor den politiske ledelse, embets- og 

tjenestemenn i forvaltningen og andre som virker i forvaltningens tjeneste, og overfor ledelse, tilsatte og 

revisor i selskaper mv. som er heleid av staten og heleide datterselskaper til slike selskaper. Overlater 

forvaltningen økonomioppgaver til andre utenfor staten, gjelder Riksrevisjonens rett til aktuell 

informasjon også direkte overfor disse. Riksrevisjonens rett gjelder også overfor personer som har utført 

oppgaver som nevnt i første og annet punktum.  

 

Sekretariatet har innhentet opplysningene fra Telemark kommunerevisjon IKS. 

 

 

Sekretariatet råder kontrollutvalget til å ta beslutningen til etterretning. 

 

Kontrollutvalget bør opplyse Notodden Utvikling AS om kontrollutvalgets innsynsrett. 
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Arkivsak-dok. 19/00024-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 13.02.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterer om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. 
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Arkivsak-dok. 19/02168-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Uavhengighetserklæring 2019 - Forvaltningsrevisjon - Notodden 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet  

hos revisor.  

 

Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og eller ved behov, avgi en 

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 

Kirsti Torbjørn er oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter som Telemark 

kommunerevisjon IKS gjennomfører i Notodden kommune. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -Forvaltningsrevisjon» legges frem. 

 

 

 

Vedlegg:  

 -Notodden kommune - uavhengighetserklæring 2019 
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‘ .. TELEMARK
KOMMUNEREVISJON 11(5

Hovedkontor:Kontrollutvalget i Notodden kommune
Postboks 2805, 3702 Skien

v/Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Tif.: 35 91 70 30
Postbo ks 4 e-post: post-tkr@tekomrev.no

3833 Bø i Telemark
Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø
Tif.: 35 05 90 00

Foretaksregisteret:
985 867 402

Vår ref.: i 9/43/tork
Deres ref.:
Arkivkode: 707019

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet — forvaltningsrevisjon

Kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften stiller krav til vandel, uavhengighet og objektivitet
hos revisor.

I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Kirsti Torbjørnson er
oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjonsprosjekter i Notodden kommune.
Egenvurdering av uavhengighet og objektivitet følger ved lagt.

Vandelsattest er dokumentert ved ansettelse i Telemark kommunerevisjon IKS.

Skien, 09 .01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

‘YeRL /Ua,e3il)
Mette Nilsen
sekretær

Ved/egg: Skrift/ig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet
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Vedlegg: Skriftlig egenvurdering av uavhengighet og objektivitet for
forvaltningsrevisjonsprosjekt - Notodden kommune

Pkt 1: Undertegnede har ikke ansettetsesforhold hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunerevisjon IKS

Pkt 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Notodden
styrende organer kommune deltar i.

Pkt 3: Delta eller inneha Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre
funksjoner i annen til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit
Pkt 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har en tilknytning til Notodden kommune

som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt 5: Rådgivnings- eller Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester som er egnet til å påvirke
andre tjenester som er min habilitet overfor Notodden kommune.
egnet til å påvirke
revisors habilitet
Pkt 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Notodden kommune som hører inn
kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.
ledelses- og
kontrolloppgaver
Pkt 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Notodden kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige
Pkt 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten
forhold til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 09.01.2019
Telemark kommunerevisjon IKS

çe
Kirsti Torbjørnson
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon
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Arkivsak-dok. 19/00128-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsmelding 2018 for kontrollutvalget - Notodden Kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

 

«Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi 

en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 
 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77, punkt 6, informere kommunestyret om sitt arbeid. 

 

 

Saksopplysninger: 
Årsmeldingen oppsummerer utvalgets viktigste aktiviteter gjennom 2018, og gir et bilde av utvalgets 

formelle rolle, instruks og forholdet til revisjonen og sekretariatet. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse 

til kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. Etter forskrift for kontrollutvalg, skal 

kontrollutvalget rapportere om resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og 

selskapskontroll. Bestemmelsen må ses i sammenheng med vedtatte planer og presenteres på denne måten 

for året 2018. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger med dette frem forslag til årsmelding for 2018 for godkjenning i kontrollutvalget. 

Den vil deretter oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

 - Kontrollutvalgets årsmelding 2018 – Notodden kommune 
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UTKAST TIL KONTROLLUTVALGET 
14.02.2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

Temark 

Agder og Telemark 

Kontrollutvalssekretariat IKS 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2018 

Notodden 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. SAMMENSETNING AV KONTROLLUTVALGET 

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 eller fylkestinget 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. 

Notodden kontrollutvalg 2018 første halvår: 

Medlemmer Varamedlemmer 
 
Leder               Karin Follerås (H) 
Nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen (H) 
Medlem               Bjarne Bakken(AP) 
Medlem               Anne Solberg (AP) 
Medlem               Sveinung Hesjedal (H) 
  

 

  
Vara nr. 1 Magne Gravningen (Ap) 
Vara nr. 2 Gunvor Strand (KRF) 
Vara nr. 3 Nils Bjørnflaten (Frp) 
Vara nr. 4 Marianne Nedler Tinnes (V) 
Vara nr. 5 Ida Asland (H) 
 

Notodden kontrollutvalg slutten av 2018: 

Medlemmer Varamedlemmer 
 
Leder               Odd.-Arne Thorbjørnsen (H) 
Nestleder Katrine Sandsdalen Lia (H) 
Medlem               Bjarne Bakken(AP) 
Medlem               Anne Solberg (AP) 
Medlem               Sveinung Hesjedal (H) 
  

 

  
Vara nr. 1 Magne Gravningen (Ap) 
Vara nr. 2 Gunvor Strand (KRF) 
Vara nr. 3 Nils Bjørnflaten (Frp) 
Vara nr. 4 Marianne Nedler Tinnes (V) 
Vara nr. 5 Ida Asland (H) 
 

 
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 Forum 

for kontroll og tilsyn (FKT). Dette er en viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets 

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

møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder.  
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5. SEKRETARIAT 

Kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark). Med oppdrag for 31 kommuner og 3 fylkeskommuner i Vest-Agder, Aust-Agder og 

Telemark er Temark et av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har 8 ansatte 

og fast sekretær for kontrollutvalget i Notodden er Beate Marie Dahl Eide.  Marianne Lundeberg 

har vikariert i 2018. 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 med Telemark 

kommunerevisjon IKS (TKR). Selskapet leverer revisjonstjenester til tjue kommuner og en 

fylkeskommune.  

TKR utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for Notodden kommune. 

Avtalen mellom TKR og kommunen omfatter timer til fordeling på regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Selskapskontroll er en tjeneste som kjøpes i tillegg til den faste avtalen. 

På regnskapsrevisjon er oppdragsrevisor for Notodden kommune Elizabeth Kasin og 

oppdragsansvarlig revisor Ottar Kleppe. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor for TKR. Oppdragsrevisor for forvaltningsrevisjon varierer fra prosjekt til 

prosjekt. 

 

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.   

Kontrollutvalget vil få forelagt en egen sak som går på økonomien knyttet til kontroll- og 

tilsynsvirksomheten, slik at kontrollutvalget kan holde seg oppdatert på utvalgets økonomiske 

stilling, i tillegg til kostnadene til sekretariat og revisjon. 
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Vedtatt budsjett 2019 regnskap 2018 for kontoll, tilsyn og revisjon 

    
  2019/V:320 2018 

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 

  Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 

    Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 

      10509 Andre godtgjørelser 0 46 

      10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte 72.000 74.732 

      10990 Arbeidsgiveravgift 10.152 10.544 

    Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 82.152 85.321 

 

    Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduk 

      11000 Kontormateriell 5.000 2.125 

      11150 Mat- og drikkevarer til bevertning 5.000 4.944 

      11209 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 0 811 

      11402 Gaver ved representasjon 0 1.544 

      11500 Opplæring, kurs 20.000 20.753 

      11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningsplikti 2.000 302 

      11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige 2.000 1.226 

      11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram 8.000 8.000 

    Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr 42.000 39.703 

 

    Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduk 

      13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 1.646.000 1.589.345 

    Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepr 1.646.000 1.589.345 

 

  Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 1.770.152 1.714.370 

 

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 1.770.152 1.714.370 

 

 

8. KONTROLLUTVALGETS ARBEID– MØTER OG SAKER 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 42 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 skal legges løpende ut på kommunens hjemmeside 

med link til sekretariatets hjemmeside (www.temark.no).  

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. 
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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. 

Saker behandlet i kontrollutvalget: 

 Protokoll fra sist møte (egen sak i hvert møte) 

 Innkallinger (egen sak i hvert møte) 

 Referatsaker / Eventuelt (egen sak i hvert møte) 

 Orientering fra revisor (egen sak i hvert møte) 

 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune 

 Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden kommune 

 Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 - forvaltningsrevisjon - 

Notodden kommune 

 Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av virksomhet – selvkost og 

ressursbruk i Irmat AS" - Notodden kommune  

 Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i 

Notodden kommune"  

 Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap 2017 - kontrollutvalgets uttalelse 

 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse 

 Orientering om Rossebu industriområde  

 Orientering om oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i 

Notodden kommune"  

 Prosjektplan Etikk og varsling - Notodden kommune 

 Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi  

 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017  

 Prosjektplan – Byggesaksbehandling - 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt  

 Orientering om Viltfondet 

 presisering av prosjektplan - Byggesaksbehandling - Notodden kommune 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 - Notodden kommune 

 Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til 

Notodden kommune 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Notodden kommune 

 Forvaltningsrevisjonsrapport " IRMAT AS - eierskap, styring og formål" - NK 

 Avtale mellom Notodden kommune og Snøgg Fotballklubb 

 Tilbakemelding - Forvaltningsrevisjonsprosjekt "rus og psykiatri" - Notodden kommune 

 Forvaltningsrevisjonsrapport Etikk og varsling - Notodden kommune 

 Vannfronten eiendom AS –orientering 

 Orientering fra økonomisjef 28.11.2018 

 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten - Notodden kommune 

 Møte- og arbeidsplan 2018 for Notodden kontrollutvalg 

 
Kontrollutvalget har hatt et fellesmøte med fremleggelse av rapport på Irmat AS med, Sauherad 
og Bø i 2018.  
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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 registrerer at revisors arbeid med å utføre regnskapsrevisjon de siste årene er 

blitt mer omfattende, spesielt knyttet til de mange attestasjonsoppgaver (særattestasjoner) som 

utføres på vegne av staten og andre offentlige organer. I tillegg til avgitte beretninger og 

uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om utført regnskapsrevisjon. 

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.  

 

 

 

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 velg 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 
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kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i 

planperioden. 

 
Se punkt 8, saker behandlet i kontrollutvalget for hvilke forvaltningsrapporter som er levert, 
bestilt og fulgt opp i 2018. 
 
 
 
 

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. 

Se punkt 8, saker behandlet i kontrollutvalget for hvilke selskapskontroller som er levert, bestilt 

og fulgt opp i 2018.  

 

 

 

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.  

 

 

 

Notodden, 13.02.2019 

 

 

 

Odd-Arne Thorbjørnsen     Marianne Lundeberg 

Leder       Utvalgssekretær  
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Arkivsak-dok. 19/00035-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 13.02.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 30-31.01.2019 på Gardermoen. 

 Bjarne Bakken referer fra Irmat AS sin Generalforsamling. 
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Arkivsak-dok. 19/00036-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 13.02.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

 

Saksopplysninger: 
 

 


	Notodden kontrollutvalg (13.02.2019)
	Saksliste
	Møteinnkalling
	1/19 Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2019

	Møteprotokoll
	1/19 Godkjenning av protokoll 28.11.2018
	Protokoll Notodden kontrollutvalg 28.11.2018


	Saker til behandling
	1/19 Notodden kommunes implementering av GDPR
	Datatilsynets 10 punkter

	2/19 Oppfølging av vedtak - Orientering om Rossebu industriområde
	3/19 informasjon til Forvaltningsrevisjonsprosjekt Teknisk Etat - Notodden kommune
	Revisjonsnotat

	4/19 Oppfølging av vedtak - Vannfronten eiendom AS
	5/19 Orientering fra revisor 13.02.2019 - Notodden kontrollutvalg
	6/19 Uavhengighetserklæring 2019 - Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune
	Notodden kommune - uavhengighetserklæring 2019

	7/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget - Notodden Kommune
	Årsmelding for kontrollutvalet 2018 - Notodden kommune

	8/19 Referatsaker 13.02.2019 - Notodden kontrollutvalg
	9/19 Eventuelt 13.02.2019 - Notodden kontrollutvalg


