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Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 25.03.2019 kl. 13:00  
Møtested: Møterom Himmelsyna  
Arkivsak: 19/00076  
Arkivkode: 033   

 

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

eller tlf. 91 72 65 06.  
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Rådmann Anne Stapnes 

Kemner Hans Ditlef Christiansen, sak 10/19 

Daglig leder i Struktur1 Peder Ellingsen, sak 11/19 

Enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan, sak 12/19  
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og manglende svar på henvendelser - Birkenes kommune 
12 

15/19 19/03875-2 
Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner 2019 
14 

16/19 19/00084-3 Orientering fra revisjonen 25.03.2019 16 

17/19 19/00087-3 Referatsaker 25.03.2019  17 
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Wiggo Svendsen  

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad (sign.) 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 25.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00076-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 25.03.2019 godkjennes. 

 

 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 25.03.2019. 
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00076-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 04.02.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 04.02.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

10/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 kemneren i Kristiansandregionen - 

Birkenes kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/03402-2 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Kristiansandregionen, samt kontrollrapport 

2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Birkenes kommune tas til orientering. 

 

Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Det følger av instruks for skatteoppkrevere §2-9 nr. 1 at skatteoppkreveren skal utarbeide en 

årsrapport i samsvar med retningslinjer gitt av skattedirektoratet. Årsrapporten skal inneholde 

omtale om skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskap, innfordring av krav og 

arbeidsgiverkontrollen.  

 

Rapporten sendes til kommunale styringsorganer til orientering slik at man er kjent med 

skatteoppkreverens resultater og måloppnåelse. 

 

 

Saksopplysninger: 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 

2014. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for 

skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for 

skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av 

skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.  

 

Kemneren i Birkenes fungerer også som kemner for Kristiansand, Songdalen og Søgne 

kommune. Kristiansand kommune er vertskommune i samarbeidet, og kontoret er lokalisert i 

Kristiansand.  

 

Det går frem av kontrollrapporten at skattekontoret gjennom sine kontrollhandlinger for 2018 har 

gitt følgende pålegg: 

 

 Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at kravene til dokumentasjon 

ved manuell endring av bankkonto blir oppfylt ihht. retningslinjer. 
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Det går nærmer frem av kontrollrapporten at skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at rutinen 

på området nå er endret ved at det er presisert at utskrift fra grunnlagsdatabasen eller bekreftelse 

fra bank skal inngå i dokumentasjonen. I tillegg er det utarbeidet et eget skjema for bekreftelse 

av legitimasjon.  

 

Ut over gitte pålegg anser skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 

årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 

skatteinngangen i regnskapsåret. 

 

Kemner Hans Ditlef Christiansen er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en kort orientering. 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 Kemneren i Kristiansandregionen 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Birkenes kommune. 

 

 

Vedlegg til sak 
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11/19 Orientering om virksomheten Struktur1 

 
Arkivsak-dok.  19/00137-8 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Virksomhetsbesøk ble tatt opp som tema 04.02.2019 i sak 5/19 Virksomhetsbesøk i Birkenes 

2019. Følgende vedtak ble da fattet:  

«Kontrollutvalget vedtar å dra på virksomhetsbesøk til Returkraft AS i løpet av Høsten 2019. 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Struktur1 Mandag 25. Mars 2019 dersom dette er 

mulig for selskapet.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget får en orientering om virksomheten Struktur1 av daglig leder i selskapet, Peder 

Ellingsen. Orienteringen er kun ment som en kortere orientering på 25.-40. minutter og vil 

inneholde generell informasjon. Hensikten med orienteringen er at kontrollutvalget skal bli bedre 

kjent med selskapet. 

 

Leder i kontrollutvalget, Wiggo Svendsen, ble bedt av sekretariatet om å formulere noen 

spørsmål/temaer som kontrollutvalget kan være interessert i. Denne listen ble så mailet til 

Struktur 1 som «eksempler på punkter som kontrollutvalget kan være interessert i å få 

orientering rundt»: 

  

- Fokus på hvilken nytteverdi dere har for kommunen.  

- Hvilke fortrinn har struktur 1 for kommunen ift. evt. andre/private firmaer?  

- Hva er de største utfordringene i Birkenes kommune mht. lønn? regnskap? 

- Hvilke feil er mest vanlige (ikke bare i Birkenes, men generelt i alle kommunene). 

- Sjekkes at øremerkede midler brukes til de formål de skal?  

- Hvordan kontrollerer Struktur1 at kommunen mottar de tilskuddene fra staten den har krav 

på? 

- Hva er den største utfordringen for Birkenes kommune sett med "fagøyne" til Struktur 1? 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgsleder har formulert interessante spørsmål, og sekretariatet ser frem til å lære mer 

om Struktur1. 
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12/19 Oppfølging - Brukerbetaling knyttet til kart- og oppmålingstjenester 

 
Arkivsak-dok.  16/03426-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Muntlig og skriftlig redegjørelse tas til orientering, og saken lukkes. 

 

Bakgrunn for saken: 
Saken har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget 23.04.18 sak 17/18-4a «Referatsaker», samt i 

kontrollutvalgsmøte 24.09.2018 sak 27/18 «Oppfølging - Kommunens kostnader knyttet til 

brukerbetaling for kart- og oppmålingstjenester». Det går frem av protokollen at «Redegjørelsen tas 

til foreløpig orientering. Kontrollutvalget merker seg at administrasjonen har igangsatt ett 

forbedringsprosjekt for å få tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene 

knyttet til kart- og oppmålingstjenester, noe kontrollutvalget mener er positivt.  

Kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse ifbm. møtet i april 2019.» 

 

Saksopplysninger: 
Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. For disse tjenestene er 

regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil 

si selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter.  

Revisjonen har tidligere opplyst at Birkenes kommune ikke har vedtatt at det skal være selvkost på 

oppmåling i Birkenes. Birkenes tar noe betalt for oppmålingstjenester, men kommunen kan ikke ta 

mer betalt enn det tjenesten koster. Videre har revisjonen opplyst at kommunen for 2017 var langt 

unna taket på 100 % inndekning. 

 

Det kontrollutvalget tidligere har hatt ønske om å få en forklaring på, er hvorfor kostnadene er så 

høye og hva som gjøres for at denne delen av kommunens virksomhet skal gå i balanse.  

 

Kontrollutvalget har tidligere blant annet fått en skriftlig tilbakemelding, samt en oversikt over 

gebyrsatsene i sammenlignbare kommuner og en statistisk oversikt hvor Birkenes kommune blir 

sammenlignet med andre kommuner på driftsutgifter og driftsinntekter angående kart- og 

oppmålings-fortetning pr. innbygger. Rådmann er også tidligere bedt om å redegjøre for kommunens 

oppmålingsgebyrer, oversikt over selvkostgraden, andelen gamle saker og hvordan fremtidsbildet ser 

ut.  

Forrige gang saken ble tatt opp orienterte administrasjonen om at det er igangsatt ett 

forbedringsprosjekt for å få tydeligere frem selvkostgraden innenfor de ulike selvkostområdene 

knyttet til kart- og oppmålingstjenester. 

 

Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan skriver i sitt notat at forbedringsprosjektet har hatt 

fokus på omorganisering, rendyrke de oppgavene som går inn under selvkost (og bli bevisst hvilke 

oppgaver som er selvkost og ikke), samt samarbeid med Søgne/Sogndalen for å lære av beste praksis. 

Det står videre i notatet at de har et prosjekt for eldre saker som de ikke kan ta gebyr for.  
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Videre står det: «Fokuset vi har hatt innen oppmåling det siste halvåret tror vi at vi allerede kan se 

begynnende resultater av; selvkostgraden for oppmåling Birkenes gikk opp med 10% fra 2017 til 

2018 (fra 47,7% til 57,9%). Vi vil jobbe videre med de samme forbedringsområdene, og vi kommer 

gjerne tilbake for å rapportere til Kontrollutvalget.» 

Enhetsleder for teknisk forvaltning Merete Holtan vil svare på eventuelle spørsmål i møte.  

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Notatet beskriver en positiv omorganisering, rendyrking av oppgaver og en læring av andre 

kommuner i beste praksis, noe sekretariatet er positiv til. Notatet beskriver en økning i 

selvkostgrad med 10% fra 2017 til 2018. Dette viser at de er på riktig vei. Det vil være vanskelig 

å nå et tak på 100% så lenge man samtidig har et prosjekt for eldre saker som det ikke kan tas 

gebyr for. Enhetsleder for teknisk forvaltning viser positive resultater med omorganiseringen, og 

det anbefales derfor at saken lukkes. 

 

 
Vedlegg:  

Notat angående forbedringsprosessen, skrevet av enhetsleder teknisk forvaltning Merete Holtan. 

 

 

Vedlegg til sak 
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13/19 Refusjon i forbindelse med justeringsretten 

 
Arkivsak-dok.  19/03307-1 

Arkivkode.  600  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet sak 7/19 Orientering fra revisjonen 04.02.2019. Det fremkom i møtet 

at Birkenes kommune overtok en justeringsrett fra utbygger i 2018. Kommunen valgte å fordele 

samlet tilbakebetalt merverdiavgift fra staten med fordeling 5 % til kommunen og 95 % til 

utbygger.  

 

Kontrollutvalget gjorde da følgende vedtak: 

«Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at administrasjonen orienterer angående 

refusjon i forbindelse med justeringsretten på neste møte.» 

 

Saksopplysninger: 

Utbyggere som pålegges å opparbeide offentlig infrastruktur (vei, vann, avløp, lekeplasser og 

grøntarealer) får ikke fradrag eller kompensasjon for merverdiavgift, mens kommunen vil få 

dette. Det kan derfor inngås avtale mellom utbygger og kommunen om justeringsrett. Dette 

gjøres gjerne i forbindelse med inngåelse av en utbyggingsavtale mellom kommunen og 

utbyggeren. 

 

Justeringsreglene følger av merverdiavgiftsloven, kapittel 9, og forskrift til 

merverdiavgiftsloven, kapittel 9. Justeringsreglene gir mulighet for ny eier å kreve tilbakebetalt 

merverdiavgift som er betalt av tidligere eier når eierskiftet går fra avgiftspliktig til ikke-

avgiftspliktig virksomhet. Ved overføring fra en privat utbygger vil kommune, som ny eier, 

kunne kreve innbetalt merverdiavgift tilbakebetalt fra staten. Tilbakebetaling vil skje med 1/10 

per år, i 10 år fra overtakelse. 

 

Birkenes kommune overtok en justeringsrett fra utbygger i 2018. Kommunen valgte å fordele 

samlet tilbakebetalt fra staten med fordeling 5% til kommunen og 95 % til utbygger. Lillesand 

og Kristiansand kommuner har derimot ifølge revisor Øyvind Nilsen i Aust-Agder revisjon IKS 

lagt seg på en fordeling 25 % til kommunen og 75 % til utbygger. Kontrollutvalget stilte i møtet 

spørsmål ved disse forskjellene og ønsker en orientering om saken. 

 

Kommunalsjef samfunnsutvikling Halvor Nes vil orientere om saken. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

Ser man økonomisk på saken så ville det nok lønnet seg å legge seg på en fordeling tilsvarende 

det Lillesand og Kristiansand har gjort, men på den annen side så vil en fordeling hvor utbygger 

får beholde større deler av beløpet kunne føre til et bedre forhold mellom kommunen og 

utbygger. Man kan tenke seg at dette i neste omgang vil kunne være en fordel for kommunen i 

form av at det skal være attraktivt å etablere seg i kommunen.    

 

Det ligger til kommunestyrets myndighet å forhandle frem justeringsrettsavtaler med utbyggere. 

Dette er derfor en politisk sak, og ifølge kommunalsjef Halvor Nes skal saken opp i formannskap 

og kommunestyre i løpet av våren. Sekretariatet foreslår derfor at kontrollutvalget tar saken til 

orientering. 
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14/19 Oppfølging - Frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og 

manglende svar på henvendelser - Birkenes kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/11217-5 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

I kontrollutvalgets møte 19.06.18 sak 25/18-1 (Eventuelt) ble det tatt opp at utvalgets 

medlemmer har fått 

flere henvendelser på manglende respons på henvendelser til kommunen. Følgende går frem av 

protokollen: «Kontrollutvalget ber om en orientering i neste møte, og da med særlig fokus på 

tekniske tjenester. Utvalget ønsker samtidig at rådmann kommer med forslag til 

forbedringstiltak.» 

 

Birkenes kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 24.09.18 sak 26/18 «Bestemmelser for 

frister for saksbehandlingen i offentlig forvaltning og manglende svar på henvendelser». 

Følgende vedtak ble da fattet:  
 

 Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

Redegjørelsen tas til foreløpig orientering og kontrollutvalget ber om en ny redegjørelse for prosjekt 

«forbedringer arbeidsflyt samfunnsutvikling» i første møte 2019.  

Kontrollutvalget legger til grunn at Forvaltningslovens § 11a skal gjøre seg gjeldende vedr. 

saksbehandlingstid og foreløpig svar. Kontrollutvalget anmoder rådmann om å først se til at det 

blir etablert gode rutiner for foreløpig svar. 

 

Saken ble tatt til orientering i kommunestyret 08.11.2018. 

 

 

Saksopplysninger: 

Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for 

saksbehandlingen i 

den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- 

og 

bygningsloven. 

Etter forvaltningsloven § 11a skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 

opphold. 

 

”§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre 

saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en 

henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig 
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gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan 

behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates 

dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis 

foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned 

etter at den er mottatt”. 

 

Kravet om avgjørelse i saken uten ugrunnet opphold er et utslag av kravet om god 

forvaltningsskikk. Hva 

som ligger i ”uten ugrunnet opphold” vil være relativt fra sak til sak og fra område til område, 

og vil 

måtte bero på en konkret individuell vurdering av hensynet til en forsvarlig saksbehandling, 

sakens art og omfang, tilgjengelige ressurser mv, jf. Ot.prp.nr.75 (1993-1994) side 59: 
 

«Kriteriet uten ugrunnet opphold er utpreget skjønnsmessig, og betydningen vil kunne variere fra sak til 

sak. Departementet vil understreke at oppfyllelse av de rettssikkerhetsgarantier som ligger i 

forvaltningslovens saksbehandlingsregler, nødvendigvis vil medføre at saksbehandlingen etter 

omstendighetene kan bli tidkrevende. Hva som i det enkelte tilfellet vil være en forsvarlig 

saksbehandlingstid, vil som tidligere måtte variere med sakens art og omfang, tilgjengelige ressurser 

mv”.  

Dersom forvaltningen regner med at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 

besvares, skal forvaltningen snarest mulig gi parten underretning om saksbehandlingstiden med 

angivelse av grunnen, og så vidt mulig også meddele når svar kan ventes. I saker som gjelder 

enkeltvedtak er det satt en uttrykkelig tidsfrist for å sende foreløpig svar., som er i løpet av en 

måned etter at henvendelsen er mottatt», jf. forvaltningsloven § 11 a annet og tredje ledd. 

 
Kort status for oppfølging av henvendelser – Samfunnsutvikling  

Rådmann har erkjent at kommunen har et stort forbedringspotensialet når det gjelder manglende 

respons på henvendelser til kommunen. Rådmann har derfor igangsatt en prosess i seksjon for 

Samfunnsutvikling, med mål om få på plass nødvendige endringer for å sikre en forsvarlig 

praksis. Rådmann har opplyst at arbeidet er igangsatt, og er forankret i rådmannens ledergruppe. 
Kontrollutvalget skulle ta opp saken i Februar, men saken ble utsatt til Mars for at administrasjonen skal 

rekke å få på plass så mange som mulig av de nye rutinene. 

 

Administrasjonen orienterer om saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens redegjørelse. 
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15/19 Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

2019 

 
Arkivsak-dok.  19/03875-2 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato  Saksnr  

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019 til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Iht kapittel 10A i kommuneloven har Fylkesmannen utarbeidet en samordnet kalender for 

planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder 

for 2019.  

Kalenderen for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, 

Aust-Agder revisjon, Agder kommunerevisjon og Kommunerevisjonen Vest. 

Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten rettet 

mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2019 gjort kjent for 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Tilsynskalenderen for 2019 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Det varierer hvor nøyaktig 

tilsynsetatene og revisjonsdistriktene har angitt tidspunktet for tilsynet eller 

forvaltningsrevisjonen. Fylkesmannen presiserer at det i forbindelse med tilsyn alltid vil være 

oppstartsbrev til rådmann (eller tilsvarende dokument) som angir det endelige tidspunktet for 

tilsynet. Fylkesmannen presiserer også at hendelsesbaserte tilsyn ikke vises i kalenderen. 

 

Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2019 viser aktuelle prosjekter for Birkenes kommune: 

 
Tilsynsobjekt Tilsynstema  Fagområde Tilsynsetat(er) Tidsrom Andre 

merknader 

Birkenes 
kommune 

Beredskapsøvelse   FMAV - 
Beredskapsstaben 

17. 
september 

Øvelsene i 
Iveland og 
Birkenes 
 kommuner 
gjennomføres 
sammen 

Birkenes 
kommune 

Sykehjem   FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

26 - 27.nov   

Vannverk: 
Birkeland, 
Herefoss, 
Engesland 

Prøvetakningsplan Drikkevann Mattilsynet August   
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Vedlegg:  

- Brev fra Fylkesmannen i Agder datert 04.03.2019 «Samordnet kalender for tilsyn og 

forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Aust-Agder og Vest-Agder for 2019». 

 

 

Vedlegg til sak 
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16/19 Orientering fra revisjonen 25.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00084-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 16/19 

 

 

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  
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17/19 Referatsaker 25.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00087-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 
 

Saksopplysninger: 

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

a. 07.02.2019 sak 011/19: Oppfølging fase 2 i budsjettvedtaket for 2019-2022. 

b. 07.02.2019 sak 013/19: Investeringer 2019-2022 

 

2. Innkommen/utgående post:  

a. Ingen innkommen/utgående post 

 

3. Neste møte 6.05.19 kl. 13:00 
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18/19 Eventuelt 25.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00090-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 25.03.2019 18/19 

 

 

  

 

 

 


