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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 06.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00076-13 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 06.05.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Møteinnkalling 06.05.2019. 
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.03.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00076-14 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møtet 25.03.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 25.03.2019. 
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Saker til behandling 

19/19 Graving i gressmatte på Birkeland 

 
Arkivsak-dok.  19/08974-1 

Arkivkode.  610  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Birkenes kommune – kontrollutvalget tok opp følgende i møte 25.03.19 sak 18/19, eventuelt: 

«Kontrollutvalget ber om en orientering fra administrasjonen i neste møte vedrørende graving av 

grøfter i gressmatte på fotballbane. Hvor mye har dette kostet og hva har eventuelt blitt gjort 

feil?» 

 

Saksopplysninger: 

Det er utført arkeologiske undersøkelser under gressmatta på idrettsparken på Birkeland. I følge 

Birkenesavisa er det nå klart at kommunen betaler for å sette banen i stand igjen. 

Kontrollutvalget ønsker her en orientering om saken, hvor mye dette har kostet, og hva som 

eventuelt har blitt gjort feil. 

 

Administrasjonen vil orientere om saken. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 
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20/19 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for 

kompensasjon fra staten 

 
Arkivsak-dok.  19/09306-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Helt siden media (ref. VG 14.10.18) i begynnelsen av oktober 2018 avslørte at tre brødre uten å 

vite om det var registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune, har det vært 

søkelys på hvordan systemet med registrering av psykisk utviklingshemmede fungerer. Og 

mange har spurt seg: Har dette skjedd i andre kommuner også? I tillegg har det kommet fram at 

noen kommuner har kjøpt bistand fra konsulenter i arbeidet med å registrere psykisk 

utviklingshemmede i kommunen. 

 

Birkenes kontrollutvalg ønsker derfor en orientering om hvordan Birkenes ivaretar sitt ansvar. 

 

 

Saksopplysninger: 

Som følge av den såkalte Tolga-saken har flere kontroll- og tilsynsaktører kommet på banen, og 

regjeringen har bedt om en helhetlig gjennomgang av alle deler av saken. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har fått en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark, hvor 

de har anbefalt en uhildet gjennomgang. Det har resultert i at det er de etablerte 

tilsynsmyndighetene som nå skal gå gjennom saken. Det betyr at de ulike delene av saken skal 

gjennomgås av Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland. 

Fylkesmannen i Hordaland har i denne forbindelse fått i oppgave å koordinere en helhetlig 

gjennomgang og vurdering av saksbehandlingen. Fylkesmannen i Hedmark skal gjennomføre en 

lovlighetskontroll av Tolga kommunes avgjørelser. Helsedirektoratet skal på sin side gjennomgå 

rapporteringsrutinene for registreringen. 

 

Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre stikkprøver i andre kommuner. KS-leder Gunn Marit 

Helgesen har i denne forbindelse uttalt til Kommunal Rapport 22.10.18 at KS har gjennomført 

stikkprøver i kommuner som har hatt stor økning i antall psykisk utviklingshemmede. Det ser ut 

til å være naturlige forklaringer på den økningen. Ut fra det de vet i dag er det derfor ikke grunn 

til å tro at dette er et omfattende problem. 

 

Antall personer med psykisk utviklingshemming som er 16 år eller eldre er et kriterium som 

inngår i inntektssystemet, som avgjør hva den enkelte kommune får i rammetilskudd fra staten. 

Kommunene innrapporterer selv via Altinn antall personer til helsedirektoratet, som forestår 

innsamlingen på vegne av KMD. 
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Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har også vært i møte med kommunal- og 

moderniseringsminister Monica Mæland, der de la fram deres syn på hvordan systemet fungerer. 

Hovedkonklusjonen til NKRF er at systemet ikke er komplisert, og at det ikke er vanskelig å 

gjøre dette på en riktig måte. Likevel vil NKRF se på opplegget og komme med innspill til 

forbedringer i det arbeidet som gjøres nå. 

 

Ett av spørsmålene som har dukket opp i forbindelse med Tolga-saken er revisors ansvar, og det 

igjen er relevant for kontrollutvalget å kjenne til med tanke på påseansvaret kontrollutvalget har 

ovenfor revisor ref. Kontrollutvalgsforskriften § 4. Revisors ansvar begrenses til å sjekke at 

kriteriene fra Helsedirektoratets rundskriv (Rundskriv IS-3/2018) er oppfylt. Det er kommunen 

som har det øverste ansvaret for at de registreringer som sendes inn til Helsedirektoratet er 

korrekte, og at ingen blir registrert som psykisk utviklingshemmede uten å ha fått en slik 

diagnose av kvalifisert personell. I sitt attestasjonsarbeid sjekker revisor at de registreringer 

kommunen har gjort, er i henhold til kriterier fastsatt i rundskriv fra Helsedirektoratet. Et av 

disse kriteriene er at det skal foreligge en diagnose. Men revisorer er ikke leger, og de kan ikke – 

og skal ikke – gå inn i selve diagnosene og vurdere dem. Det er helsevesenets ansvar.  

 

Rundskriv IS-3/2018 har satt følgende kriterier for utregning av rammetildeling i 

inntektssystemet mht. personer med psykisk utviklingshemming: 

 
1. a) har diagnostisert psykisk utviklingshemming eller Downs syndrom, eller  

 

b) har ein diagnostisert sjeldan tilstand/kromosomlidelse som medfører psykisk utviklingshemming (dei 

vanlegaste er Retts syndrom, Angelmans syndrom, Cri du Chat syndrom og Cornelia de Langes 

syndrom), eller  

 

c) har skriftleg stadfesting frå lege eller psykolog på at tilstanden til vedkommande oppfyller 

diagnosekriteriene for psykisk utviklingshemming, slik desse går fram av diagnosekode F70-F79 i ICD-10 

og diagnosekode P85 i IPCP-2  

 

2. er fylt 16 år pr. 1.1.2018  

 

3. pr. 1.1.2018 har vedtak om tenester etter helse- og omsorgstenestelova § 3-2 første ledd nr. 6, herunder 

BPA etter § 3-8, eller får omsorg av ein person som er tildelt avlastning eller omsorgsstønad for dette 

etter helse- og omsorgstenestelova § 3-6 nr. 2 eller 3  

 

Unntak: 

Kommunen skal ikkje registrere personar som:  

a. bur i ein av Landsbystiftelsen sine bukollektiv eller landsbyar  

b. personar som det vert gitt vertskommunetilskot for; sjå oversikt over kommunar som får 

vertskommunetilskot i vedlegg nr. 1»  

 

Kommunene registrerer tallet selv inne i Altinn. Når det gjelder kontroll står det følgende: 

 
«Kontroll av registrering  

Kommunen har sjølv ansvaret for at registreringa er korrekt. Kommunens revisor skal 

kontrollere at registreringa er gjort slik det står i rundskrivet. Revisor og rådmann signerer på 

skjemaet vedlegg 2 til rundskrivet. Skjemaet skal oppbevarast i kommunen for evt. seinare 

kontroll.» 
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Signe Ann Jørgensen, enhetsleder for boveiledertjenesten, vil orientere om hvordan kommunen 

ivaretar sitt omsorgsansvar for psykisk utviklingshemmede. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Etter sekretariatets vurdering ivaretar kontrollutvalget sin kontrolloppgave ved å rette fokus på 

kommunens registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra 

staten.  

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen.  

 

 

 
Vedlegg:  

- Rundskriv IS-3/2018 

- Vedlegg 2 til rundskriv IS-3-2018 

- Orientering til KU fra Aust-Agder revisjon IKS 

 

 

Vedlegg til sak 
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21/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjøp i Birkenes 

kommune 

 
Arkivsak-dok.  17/14413-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget ber om en ny orientering om saken våren 2020. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune i 

møte 27.09.17 sak 27/17-1b. Forvaltningsrevisjonsrapporten ble presentert i kontrollutvalgsmøte 

24.09.2018 sak 29/18 med følgende vedtak: 

 

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra 
forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune.  
 
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:  
 
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra 
forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Birkenes kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens 
anbefalinger om:  

- at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig kompetanse for 
relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på dokumentering av 
innkjøpsprosesser og etablering av rammeavtaler som på utpekte områder kan være 
risikodempende  

- at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig internkontrollsystem 
etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig sikkerhet sikrer at den øverste administrative 
ledelse gjennom rapportering fra enhetene kan føre betryggende kontroll med kommunens 
forvaltning. 

 
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 

 

Saksopplysninger: 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte på oppdrag fra kontrollutvalget i Birkenes kommune en 

forvaltningsrevisjon av internkontroll og innkjøp i kommunen. Formålet med prosjektet var å 

undersøke om kommunen har etablert rutiner og systemer som skal sikre at kommunen etterlever 

aktuelle lover, forskrifter og reglementer.  

 

Under følger problemstillingene som kontrollutvalget ba revisjonen om å vurdere, samt 

revisjonens konklusjon oppsummert under hver enkelt problemstilling: 
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Problemstilling 1: 

Har Birkenes kommune tilfredsstillende rutiner og systemer som sikrer overholdelse av 

kravene til offentlige innkjøp? 

 

Revisjonen legger i sin gjennomgang av rutiner og systemer til grunn de anbefalinger som følger 

av KS sitt idéhefte «Rådmannens internkontroll». Ideheftet fremhever COSO sitt teoretiske 

rammeverk for internkontroll som anbefalt måte å innrette kommunens internkontroll på. 

Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet skal ivareta en rimelig sikkerhet for 

målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av lover og regler. Videre står 

stortingsmeldingen «Det gode innkjøp» sentralt med bakgrunn i at dette er en stortingsmelding 

hvor anbefalingene er basert på de avvik og funn som er gjort i statlige og kommunale revisjoner 

over tid. 

 

I forarbeid og innledende møter med kommunen ble revisjonen gjort oppmerksom på at det er 

satt i gang et arbeid med å revidere kommunens rutiner og systemer herunder innkjøpsområdet. 

Det har for revisjonen vært et mål i denne sammenheng å gi gode teoretiske fremstillinger av de 

forventninger som følger til innkjøps- og internkontrollrutiner. Videre har det vært viktig å 

fremheve forhold som kan være av betydning for internkontrollen, men som ikke nødvendigvis 

settes i sammenheng med internkontroll av den eller de som utfører det. 

 

Revisjonen registrerer at kommunen gjennom sin kvalitetshåndbok ønsker å skape et system for 

internkontroll, men i mindre grad organiserer dette i tråd med de forventninger som legges til 

grunn for internkontroll gjennom rammeverket til COSO. Ved å innrette en slik dokumentasjon i 

tråd med de anbefalinger som følger av COSO vil alle sider av internkontroll kunne ivaretas på 

en god måte og gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen målrettet og effektiv drift, pålitelig 

rapportering og overholdelse av lover og regler. 

 

Flere av de handlinger som daglig utføres i kommunen, det være seg fra enhetsledere, øverste 

administrative ledelse eller administrativt nøkkelpersonell, kan settes i sammenheng med 

internkontroll. Utfordringen for Birkenes kommune er at dette i liten grad er nedfelt i 

internkontrollrutiner som samlet sett danner grunnlag for tilfredsstillende internkontroll. Flere 

enhetsledere peker også på at det er flere forhold som knytter seg til internkontroll som det ofte 

diskuteres og prates omkring, men som i liten grad skriftlig gjøres. 

 

Rutiner knyttet til innkjøp er etter revisjonens vurdering godt beskrevet både i kommunens 

økonomireglement så vel som gjennom forelagte rutiner utarbeidet av innkjøpssamarbeidet 

Birkenes kommune er en del av. Det er imidlertid fra flere av de som er intervjuet pekt mot 

svakheter knyttet til faglig oppfølging i kommunen. I denne sammenheng er det fra kommunen 

uttalt at det vurderes å flytte rollen som innkjøpskoordinater fra Struktur1 til 

kommuneadministrasjon. Dette vil slik revisjonen oppfatter det gjøres med bakgrunn i et ønske 

om å styrke kompetansen lokalt innen innkjøpsområdet. 

 

Revisjonen konkluderer i problemstilling en med at kommunen i liten grad har etablert rutiner 

og systemer for å ivareta internkontroll slik KS i sine anbefalinger legger til grunn. Når det 

kommer til kommunens rutiner på innkjøpsområdet anses disse å være tilfredsstillende. 
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Problemstilling 2: 

I hvilken grad tilfredsstiller Birkenes kommune lov om offentlige anskaffelser når det gjelder 

krav til konkurranse ved kjøp under nasjonal terskelverdi? 

 

Revisjonen gjorde i forbindelse med denne problemstillingen et utplukk av 16 anskaffelser 

fordelt på 8 anskaffelser i 2016 og 8 anskaffelser i 2017. Hensikten med en slik gjennomgang er 

å avdekke om det gjennomført anskaffelser i samsvar med lov om offentlige anskaffelser hvor 

prinsipper til konkurranse og etterprøvbarhet danner sentrale kriterier for vurderingen. 

Loven legger til grunn at det knyttet til en anskaffelse skal etableres tilstrekkelig 

dokumentasjon/protokoll, som kan underbygge krav til tilfredsstillende kunngjøring, vurderinger 

omkring leverandører og valg av leverandør. Dokumentasjonen skal sikre etterprøvbarhet i 

forbindelse med eksempelvis innsyn fra leverandører som ikke blir foretrukket. 

 

Ved gjennomgangen av anskaffelser ble det redegjort for alle 16 anskaffelser, men gitt unntak 

for to anskaffelser som knytter seg til leie av eksisterende eiendom. Selv om det er gitt unntak 

fremgår det anbefalinger fra myndighetene om at leiekontrakter bør gjøres til gjenstand for 

konkurranse for å sikre fortrinnsvis likebehandling. Av de 14 gjenstående anskaffelsene var det 

ikke i noen av tilfellene forelagt protokoll eller annen dokumentasjon som gav en helhetlig 

oversikt over anskaffelsesprosessen. Av de 14 anskaffelsene hvor det var forventet en 

konkurranse i forkant av tildeling var det 9 av disse som oppfyller kravet. Det er da akseptert at 

enkelte av disse anskaffelsene hadde to tilbydere som følge av markedssegment. 

 

Samlet sett setter revisjonen de lovbrudd som fremgår ovenfor i sammenheng med først og fremst 

manglende kompetanse omkring lovens bestemmelser på området. Sett i lys av de opplysninger 

som fremgår av rapportens problemstilling tre er det indikasjoner på at det foreligger et behov 

for rammeavtaler som i vesentlig grad kan redusere risiko knyttet til fremtidige lovbrudd på 

enkelte tjenesteområder. 

 

Problemstilling 3: 

I hvilken grad etterlever Birkenes kommune gjeldende rammeavtaler ved innkjøp av varer og 

tjenester? 

 

Revisjonens gjennomgang av utvalgte rammeavtaler og overholdelse av disse viser at Birkenes 

kommune i det vesentligste har en tilfredsstillende praksis omkring dette. Revisjonen tar 

imidlertid forbehold knyttet til enkelte av rammeavtalene da det fremkommer en praksis knyttet 

til flere av disse, hvor det gis oppdrag på fastpris selv om avtalene legger til grunn arbeid basert 

på timepris. 

 

Ved gjennomgangen av rammeavtaler inngått av Birkenes kommune er revisjonen forelagt 

dokumentasjon som viser at det i flere av avtalene skal utføres arbeid basert på timesatser. Her 

legger revisjonen til grunn at det ikke fremgår i rammeavtalene at det gis åpning også for 

oppdrag basert på fastpris, som det eksempelvis fremgår av rammeavtale med Nye Fargehuset 

as. Forelagte fakturaer knyttet til utplukk viser at det er inngått anskaffelser basert på fastpris i 

forbindelse med avtaler som er basert på timepris. Konkret er det gjennomført anskaffelser på 

henholdsvis kr. 500 000,- eksl. mva og over kr. 4 000 000,- inkl. mva på rammeavtaler hvor 

oppdrag skal baseres på fastsatte timepriser. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere om 

disse anskaffelsene kunne vært mulig å få rimeligere eller av bedre kvalitet med konkurranse, 

men legger til grunn prinsippet om konkurranse og likebehandling da omfanget omkring disse 

anskaffelsene ikke anses å være tatt høyde for i de forelagte rammeavtaler eller 

konkurransegrunnlag. 
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I intervjuer med enhetsledere opplever revisjonen at det er behov for etablering av rammeavtaler 

på enkelte tjenesteområder hvor det oppleves som utfordrende å gjennomføre kvalitativt gode 

anskaffelser på kort tid. Det er også viktig at kommunen drar nytte av de erfaringer enhetsledere 

gjør gjennom bruken av rammeavtaler slik at det sikres gode evalueringer og forbedringer 

knyttet til inngåelse av nye rammeavtaler. 

 

I rapporten kom revisjonen med følgende anbefalinger til Birkenes kommune: 
- Revisjonen anbefaler at rådmannen på bakgrunn av revisjonens vurderinger sikrer tilstrekkelig 

kompetanse for relevant personell innen innkjøpsområdet. Da med spesielt fokus på 

dokumentering av innkjøpsprosesser og etablering av rammeavtaler som på utpekte områder kan 

være risikodempende 

- Revisjonen anbefaler at Birkenes kommune i det videre arbeidet med utarbeidelse av et helhetlig 

internkontrollsystem etablerer rutiner og prosedyrer som med rimelig sikkerhet sikrer at den 

øverste administrative ledelse gjennom rapportering fra enhetene kan føre betryggende kontroll 

med kommunens forvaltning  

 

Vedlagt ligger handlingsplan og presentasjon utarbeidet av økonomisjef Tom Olstad. 

Det gjøres oppmerksom på at handlingsplanen er supplert med enkelte tiltak som ikke er påpekt 

direkte i rapporten, men som administrasjonen har planlagt å utføre. 

 

Handlingsplanen viser at Birkenes kommune har innført eller påbegynt en rekke hovedaktiviteter 

innenfor problemstilling 1. Alle hovedaktivitetene har fått tidsfrister, og Birkenes kommune har 

gjennomført alle aktivitetene hvor tidsfristen har gått ut. De aktivitetene som er planlagt innenfor 

problemstilling 2 og 3 har tidsfrist i slutten av 2019 og senere, og er ikke påbegynt ennå.  

 

Økonomisjef Tom Olstad vil presentere den vedlagte handlingsplanen og presentasjonen for 

kontrollutvalget i møte og svare på eventuelle spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget følger saken videre, og anbefaler å be om ny 

orientering fra administrasjonen i løpet av våren 2020. 

 
Vedlegg:  

- Handlingsplan 

- Powerpoint-presentasjon: Plan for oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport 

innkjøp.  

 

 

Vedlegg til sak 
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22/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Birkenes kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/07665-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Birkenes kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Birkenes kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 

 

Birkenes kommunes årsregnskap viser et negativt netto driftsresultat på kr 1 796 678,- og et 

regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 3 594 761,-. Investeringsregnskapet er gjort opp i 

balanse. 

 

Revisjonen viser i sin beretning til at de mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til 

Birkenes kommune pr 31.12.2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne 

datoen i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Kontrollutvalget merker seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, men 

som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens lånegjeld, knyttet til investeringer, litt under 

kommunens driftsinntekter, og tilsier at en forholdsmessig stor andel av driftsinntektene vil måtte 

gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen 

omhandler. 

Kontrollutvalget anbefaler at Tvedestrand kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Kommuneloven § 77 nr. 4 jf. kontrollutvalgsforskriften § 6 pålegger kontrollutvalget et ansvar 

for å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi en 

uttalelse om kommunens årsregnskap før det vedtas, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Uttalelsen 

skal avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at 
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det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret. 

 

Kommuneloven § 78 nr. 5 sier at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Birkenes kommune har avlagt sitt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til revisor 

og kontrollutvalget.  

 

Aust-Agder revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 10.04.19 og er en såkalt ren 

beretning. Dette indikerer at revisor ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige 

feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har 

kontrollutvalget mottatt rapport om årsregnskapet. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare 

revisor sin revisjon av årsregnskapet bedre enn det som kommer frem av revisjonsberetningen. 

Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalget sin uttalelse. 

 

Kontrollutvalget bør merke seg revisjonens kommentarer om øvrige forhold som er uheldige, 

men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen: 
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen. 

- Ved utgangen av 2018 utgjør kommunens lånegjeld, knyttet til investeringer, litt under 

kommunens driftsinntekter, og tilsier at en forholdsmessig stor andel av driftsinntektene vil måtte 

gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

 

Administrasjonen vil orientere og svare på spørsmål. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen gir et tilfredsstillende 

bilde av den økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttalelse slik det kommer frem av 

forslag til vedtak. 

 

 
Vedlegg:  

- Årsregnskap 2018 - for Birkenes kommune. 

- Årsberetning 2018. 

- Regnskapsåret 2018 – Revisors oppsummering. 

- Uavhengig revisors beretning. 

 

 

Vedlegg til sak 
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23/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Arkivsak-dok.  19/08637-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-

Agder revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Dette saksfremlegget benytter den nye kommuneloven som er vedtatt skal tre i kraft fra og med 

det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. Dette fordi saken omhandler plan for forvaltningsrevisjon som ikke vil 

bli vedtatt før i neste valgperiode. 

 

Ifølge bestemmelsene om kontrollutvalgets virksomhet i kommunelovens kapittel 23 innebærer 

forvaltningsrevisjon: «å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.» 

 

Ifølge kommunelovens §23-3 er det et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en 

risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 

 

Saksopplysninger: 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må 

det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) av 

kommunens virksomhet. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi svar på hvilke områder det 

er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 

undersøke. Det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører risiko- og vesentlighetsvurderingen, 

og dette bør skje i tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at 
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kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering 

av prosjekt som skal gjennomføres i planperioden.  

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunen, og derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med den overordnede analysen. Det legges opp til at kontrollutvalget i dette møte skal 

bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for forvaltningsrevisjon fra Aust-Agder revisjon IKS 

for levering våren 2020. Kontrollutvalget vil så i neste møte kunne gi sine innspill til planen. Det 

nye kontrollutvalget og kommunestyret vil så delta i det videre arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og etterhvert behandle plan for forvaltningsrevisjon for neste 

valgperiode våren 2020. 
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24/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/08637-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-Agder 

revisjon IKS for levering våren 2020.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Dette saksfremlegget benytter den nye kommuneloven som er vedtatt skal tre i kraft fra og med 

det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av 

valgperioden 2019-2023. Dette fordi saken omhandler plan for eierskapskontroll som ikke vil bli 

vedtatt før i neste valgperiode. 

 

Ifølge bestemmelsene om kontrollutvalgets virksomhet i kommunelovens kapittel 23 innebærer 

eierskapskontroll: «å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.» 

 

Ifølge kommunelovens §23-4 er det et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 

etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 

kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 
Saksopplysninger: 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke eierskap som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsvurdering (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi svar på hvilke eierskap det er knyttet størst 

risiko til, og hvilke eierskap det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Det er 

tradisjonelt revisjonen som gjennomfører risiko- og vesentlighetsvurderingen, og dette bør skje i 

tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt 
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involvert i prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal 

gjennomføres i planperioden.  

Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle 

kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har 

god kjennskap til kommunen, og derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med den overordnede analysen. Det legges opp til at kontrollutvalget i dette møte skal 

bestille risiko- og vesentlighetsvurdering for eierskapskontroll fra Aust-Agder revisjon IKS for 

levering våren 2020. Kontrollutvalget vil så i neste møte kunne gi sine innspill til planen. Det 

nye kontrollutvalget og kommunestyret vil så delta i det videre arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen og etterhvert behandle plan for eierskapskontroll for neste valgperiode 

våren 2020. 
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25/19 Orientering fra revisjonen 06.05.2019. 

 
Arkivsak-dok.  19/00084-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 25/19 

 

 

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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26/19 Referatsaker 06.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00087-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 
 

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

a. 28.03.2019  

i. Sak 015/19 – 2 Protokoll fra Birkenes kontrollutvalg 04.02.2019 

ii. 017/19 Tilstandsrapport opplæring 2019, Del 1: Læringsutbytte 

iii. 023/19 Kontrollutvalgets årsmelding 2018  

iv. 026/19 Vedtatt økonomi og handlingsplan 2019-2022 Årsbudsjett 2019 – 

korrigering vedtakspunkt 4 

v. 030/19 Avlastningsbolig på stoppedalsmyra, utvidelse av budsjettramme. 

 
2. Innkommen/utgående post: 

a. Ingen innkommen/utgående post. 

 
3. Neste møte 23.09.2019 kl. 13.00, virksomhetsbesøk hos Returkraft med etterfølgende møte. 
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27/19 Eventuelt 06.05.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00090-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Birkenes kontrollutvalg 06.05.2019 27/19 

 

 

  

 


