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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 24.04.2019 kl. 9:00  
Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten (2. etg.)  
Arkivsak: 19/00103  
Arkivkode: 033   
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15/19 19/00104-3 Orientering fra revisjonen 24.04.2019. 20 
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Arendal, 12.04.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Tobias Wessel-Hansen Tangen 

 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 24.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-8 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 24.04.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-9 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 13.02.2019 godkjennes. 

 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 13.02.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

7/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 for Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/04609-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Åmli kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Åmli kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

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

revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2018. 

 

Åmli kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat kr. 2 871 824,- og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 4 475 395,-. Investeringsregnskapet viser et resultat 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 

Åmli 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 mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsmeldingen til rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Åmli kommune for 2018 og slutter 

seg til revisors beretning av 05.04.19. 

 

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 

det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir sin innstilling om årsregnskapet til 

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

kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 

Aust-Agder revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 05.04.19 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. 

 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen vil orientere og svare på spørsmål. 

 

 
Vurdering fra sekretariatet: 

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

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

forslag til vedtak. 

 

 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2018 - Årsmelding og regnskap for Åmli kommune. 

- Uavhengig revisors beretning. 

- Regnskapsåret 2018 – Revisors oppsummering. 

 

 

Vedlegg til sak 
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8/19 Sykefraværsoppfølging i Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/03993-1 

Arkivkode.  461  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget tok opp følgende under sak 6/19 eventuelt den 13.02.2019: 

««Sykefraværsoppfølging i Åmli kommune: Kontrollutvalget ber administrasjonen om å gi en 

orientering vedrørende sykefraværsoppfølging i ÅPOS, skole og generelt i Åmli kommune. Har 

kommunen gode systemer for dette?»  

 

 

Saksopplysninger: 

Oppfølging av sykemeldte er viktig både for den sykemeldte selv og for bedriften. Forskning 

viser at en god relasjon mellom lederen og den sykemeldte er viktig for å oppnå en raskest mulig 

tilbakeføring til arbeidslivet («Tilbakeføring til arbeid: Relasjonen mellom sykemeldt og 

nærmeste leder» av Solberg A, Aas RW, Rapport IRIS – 2010/102). Ser man til lovverket så er 

systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær et av kravene i 

arbeidsmiljøloven §3-1 (vedrørende systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). 

 

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å følge opp sykefraværet i virksomheten. I mange 

virksomheter delegerer arbeidsgiver personalansvaret til en leder som får personalansvar for arbeidstakere 

i sin enhet eller avdeling. Lederen som har personalansvaret kan ikke delegere sykefraværsoppfølgingen 

videre til andre.  

Sykefraværsoppfølgingen inneholder flere viktige krav. Her er et utdrag: 
- Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, 

iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. 

Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter 

særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått 

arbeidsrettede tiltak e.l. (Arbeidsmiljøloven §4-6). Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at 

bestemmelsen tar sikte på tilbakeføring av sykmeldte arbeidstakere. Dersom det ikke viser seg 

mulig å tilrettelegge slik at arbeidstaker kan fortsette i sitt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver 

vurdere omplassering/overføring til annet arbeid. Arbeidsgivers plikt går ikke så langt som til å 

opprette en ny stilling for den aktuelle arbeidstaker, men dersom det er eller blir ledig en 

passende stilling i virksomheten, skal den tilbys arbeidstakeren hvis vedkommende ellers er 

skikket for stillingen. (Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) side 309). I det at arbeidstakeren skal kunne 

fortsette i sitt vanlige arbeid, ligger at stillingens grunnpreg ikke skal endres av tilretteleggingen. 

Øvrige arbeidstakere kan ikke varig pålegges en økt arbeidsbelastning som følge av 

tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne. At hensynet til øvrige arbeidstakere 

setter grenser for arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, slås fast i RG-1985-577. 

http://ot.prp.nr/
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- Den ansatte har i henhold til folketrygdloven §8-8 plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren og 

Arbeids- og velferdsetaten om egen funksjonsevne og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å 

tilrettelegge arbeidet og utprøving av funksjonsevnen blir utredet og iverksatt. Den ansatte plikter 

også å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner og delta i dialogmøter 

som nevnt i Arbeidsmiljøloven §4-6 og folketrygdloven §8-7 a. 

- En skriftlig og dynamisk oppfølgingsplan er viktig for å dokumentere det som gjøres i 

oppfølgingen. Arbeidsgiver plikter å utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte 

(arbeidsmiljøloven § 4-6). Planen skal være ferdig senest innen fire ukers sykefravær, og 

revideres etter behov underveis i sykefraværsløpet, blant annet i forbindelse med dialogmøter. 

- Arbeidsgiver skal kalle inn arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest 

sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet (dette kalles for «dialogmøte 1»). 

- For å ha fortsatt rett til sykepenger etter åtte ukers sykmelding, er det etter folketrygdloven et 

krav om at arbeidstaker prøver seg i arbeidsrelatert aktivitet dersom dette er mulig helsemessig. 

Vurdering av mulighetene for tilrettelegging av arbeidsplassen er viktig i denne prosessen.  

- Innen 26 uker skal NAV-kontoret innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Dette er 

et møte hvor begge parter har møteplikt. Ved behov kan alle parter be om at NAV innkaller til et 

dialogmøte 3. 

- Senest innen 1 år (som er maksimal tid for sykepenger) skal NAV-kontoret på ny vurdere 

rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. 

 

Åmli kommune er en IA-bedrift. Inkluderende Arbeidsliv (IA)-samarbeidets overordnede mål er 

å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne 

måten øke sysselsettingen. IA-avtalen har flere virkemidler, som bl.a. utvidet sykemelding og 

kompetansetiltak for langtidssykemeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme 

tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.  

 

Leder av rådmannens stab, Terje Beruldsen, vil komme med en muntlig orientering om saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av administrasjonens orientering. 
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9/19 Oppfølging av vedtak om ekstra hjelp i skolen 

 
Arkivsak-dok.  19/04540-1 

Arkivkode.  030  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 9/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget tok 13.02.2019 opp følgende under sak 6/19 Eventuelt: «Oppfølging av vedtak om ekstra 

hjelp i skolen: Kontrollutvalget ønsker at administrasjonen skal orientere på generell basis hvordan slike 

vedtak følges opp.» 

 

 

Saksopplysninger: 

Opplæringsloven §13-10 tillegger kommunen ansvar for å følge opp opplæringsloven og 

tilhørende forskrifter. Det er presisert at skoleeier både skal ha et forsvarlig system for å vurdere 

om kravene i lovverket blir oppfylt, og et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra disse 

vurderingene og nasjonale kvalitetsvurderinger. §5-1 sier at elever som ikke har eller som ikke 

kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning.  

 

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste for kommuner. Det er PPT som 

skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp 

der loven krever det.  

 

Saksgang i henhold til utdanningsdirektoratets veiledning (vedlagt): 

Etter at PP-tjenesten har oversendt sin sakkyndige vurdering til skolen, skal skolen vurdere og 

avgjøre om eleven har rett til spesialundervisning. Det er skoleeier som har myndighet til å fatte 

enkeltvedtak. Når rektor har fattet et enkeltvedtak som gir eleven rett til spesialundervisning, må 

skolen utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP) for eleven. Til sist skal skolen vurdere og 

evaluere elevens utvikling og hvordan opplæringstilbudet fungerer. 

 

Enhetsleder for oppvekst Tore Flottorp og Rektor Odd Arne Eliassen vil orientere muntlig om 

saken. 

 

 
Vedlegg:  

- Utdanningsdirektoratets veiledning «Spesialundervisning – saksgang». Sist endret: 05.09.2017. 

Vedlegg til sak 
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10/19 Årsrapport 2018 kemneren for Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/02610-3 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Årsrapport og årsregnskap for 2018 fra kemneren i Åmli kommune, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åmli kommune tas til orientering. 

 

 
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 Åmli fungerer også som kemner for Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei 

kommune 

med kontorsted i Tvedestrand. Kontorets navn er Kemneren i Østregionen, Aust-Agder.  

 

Kontoret har i 2018 benyttet 0,64 årsverk til arbeid som angitt i skatteoppkreverinstruksen. Åmli 

er med i et interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll hvor det i 2018 ble kjøpt tjenester 

(kontroller) som tilsvarer 0,08 årsverk (inkludert i tallet på 0,64 årsverk).  

 

Etter kemneren sin vurdering har kontoret en fin balanse mellom formell bakgrunn og erfaring 

som samlet sett gir god faglig kompetanse. Kemneren er av den oppfatning at kontoret er 

tilstrekkelig bemannet til å utføre oppgavene på en forsvarlig og god måte i tiden som kommer. 

 
Skatteoppkreveren i Åmli er med i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen i Agder som er lokalisert i 

Tvedestrand. Det ble i 2018 gjennomført 5 kontroller; 2 formalkontroller, 1 avdekkingskontroll og 2 

undersøkelseskontroller. Dette utgjør et resultat på 5,6 % av arbeidsgiverne i kommunen, noe over målet 

på 5% fastsatt av skattedirektoratet.  
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Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder:  

- Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsrapport og årsregnskap  

- innkrevingsarbeid og oppfølging av restanser 

- Arbeidsgiverkontroll  

 

Basert på de kontrollene som skatteetaten har gjennomført, finner de at skatteoppkreverfunksjonen har 

utført sin virksomhet i det alt vesentlige i samsvar med gjeldende regelverk. Skatteetatens kontrollrapport 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Åmli kommune er vedlagt saken.  

 

Årsrapport for 2018 fra kemneren i Åmli kommune, samt kontrollrapport 2018 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Åmli kommune legges frem for kontrollutvalget til orientering. 

 

 

 
Vedlegg:  
- Årsrapport 2018 Kemneren i Åmli kommune. 

- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Åmli kommune. 

 

 

Vedlegg til sak 
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11/19 Orientering - Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

2019 

 
Arkivsak-dok.  19/03887-1 

Arkivkode.  210  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 11/19 

 

 

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 et ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av tilsynsvirksomheten rettet 

mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 2019 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 Åmli kommune: 

 
Tilsynsobjekt Tilsynstema Fagområde Tilsynsetat Tidsrom 

NAV Åmli Saksbehandling og 
internkontroll 

NAV Aust-Agder Revisjon Vår 2019 

Åmli kommune Sykehjem   FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

26-27.mars 

Vannverk: Dølemo, 
Gjøv, Nelaug, 
Selåsvatn 

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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12/19 Selskapskontroll - selvkost i IATA IKS - Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/04490-4 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Åmli kontrollutvalg ønsker å bli med på en felles selskapskontroll av selvkost i IATA IKS 

sammen med 

de andre eierkommunene. 

Åmli kontrollutvalg godkjenner prosjektplanen fra Telemark kommunerevisjon IKS som den 

foreligger 

med alle tre problemstillingene, med en pris på 29 000,- 

 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret bevilger kr 29 000,- til selskapskontroll av selvkost i IATA IKS. 
 

 
Bakgrunn for saken: 

Åmli kontrollutvalg har fått en henvendelse fra Drangedal kontrollutvalg med ønske om en felles 

selskapskontroll av selvkost i IATA IKS. 

 

Kontrollutvalget i Drangedal kommune behandlet i møte 11.03.19 sak 5/19. Følgende vedtak ble 

fattet: 

«Kontrollutvalget ønsker at det gjennomføres en felles selskapskontroll om selvkost i IATA IKS 

med kontrollutvalgene i de øvrige eierkommunene.» 

 

Henvendelsen i sin helhet er vedlagt saken. 

 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen foreslår følgende problemstillinger:  

 

Problemstilling 1  

I hvilken grad utøver kommunene sitt eierskap i selskapet i samsvar med relevante anbefalinger og 

vedtak?  

 

Problemstilling 2  

Er den felles avfallsforskriften for IATA-kommunene i samsvar med hjemmelsgrunnlaget?  

 

Problemstilling 3  

Har IATA IKS tiltak for å sikre at reglene om selvkost og beregning av gebyr følges? 

 
Telemark kommunerevisjon IKS kan starte denne kontrollen i august, og levere rapport før årsskiftet.  
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Kontrollen av problemstilling 2 og 3 har en samlet kostnad på kr. 100 000.  

Kontroll av problemstilling nr. 1 har en tilleggskostnad på kr. 10 000 per kommune, forutsatt at 

problemstilling 2 og 3 skal gjennomføres. 

Det er ulike måter å fordele kostnadene på. Kostnaden kan fordeles etter eierandel, eller den kan 

deles likt på alle deltakerne. En annen mulighet er en kombinasjon av dette, f.eks. slik: 

 

Kommune/ande

l i selskapet  

Flat fordeling 

50% av  

kr 100 000  

Fordeling etter 

andel 50% av  

kr 100 000  

Kommunedel  

(valgfritt),  

Totalpris per 

kommune  

Nome (46,9%)  12 500  23 450  10 000  45 950  

Drangedal 

(29,8%)  

12 500  14 900  10 000  37 400  

Åmli (13,0%)  12 500  6 500  10 000  29 000  

Nissedal 

(10,3%)  

12 500  5 150  10 000  27 650  

SUM  50 000  50 000  40 000  140 000  

 

 
 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet legger frem forslag om deltakelse i felles selskapskontroll av selvkost i IATA IKS, 

med de andre eierkommunene. Med en pris fordelt mellom kommunene på 50% av eierandel og 

50% av flat fordeling, med kommunedel. 

 

Det gjøres oppmerksom på at Åmli kommune i utgangspunktet ikke har noen «ledige ressurser» 

til selskapskontroll innenfor det ordinære tilskuddet. Det blir derfor aktuelt å søke 

kommunestyret om ekstra midler dersom kontrollutvalget velger å delta i prosjektet. 

 

 
Vedlegg:  

-Henvendelse til kontrollutvalgene i de andre eierkommunene til IATA IKS med ønske om en 

felles selskapskontroll. 

-prosjektplan med pristilbud. 

 

 

Vedlegg til sak 
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13/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 

 
Arkivsak-dok.  19/08633-1 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 13/19 

 

 

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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14/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/08633-2 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 14/19 

 

 

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 
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tett samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at 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 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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15/19 Orientering fra revisjonen 24.04.2019. 

 
Arkivsak-dok.  19/00104-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 15/19 

 

 

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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16/19 Referatsaker 24.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00105-3 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 

a.  

 
2. Innkommende/utgående post: 

a. Protokoll fra styremøte i IATA IKS 26.02.2019 

b. Innkalling til møte i representantskapet IATA 25.04.2019 

c. Årsmelding med regnskap IATA Næring AS 2018 

 

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

a. 28.02.2019: 

i. Sak RS 19/11 Møteinnkalling til kontrollutvalget i Åmli 13.02.2019 

ii. Sak PS 19/15 Tilstandsrapport Åmli Skule 2018 

b. 21.03.2019: 

i. Sak RS 19/16 Protokoll fra Åmli kontrollutvalg 13.02.2019 

 

 
4. Neste møte 12.06.2019 kl. 09.00-12.00 

 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll fra styremøte IATA IKS 26.02.2019 

- Epost: til representantskapet i Indre Agder og Telemark avfallsselskap IKS datert 28.03.2019. 

- Innkalling til møte i representantskapet IATA 25.04.2019 

- Årsmelding med regnskap IATA Næring AS 2018 

 

 

Vedlegg til sak 
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17/19 Eventuelt 24.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00106-4 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 17/19 

 

 

  

 


