
Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (12.06.2019) 

Notodden kontrollutvalg 

Date: 2019-06-12T09:00:00 

Location: Notodden kommunehus, møterom 4 etg. 

Note: 

Dato: 12.06.2019 kl. 10:00 – 11:15  

Møtested: Notodden kommunehus, møterom 4 etg.  

Arkivsak: 19/00020  

Arkivkode: 033   

 

Sommerlunsj på Eyde restaurant kl 11:30! 

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr.tlf 90114543 

 

Innkalles: 

Sak 18/19 Rådmann Per Sturla Værnes   Kl: 10:00 
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Arkivsak-dok. 19/00020-19 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 12.06.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 12.06.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 12.06.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

Vedlegg:  

-møteinnkalling 12.06.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00020-20 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 24.04.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 24.04.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 24.04.2019 
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Møteprotokoll  
 

Notodden kontrollutvalg 

 
Dato: 24.04.2019 kl. 9:00 – 13:30 
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapsalen 
Arkivsak: 19/00020 
  
Til stede:  Leder Katrine Sandsdalen Lia, nestleder Einar Iversen, medlem Bjarne 

Bakken, medlem Anne Solberg, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær 

Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Økonomisjef Håkon Kristian Sørby, Daglig leder Vannfronten AS John Terje 

Veseth, rådmann Per Sturla Værnes, ordfører Gry F. Bløchlinger, Juridisk 

ansvarlig Tom Hjorth, Skatteoppkrever Arnt Helge Kaasa 

 

Ny rådmann Per Sturla Værnes, ny leder av KU Katrine Sandsdalen Lia og ny 

nestleder av KU Einar Iversen presenterte seg.  

 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00020-10 Godkjenning av møteinnkalling 24.04.2019 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00020-11 Godkjenning av protokoll 13.02.2019 4 

Saker til behandling 
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10/19 19/03543-1 
Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 
5 

11/19 19/03539-1 
Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 
6 

12/19 18/11518-19 Oppfølging av vedtak i sak Vannfronten eiendom AS 9 

13/19 19/03544-1 Inngåelse av avtaler i Notodden kommune 10 

14/19 19/03535-2 
Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Notodden kommune 
11 

15/19 19/08925-1 
Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Notodden kommune 
12 

16/19 19/00035-3 Referatsaker 24.04.2019 - Notodden kontrollutvalg 13 

17/19 19/00036-5 Eventuelt 24.04.2019 - Notodden kontrollutvalg 14 

    

 

 
Notodden, 24.04.2019 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder    Sekretær 

Katrine Sandsdalen Lia   Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av møteinnkalling 24.04.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 24.04.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll 13.02.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll 13.02.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Protokoll 13.02.2019 ble lagt frem for godkjenning.. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Protokoll 13.02.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

10/19 Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Notodden Kommuneskoger 
KF 2018, med årsberetning. Utvalget baserer sin behandling på Telemark 
kommunerevisjon IKS sitt arbeid og revisors beretning. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader og anbefaler at årsregnskapet for 
Notodden Kommuneskoger KF 2018 med årsberetning, godkjennes. 
 

 

Møtehandsaming 

Notodden Kommuneskoger KFs årsregnskap og årsberetning 2018, inkludert revisors 

beretning ble lagt frem i møtet av sekretariatet og revisjonen. Økonomisjef Håkon Kristian Sørby 

og rådmann Per Sturla Værnes var tilstede i saken. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Notodden Kommuneskoger 
KF 2018, med årsberetning. Utvalget baserer sin behandling på Telemark 
kommunerevisjon IKS sitt arbeid og revisors beretning. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader og anbefaler at årsregnskapet for 
Notodden Kommuneskoger KF 2018 med årsberetning, godkjennes. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 11/19 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Notodden kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Notoddens kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har 

avlagt revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet. Årsregnskapet viser 

768 018 291 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 190 305. 

 

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 5 052 860 og et mindreforbruk på kr 

8 190 205 Det er avsatt kr 3 937 531 til disposisjonsfond og overført kr 11 614 000 til 

investeringsregnskapet. 

 

Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 

 

Utgiften til gang- og sykkelvei i Gransherad ca 6,2 millioner er finansiert av kommunens 

egne midler (disposisjonsfond) og ikke aktivert som anleggsmidler i balanseregnskapet. 

Dersom nivået på disposisjonsfondet blir lavt innskrenker dette kommunens handlingsrom. 

 

Kommunens økonomireglement fra 2003 må ajourføres. Dette må være på plass i løpet av 

høsten 2019, da dette er et eksplisitt krav i ny kommunelov. 

 

Kommunen bør ha fokus på rutiner for budsjettendringer og rapportering av investeringer 

gjennom året. Årsmeldingen burde omtalt årsaken til budsjettavvik for investeringer i 

anleggsmidler. 

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til 

kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Notoddens kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 

godkjennes. 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 09.04.2019 

er vedlagt. 

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 
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Møtehandsaming 
Økonomisjef Håkon Kristian Sørby la frem årsregnskap 2018. Rådmann Per Sturla Værnes og 

ordfører Gry F. Bløchlinger var tilstede i saken. 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem rapport om revisjon av regnskapet 2018. 
 

Korrigeringer i vedtak i forhold til forslag til vedtak:  

Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat (negativt lagt inn) 

Endret, mindreforbruk på kr 8 190 205 til mindreforbruk på kr 8 190 305 

 

Endret avsnitt i forhold til forslag til vedtak: 

Utgiften til gang- og sykkelvei i Gransherad ca. kr 6,2 millioner er feilaktig bokført i 

investeringsregnskapet og gir brudd på regnskapsforskriften. Prosjektet er finansiert av 

kommunens egne midler (disposisjonsfond) og ikke aktivert som anleggsmidler i 

balanseregnskapet.   
 

Lagt til i forhold til forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget ser med bekymring på Notodden kommunes økende lånegjeld, og ber 

om at framtidige investeringer vurderes i forhold til konsekvensene for kommunens 

driftsbudsjett. 

 

I saksopplysninger er følgende endret, årsregnskapet er avlagt 15.2, mens årsmeldingen er 

fremlagt 2.4. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/19 Godkjenning av protokoll 24.04.2019 - 19/00020-20 Godkjenning av protokoll 24.04.2019 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 24.04.2019

 

 8  

Vedtak  

Kontrollutvalgets uttalelse til Notodden kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Notoddens kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har 

avlagt revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet. Årsregnskapet viser kr 

768 018 291 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 190 305. 

 

Driftsregnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr 5 052 860 og et mindreforbruk 

på kr 8 190 305 Det er avsatt kr 3 937 531 til disposisjonsfond og overført kr 11 614 000 til 

investeringsregnskapet. 

 

Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 

 

Utgiften til gang- og sykkelvei i Gransherad ca. kr 6,2 millioner er feilaktig bokført i 

investeringsregnskapet og gir brudd på regnskapsforskriften. Prosjektet er finansiert av 

kommunens egne midler (disposisjonsfond) og ikke aktivert som anleggsmidler i 

balanseregnskapet.   
 

Kontrollutvalget ser med bekymring på Notodden kommunes økende lånegjeld, og ber 

om at framtidige investeringer vurderes i forhold til konsekvensene for kommunens 

driftsbudsjett. 

 

Dersom nivået på disposisjonsfondet blir lavt innskrenker dette kommunens handlingsrom. 

 

Kommunens økonomireglement fra 2003 må ajourføres. Dette må være på plass i løpet av 

høsten 2019, da dette er et eksplisitt krav i ny kommunelov. 

 

Kommunen bør ha fokus på rutiner for budsjettendringer og rapportering av investeringer 

gjennom året. Årsmeldingen burde omtalt årsaken til budsjettavvik for investeringer i 

anleggsmidler. 

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til 

kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

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

som årsrapporten til 

rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Notoddens kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 

godkjennes. 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 09.04.2019 

er vedlagt. 

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Oppfølging av vedtak i sak Vannfronten eiendom AS 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak 

 

 

Møtehandsaming 
Daglig leder i Vannfronten John Terje Veseth møtte og la frem opsjonsavtale mellom 

boligbyggelagene i Notodden og Kongsberg, BNG utvikling AS og Vannfronten AS.  

 

Avtalene som ble presentert i møtet sendes sekretariatet som tilbakemelding i saken.  

Disse arkiveres unntatt offentlighet. FVL. § 13.2 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Inngåelse av avtaler i Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Ingen forslag til vedtak. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Sturla Værnes, ordfører Gry F. Bløchlinger, Juridisk ansvarlig Tom Hjorth, var tilstede 

for dialog i saken. 
 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar dialogen med ordfører og administrasjonen til orientering.  

 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 14/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Notodden 

kommune» og Årsrapport med årsregnskap fra skatteoppkreveren for 2018» til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Skatteoppkrever Arnt Helge Kaasa møter for å svare på eventuelle spørsmål fra utvalget 

 

Følgende dokument ble lagt frem i saken: 
- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Notodden kommune  

- Årsrapport med årsregnskap for skatteoppkreveren 2018 - Notodden kommune 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Notodden 

kommune» og Årsrapport med årsregnskap fra skatteoppkreveren for 2018» til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 15/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Det ble orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS, til kontrollutvalg i ikke 

sammenslåingskommuner ved opplysninger gitt i saksframlegg. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Referatsaker 24.04.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 16/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 

 Betraktninger fra KS kurs om ny kommunelov  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Eventuelt 24.04.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 17/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Nyvalgt leder av kontrollutvalget Katrine Sandalen Lia er tilkallingsvikar ved skole i 

Notodden kommune. 

 

 
Begrensninger i valgbarhet 
Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgsarbeidet medfører at et medlem av 

kontrollutvalget som hovedregel ikke kan ha verv som kan komme i konflikt med arbeidet i 

kontrollutvalget. Dette innebærer at følgende personer ikke kan bli valgt til kontrollutvalget:  

_ ordfører og varaordfører  

_ medlem og varamedlem til formannskap og fylkesutvalg  

_ medlem og varamedlem av kommunestyrekomité  

_ medlem og varamedlem av kommunale nemnder og utvalg med beslutningsmyndighet  

_ ansatte i kommunen, uansett stillingsbrøk. 

 

Kontrollutvalget tok stilling til om kommunestyret skal velge ny leder. 

Kontrollutvalget har to møter igjen i denne perioden. 

Leder har ikke noen stillingsprosent i kommunen. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Utvalget fortsetter som nå. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/05343-10 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av vedtak i sak Orientering om Rossebu industriområde 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Notodden kontrollutvalg behandlet saken i møte 13.02.2019 sak 2/19  

Møtebehandling 
Rådmann Jan Erik Søhol, virksomhetsleder for plan Janne Væringstad møtte og orienterte om at 

henvendelsen til direktoratet for mineralforvaltningen ikke foreligger. 
 

Kontrollutvalget ønsker et svar på om det er konsesjonsplikt.  
  

Vedtak  
Kontrollutvalget tar opp saken i et senere møte og oppfordrer kommunen til etterlyse et svar fra 

direktoratet for mineralforvaltning. Kontrollutvalget ønsker også svar fra kommunen om 

virksomheten/Rossebuområdet drives etter reguleringsplan. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Rådmann Per Sturla Værnes møter for orientering i saken. 
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Arkivsak-dok. 19/00024-3 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 12.06.2019- 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. 19/09768-2 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Melding om endring i revisjonsteam - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Viser til vedlegg med opplysninger om endringer i revisjonsteamet fra og med revisjonsåret 2019. 

 

Statsautorisert revisor/daglig leder Kjell Ekman vil bli ny oppdragsansvarlig revisor for 

Notodden kommune. Han har kontorsted i Skien og kan treffes på tlf. 35 91 7044 eller  

epost: KiellPeter.Ekman@tekomrev.no 

 

Elizabeth Kasin vil fortsette som oppdragsrevisor og hun får med seg Mariann Todal som 

revisor for Notodden kommune. 
 

 

 

 

Vedlegg:  

- endringer i revisjonsteamet i Notodden 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkonton
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf:3591 7030
e-posc post.tkr@tekomrev.no

te kom rev. no

Notodden kommune Distriktskontor:
Postbaks 83, 3833 Bo

Postboks 193 TlL:35 05 90 00

Foremksregisterec

3672 Notodden 985 867 402 MVA

Vår ref.: 19/919/fini
Deres ref.:
Arkivkode: 807200

Melding om endring i revisjonsteamet i Notodden kommune

Statsautorisert revisor/daglig leder Kjell Ekman vil bli ny oppdragsansvarlig revisor for
Notodden kommune. Han har kontorsted i Skien og kan treffes på tlf. 35 91 7044 eller e
post: KiellPeter.Ekman@flekomrev.no
Elizabeth Kasin vil fortsette som oppdragsrevisor og hun får med seg Mariann Todal som
revisor for Notodden kommune.

Skien, 10.05.2019
elemark kommunerevisjon IKS

Da lig leder/statsautorisert revisor

kopi til: Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Telemark kommunerevisjon IKS, Postboks 2805, 3702 Skien
e-post: past-tkr@tekomrev.no
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Arkivsak-dok. 19/09771-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 skal oppdragsansvarlig revisor for 

kommuner ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger kontrollutvalget, jamfør 

merknader til nevnte bestemmelse. Vi velger samtidig å ta med vurdering av oppdragsrevisors 

uavhengighet.  

 

Ifølge revisjonsforskriften § IS skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 

behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 

objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som 

plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 

 

 

Saksopplysninger: 
Dokumentet  «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors 

uavhengighet i forhold til Notodden kommune» legges frem. 

 

 

 

Vedlegg:  

-uavhengighetserklæring 2019 – Notodden kommune 
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KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Fylkeshuset. 3706 Skien
Tlf.:3591 7030
Fax:35 917059
e-posc post.tkr@cekomrev.no
w.nvtekomrevno

Distrlktskontor:
Poseboks 033833 Bo

Kontrollutvalget i Notodden kommune Fax:35950215

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Foretaksregrsteret

Postboks 4 985 867 402 MVA

3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 19/880/kase
Deres ref.:
Arkivkode: 807 200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i
forhold til Notodden kommune inkludert Notodden kommuneskoger KF

Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 stiller krav til at revisor skal
ha god vandel, være uavhengig og objektiv.

I henhold til revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,
avgi en skriftlig egenvurdedng av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vi velger samtidig å ta med
vurdering av oppdragsrevisors uavhengighet.

Vandelsattest er dokumentert ved tilsetting i Telemark kommunerevisjon IKS.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede er ikke ansatt hos andre arbeidsgivere enn i Telemark
Ansettelsesforhold kommunere visjon IKS

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

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

som har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Undertegnede har ikke utført rådgivnings- eller andre tjenester overfor
eller andre tjenester Notodden kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
som er egnet til å
påvirke revisors
habilitet
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Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Notodden kommune som hører inn
kommunens egne under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgover.
ledelses- og
kontroll oppgaver

Pkt, 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Notodden kommune.
fullmektig for den
revisjo ns p liktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til ondre særegne forhold som er egnet til å svekke
forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Notodden, 6. mai 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

wioz& «atgw
Kjel}Ekman Elizabeth Kasin
oppclragsansvarlig revisor/ oppdragsrevisor
statsautorisert revisor
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Arkivsak-dok. 19/00035-5 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Betraktninger fra Temark sin Vårkonferanse i Arendal 26.04.2019. 
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Arkivsak-dok. 19/00036-7 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 12.06.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 12.06.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

 

Saksopplysninger: 
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