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Møteprotokoll  
 

Kragerø kontrollutvalg 

 
Dato: 06.05.2019 kl. 14:00 – 16:35 
Sted: Rådhuset, Glasshuset 2. etasje 
Arkivsak: 19/00045 
  
Til stede:  Iver Juel (leder), Unn Kristin Nygaard (nestleder), Bjørn Vidar Bråthen 

(medlem, fra kl. 14:05), Arne Kristiansen (medlem), Nina Haugland (medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Styreleder Kragerø Fjordbåtselskap IKS Lars Stärk, sak 15/19 

Rådmann Inger Lysa, sak 15-18/19 
Havnefogd Svein Arne Walle, sak 16/19 
Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar, sak 17-18/19 
Regnskapsleder Turid Andersen, sak 17-18/19 
Bygningssjef Per Arstein, sak 19-20/19 
Kommunalsjef samfunn Beathe With, sak 19-20/19 
Kommunalsjef helse- og omsorgstjenester Alv Dag Brandal, sak 21/19 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00045-16 Godkjenning av innkalling 6.5.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00045-15 Godkjenning av protokoll 18.3.2019 4 
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Saker til behandling 

15/19 17/13334-33 
Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 
Kragerø 5 

16/19 19/08826-3 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 6 

17/19 19/04320-8 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune 8 

18/19 19/09351-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø 11 

19/19 17/02588-39 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 
kommune 

12 

20/19 19/03810-9 Selvkost for byggesaker i Kragerø 13 

21/19 18/12803-8 Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 
utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 

14 

22/19 19/09418-1 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 
for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

15 

23/19 19/09418-2 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 
for eierskapskontroll 2020-2023 

16 

24/19 19/09438-1 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 17 

25/19 19/02850-5 Orienteringer fra revisor 6.5.2019 18 

26/19 19/02867-5 Referatsaker 6.5.2019 19 

27/19 19/02857-5 Eventuelt 6.5.2019 21 

    

 
Før behandling av de andre sakene, behandlet kontrollutvalget følgende referatsaker (sak 
26/19): 

3. Henvendelse fra Kragerø Næringsforening vedr. Kragerø kommunes rammeavtaler for 
innkjøp 

4. KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
8. (Ny) Henvendelse fra varaordfører vedr. reiseregninger for folkevalgte i Kragerø kommune 

 
Resten av sakene ble behandlet i tråd med innkallingen. 
 
Kragerø, 06.05.2019 
 
 
Iver A. Juel       Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 6.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 6.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 6.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 18.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 18.3.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 18.3.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

15/19 Oppfølging av selskapskontroll Kragerø Fjordbåtselskap IKS - 
Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 15/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kragerø kontrollutvalg finner de tiltakene som er gjennomført for å følge opp anbefalingene i 
rapporten og kommunestyrets vedtak tilfredsstillende og tar redegjørelsen til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt retningslinjer for innkjøp etter reglene om offentlige 
anskaffelser når disse er vedtatt av styret. 
 
 
Møtebehandling 
Styreleder Kragerø Fjordbåtselskap IKS Lars Stärk redegjorde kort for selskapets oppfølging 
av anbefalinger og vedtak vedr. selskapskontrollen i selskapet, og svarte på spørsmål. Han 
viste til at det neppe er aktuelt for selskapet å melde seg inn i GKI. Rådmann Inger Lysa var 
til stede under behandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kragerø kontrollutvalg finner de tiltakene som er gjennomført for å følge opp anbefalingene i 
rapporten og kommunestyrets vedtak tilfredsstillende og tar redegjørelsen til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om å få tilsendt retningslinjer for innkjøp etter reglene om offentlige 
anskaffelser når disse er vedtatt av styret. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Årsregnskap 2018 Kragerø Havnevesen KF 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 16/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Kragerø Havnevesen KF er revidert på en 
betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til kommunestyret 
(med kopi til formannskapet): 
 
Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Kragerø Havnevesen KF. Telemark 

kommunerevisjon har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 334 396 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 258 682. 

 

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

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

til Kragerø Havnevesen KF 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 følgende anbefalinger fra revisjonen, som forventes fulgt opp av 

foretaket: 
- Kundefordringer anbefales vurdert for avsetning for potensielt tap. 
- Hvem av foretaket og kommunens økonomi- og lønningsavdeling som har ansvar for de ulike 

oppgavene ved årsavslutningen anbefales klargjort på forhånd for å sikre god kommunikasjon 
dem imellom, og dokumentasjonen bør foreligge samlet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Kragerø Havnevesen KF fastsettes som Kragerø Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Havnefogd Svein Arne Walle orienterte kort om dokumentasjonen som var sendt ut i saken og 
svarte på spørsmål. Rådmann Inger Lysa var til stede under behandlingen. 
 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn hadde ingen bemerkninger til revisjonen av Kragerø 
Havnevesen KF utover tilsendt dokumentasjon. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser at særregnskapet 2018 for Kragerø Havnevesen KF er revidert på en 
betryggende måte, og oversender følgende uttalelse om særregnskapet til kommunestyret 
(med kopi til formannskapet): 
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Kontrollutvalget har behandlet særregnskap 2018 for Kragerø Havnevesen KF. Telemark 

kommunerevisjon har avlagt normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 334 396 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 258 682. 

 

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

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

til Kragerø Havnevesen KF 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 følgende anbefalinger fra revisjonen, som forventes fulgt opp av 

foretaket: 
- Kundefordringer anbefales vurdert for avsetning for potensielt tap. 
- Hvem av foretaket og kommunens økonomi- og lønningsavdeling som har ansvar for de ulike 

oppgavene ved årsavslutningen anbefales klargjort på forhånd for å sikre god kommunikasjon 
dem imellom, og dokumentasjonen bør foreligge samlet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte særregnskapet 

for Kragerø Havnevesen KF fastsettes som Kragerø Havnevesen KFs årsregnskap for 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Kragerø kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 17/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser at årsregnskapet 2018 for Kragerø kommune er revidert på en 
betryggende måte, og oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse til Kragerø kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Kragerø kommunes årsregnskap 2018 viser kr 642 225 001 til fordeling drift, et netto 

driftsresultat på kr 366 818 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 658 772. 

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom utgifter og finansiering. 

 

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 Kragerø 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 som positivt at kommunen søker systemer/rutiner som forebygger 

og avdekker misligheter, og at vedtatt finansreglement følges opp. 

 

Kontrollutvalget merker seg videre revisjonens kommentarer om andre forhold som er 

uheldige, men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen, 

og om forhold som kan påvirke kommunens økonomi og handlingsrom negativt i tiden 

fremover. Kontrollutvalget forventer at følgende forhold følges opp i regnskapsåret 2019: 
- Antallet personer over 16 år med psykisk utviklingshemming og som har vedtak om 

helsetjenester er vesentlig redusert pr. 1.1.2019 i forhold til tidligere år, noe som vil få 

konsekvenser for rammetilskuddet kommunen mottar fremover. 

- Avstemming av dataoverføring mellom regnskapssystemet og underliggende 

fagsystemer kunne vært bedre. 

- Kommunen bør nøye vurdere gamle og nye investeringsprosjekter i forhold til 

gjennomføringskapasitet, jf. krav om et realistisk budsjett i kommuneloven § 46. 

- Kommunen må på selvstendig grunnlag vurdere nedskriving av verdien av 

aksjekapitalen i Kragerø kunstskole AS. 

- Netto resultatgrad på 0 % er langt under anbefalt nivå (fra Teknisk beregningsutvalg 

på vegne av Regjeringen) på 1,75 % over tid. Revisjonen viser til at slike resultater 

ikke er bærekraftig over tid. 

- Kommunens lånegjeld er høy og økende, noe som vil redusere kommunens 

handlingsrom over tid. Revisjonen anbefaler at Kragerø kommune vedtar et måltall 

for ønskelig nivå på lånegjeld i forhold til driftsinntekter. 
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- Det ble ved en inkurie betalt for lite minimumsavdrag på lån i 2018 med ca. kr 0,2 

mill. Revisjonen viser til at nye regler i ny kommunelov vil øke minimumsavdraget. 

- Revisjonen peker på at kommunens likviditet er stram. 

- Revisjonen peker på at kommunens disposisjonsfond er redusert og utgjør 3,0 % av 

brutto driftsinntekter i 2018, mot TBUs anbefaling på 4,5 %, selv om kommunen har 

som målsetting å bygge opp disposisjonsfondet. 

- Beskrivelsen av den økonomiske internkontrollen i årsberetningen kunne vært mer 

utdypende i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt. 

- Etter kontroll av avstemming av fakturering av kommunale gebyrer, har revisjonen 

anbefalt at dokumentasjon som viser kontroll av overføring fra undersystem til 

faktureringssystem, også blir lagt elektronisk i faktureringssystemet. 

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Kragerø kommune fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef stab og støtte Åge Aashamar presenterte Kragerø kommunes årsregnskap 2018 
og svarte på spørsmål. Regnskapsleder Turid Andersen ga utfyllende kommentarer og svarte 
på spørsmål. Rådmann Inger Lysa kommenterte den økonomiske situasjonen for 2018 og 
svarte på spørsmål. Hun varslet også at budsjettsituasjonen ser vanskelig ut fremover. 
 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn hadde ingen bemerkninger til revisjonen av Kragerø 
kommune, utover det som kommer frem av revisjonsberetning og oppsummeringsbrev til 
kontrollutvalget. 
 
Tilleggsforslag fremsatt i møtet: 
Tillegg til slutten av avsnitt nr. 6 i forslaget til vedtak: 
Kontrollutvalget mener at disse kommentarene fra revisor er av en slik karakter at kommunen 

bør treffe konkrete tiltak for å rette på disse forhold i årene fremover. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med tilleggsforslag fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser at årsregnskapet 2018 for Kragerø kommune er revidert på en 
betryggende måte, og oversender til kommunestyret (med kopi til formannskapet) følgende 
uttalelse til Kragerø kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler 

som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

avlagt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  

 

Kragerø kommunes årsregnskap 2018 viser kr 642 225 001 til fordeling drift, et netto 

driftsresultat på kr 366 818 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 8 658 772. 

Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom utgifter og finansiering. 
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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 Kragerø 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 som positivt at kommunen søker systemer/rutiner som forebygger 

og avdekker misligheter, og at vedtatt finansreglement følges opp. 

 

Kontrollutvalget merker seg videre revisjonens kommentarer om andre forhold som er 

uheldige, men som ikke er så alvorlige og vesentlige at de ble tatt med i revisjonsberetningen, 

og om forhold som kan påvirke kommunens økonomi og handlingsrom negativt i tiden 

fremover. Kontrollutvalget forventer at følgende forhold følges opp i regnskapsåret 2019: 
- Antallet personer over 16 år med psykisk utviklingshemming og som har vedtak om 

helsetjenester er vesentlig redusert pr. 1.1.2019 i forhold til tidligere år, noe som vil få 

konsekvenser for rammetilskuddet kommunen mottar fremover. 

- Avstemming av dataoverføring mellom regnskapssystemet og underliggende 

fagsystemer kunne vært bedre. 

- Kommunen bør nøye vurdere gamle og nye investeringsprosjekter i forhold til 

gjennomføringskapasitet, jf. krav om et realistisk budsjett i kommuneloven § 46. 

- Kommunen må på selvstendig grunnlag vurdere nedskriving av verdien av 

aksjekapitalen i Kragerø kunstskole AS. 

- Netto resultatgrad på 0 % er langt under anbefalt nivå (fra Teknisk beregningsutvalg 

på vegne av Regjeringen) på 1,75 % over tid. Revisjonen viser til at slike resultater 

ikke er bærekraftig over tid. 

- Kommunens lånegjeld er høy og økende, noe som vil redusere kommunens 

handlingsrom over tid. Revisjonen anbefaler at Kragerø kommune vedtar et måltall 

for ønskelig nivå på lånegjeld i forhold til driftsinntekter. 

- Det ble ved en inkurie betalt for lite minimumsavdrag på lån i 2018 med ca. kr 0,2 

mill. Revisjonen viser til at nye regler i ny kommunelov vil øke minimumsavdraget. 

- Revisjonen peker på at kommunens likviditet er stram. 

- Revisjonen peker på at kommunens disposisjonsfond er redusert og utgjør 3,0 % av 

brutto driftsinntekter i 2018, mot TBUs anbefaling på 4,5 %, selv om kommunen har 

som målsetting å bygge opp disposisjonsfondet. 

- Beskrivelsen av den økonomiske internkontrollen i årsberetningen kunne vært mer 

utdypende i forhold til hvilke tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt. 

- Etter kontroll av avstemming av fakturering av kommunale gebyrer, har revisjonen 

anbefalt at dokumentasjon som viser kontroll av overføring fra undersystem til 

faktureringssystem, også blir lagt elektronisk i faktureringssystemet. 

Kontrollutvalget mener at disse kommentarene fra revisor er av en slik karakter at kommunen 

bør treffe konkrete tiltak for å rette på disse forhold i årene fremover. 

 
Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Kragerø kommune fastsettes som Kragerø kommunes årsregnskap for 2018. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 18/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Inger Lysa orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 1. tertial 2019 og 
svarte på spørsmål. Hun gjorde oppmerksom på at 1. tertial ennå ikke er endelig avsluttet og 
tertialrapport vil først bli behandlet i kommunestyret senere. Pr. nå synes kommunen å ligge 
omtrent på periodisert budsjett pr. 1. tertial, også innen helse og omsorg. Kommunalsjef stab 
og støtte Åge Aashamar og regnskapsleder Turid Andersen var til stede under behandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Oppfølging av vedtak forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 19/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget anser at anbefalingene i rapporten Boplikt i 
Kragerø kommune er tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen, og avslutter med dette sitt 
arbeid med forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune. 
 
 
Møtebehandling 
Bygningssjef Per Arstein redegjorde kort for oppfølgingen av vedtak og anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune og svarte på spørsmål. Kommunalsjef 
samfunn Beathe With var til stede under behandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget anser at anbefalingene i rapporten Boplikt i 
Kragerø kommune er tilfredsstillende fulgt opp av rådmannen, og avslutter med dette sitt 
arbeid med forvaltningsrevisjonen Boplikt i Kragerø kommune. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Selvkost for byggesaker i Kragerø 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 20/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Bygningssjef Per Arstein redegjorde for selvkost i byggesaker i Kragerø kommune og svarte 
på spørsmål. Det forelå også skriftlig redegjørelse. Han redegjorde kort for sak som legges 
frem til politisk behandling om selvkostfond. 
 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn bekreftet praksisen Arstein redegjorde for og ga utfyllende 
kommentarer.  
 
Kommunalsjef samfunn Beathe With var til stede under behandlingen.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Oppfølging av sak om kommunal registrering av psykisk 
utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 21/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef helse- og omsorgstjenester Alv Dag Brandal orienterte i saken og svarte på 
spørsmål. Etter gjennomgang er 12 av 50 personer tatt ut av kommunens rapportering, og han 
redegjorde for bakgrunnen for endringene. Kragerø kommune var en av kommunene som ble 
plukket ut til nasjonal stikkprøvekontroll i etterkant av den såkalte Tolga-saken. Han 
videreutvikler rutinene for å sikre endring i listene ved endring i levering av tjenester til 
enkeltpersoner. Konsulentfirmaet Sødermann var ikke involvert i gjennomgangen som er gjort 
for å sikre riktig rapportering. Avtale med Sødermann utløp for øvrig ved utgangen av april. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 
for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 22/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kragerø kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 
avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kragerø kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 
kommunerevisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 
avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 
for eierskapskontroll 2020-2023 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 23/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kragerø kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 
med ny kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i 
løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 
analyseprosessen. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort i saken og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kragerø kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd 
med ny kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i 
løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i 
analyseprosessen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 24/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kragerø kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon 
IKS til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet kort. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kragerø kontrollutvalg tar informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark revisjon 
IKS til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Orienteringer fra revisor 6.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 25/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Marianne Rogn hadde ikke andre saker å orientere om, utover de øvrige 
sakene hun var involvert i i dagens møte. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Referatsaker 6.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 26/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 04.04.2019: 

i. RS 7/19 Statusrapport 2019 Økonomi 
ii. RS 8/19 Vedtak – Lovlighetskontroll – leiekontrakt – 

kommuneadministrasjonens lokaler 
iii. PS 29/19 Årsmelding 2018 Kragerø kontrollutvalg 
iv. PS 30/19 Forvaltningsrevisjon Boplikt i Kragerø kommune – Oppfølging av 

revisjonsrapportens anbefalinger 
 

2. Årsrapport og årsregnskap 2018 Skatteoppkreveren i Kragerø 
 

3. Henvendelse fra Kragerø Næringsforening vedr. Kragerø kommunes rammeavtaler for 
innkjøp. Rådmannen orienterte om at det er avtalt et møte mellom Kragerø kommune, 
Kragerø Næringsforening og GS Maskin. Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av praksis 
for hvordan de saker vedr. rammeavtaler som tas opp av Kragerø Næringsforening i 
henvendelsen håndteres. Kontrollutvalget ber også om en orientering om resultatet av avtalt 
møte mellom partene. 
 
 

4. KS Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll. Kontrollutvalget ønsker en 
samtale med forvaltningsrevisor om disse anbefalingene vedr. selskapskontrollen i Kragerø 
Energi som er i gang, i det ekstraordinære møtet som blir avtalt i kontrollutvalget våren 2019. 
 

5. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 i Arendal 
 

6. Markering av avslutning av arbeidet for dagens kontrollutvalg – hvor og når. Siste ordinære 
møte avholdes hos leder på Nakksjø 2.9.2019. Leder inviterer medlemmene og 
sekretær/revisor på avsluttende middag. 
 

7. Neste møte blir et ekstraordinært møte tirsdag 28.5. kl. 16:00. Neste ordinære møte 2.9.2019 
på Nakksjø. 
 

8. Henvendelse fra varaordfører vedr. reiseregninger for folkevalgte i Kragerø kommune. 
Elektroniske reiseregninger for både folkevalgte og ansatte. Ansatte i politisk sekretariat 
attesterer på folkevalgtes reiseregning, leder i pol. sekr. eller kommunalsjef stab og støtte 
anviser. Den som attesterer påser at dokumentasjon foreligger. Revisor foretatt 
stikkprøvekontroll uavhengig av om regningen gjelder ansatte eller folkevalgte. Ingen avvik 
funnet siste 6-7 år. Rådmann Inger Lysa orienterte kort om praksis for kredittkort/reising etter 
regning for dekking av reiser. Kontrollutvalget ber om en gjennomgang av gjeldende rutiner i 
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ekstraordinært møte før sommeren 2019. Kontrollutvalget ber om at flere stikkprøver 
gjennomføres i forkant av møtet, primært vedr. reiseregninger for folkevalgte. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Eventuelt 6.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Kragerø kontrollutvalg 06.05.2019 27/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 


