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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 09.05.2019 kl. 12:30 – 14:25 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Per Anders Østerholt (leder), Rune Hansen (nestleder), Anlaug Stenersen 

(medlem), Per Søderlind (medlem),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Kjell Skarheim (for Randi Gunsteinsen) 

  
Forfall:  Randi Gunsteinsen (medlem) 
  
Andre: Rådmann Trond Aslaksen, sak 7-10/19 og 12/19 

Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 7/19 
Enhetsleder Bjørn Haugersveen, sak 8/19 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 
Påtroppende hovedrevisor Merete Songedal Knutson 
Hovedrevisor Bente Tobiassen 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00046-8 Godkjenning av innkalling 9.5.2019 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00046-9 Godkjenning av protokoll 14.3.2019 4 

Saker til behandling 

7/19 19/09045-1 Årsregnskap og årsberetning 2018 Risør kommune 5 
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8/19 19/02943-8 Ansettelse av leger Søndeled 8 

9/19 19/04576-2 Rådmannens internkontroll - intern informasjonsflyt 9 

10/19 19/09354-4 Brosjyre fra Enhet for eiendom og tekniske tjenester 10 

11/19 19/09452-4 Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2 11 

12/19 16/12784-40 Samarbeid innen barnehagetjenesten 12 

13/19 19/02852-3 Orienteringer fra revisor 9.5.2019 13 

14/19 19/02870-3 Referatsaker 9.5.2019 14 

15/19 19/02859-3 Eventuelt 9.5.2019 15 

    

 
Sak 11/19 ble behandlet før sak 12/19. Ellers ble sakene behandlet i oppsatt rekkefølge. 
 
 
Risør, 09.05.2019 
 
 
Per Anders Østerholt      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av innkalling 9.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 9.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 9.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll 14.3.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 14.3.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 14.3.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

7/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Risør kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 7/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Risør 
kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til bystyret (med kopi til 
formannskapet) følgende uttalelse til Risør kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Risør kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon 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.  

 

Risør kommunes årsregnskap 2018 viser et positivt netto driftsresultat på kr 1,62 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7,49 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet 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 Risør 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 omtale av utvalgte forhold som er fremkommet 

gjennom det ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til 

forståelsen av årsregnskapet, bl.a.: 
- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes 

til, eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 

2,46 mill. Netto driftsresultat ligger lavere enn departementets anbefaling på 1,75 % av 
driftsinntektene. 

- Kommunens likviditet ligger innenfor anbefalt nivå. 
- Frie fondsmidler utgjør pr. 31.12.2018 kr 65,04 mill. Ved utgangen av 2018 utgjør netto 

balanseført premieavvik kr 46,7 mill. Dette innebærer at kommunens reelle frie driftsfond 

utgjør kr 20,8 mill. 
- I forbindelse med revisors gjennomgang av grunnlaget for refusjonskrav vedr. 

ressurskrevende brukere, ble det avdekket en feil som medførte at kravet til Helsedirektoratet 
måtte reduseres med kr 1,2 mill. Dette ble avdekket etter avleggelsen av regnskapet pr. 
15.2.2019. 

- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det 
er driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at en stor del av 

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

 

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Risør kommune fastsettes som Risør kommunes årsregnskap for 2018. 
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Møtebehandling 
Økonomisjef Halvor Halvorsen redegjorde for årsregnskap og årsberetning 2018 for Risør 
kommune og svarte på spørsmål. 
 
Rådmann Trond Aslaksen ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. 
 
Redaksjonell endring tredje strekpunkt:  

- Frie fondsmidler utgjør pr. 31.12.2018 kr 67,5 mill. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Risør 
kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til bystyret (med kopi til 
formannskapet) følgende uttalelse til Risør kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Risør kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Aust-Agder Revisjon 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.  

 

Risør kommunes årsregnskap 2018 viser et positivt netto driftsresultat på kr 1,62 mill. og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7,49 mill. Investeringsregnskapet ble avsluttet 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 Risør 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 omtale av utvalgte forhold som er fremkommet 

gjennom det ordinære revisjonsarbeidet, som revisjonen anser som vesentlige i forhold til 

forståelsen av årsregnskapet, bl.a.: 
- Regnskapsført netto driftsresultat inkluderer øremerkede tilskudd og utgifter som skal avsettes 

til, eller dekkes av, bundne driftsfond. Justert for dette blir korrigert netto driftsresultat kr 

2,46 mill. Netto driftsresultat ligger lavere enn departementets anbefaling på 1,75 % av 
driftsinntektene. 

- Kommunens likviditet ligger innenfor anbefalt nivå. 
- Frie fondsmidler utgjør pr. 31.12.2018 kr 67,5 mill. Ved utgangen av 2018 utgjør netto 

balanseført premieavvik kr 46,7 mill. Dette innebærer at kommunens reelle frie driftsfond 

utgjør kr 20,8 mill. 
- I forbindelse med revisors gjennomgang av grunnlaget for refusjonskrav vedr. 

ressurskrevende brukere, ble det avdekket en feil som medførte at kravet til Helsedirektoratet 
måtte reduseres med kr 1,2 mill. Dette ble avdekket etter avleggelsen av regnskapet pr. 
15.2.2019. 

- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til driftsinntekter og antall innbyggere, og det 
er driftsinntekter som skal betjene denne lånegjelden. Dette tilsier at en stor del av 

driftsinntektene vil måtte gå med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 
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Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors beretning at det fremlagte årsregnskapet 

for Risør kommune fastsettes som Risør kommunes årsregnskap for 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Ansettelse av leger Søndeled 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 8/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder helse Bjørn Haugersveen redegjorde for den videre utviklingen i saken og svarte 
på spørsmål. Skriftlig fremstilling av prosessene omkring ansettelser og drift ved legekontoret 
på Søndeled var sendt ut med innkallingen. Rådmann Trond Aslaksen var til stede under 
behandlingen. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Rådmannens internkontroll - intern informasjonsflyt 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 9/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Trond Aslaksen beklaget de tilfellene der saker var blitt liggende. Han redegjorde 
for forhåpninger om at innføring av nytt saksbehandlingssystem skal avhjelpe situasjonen. 
Enhetslederne ansvar for fag/sak, økonomi og personal. Kommunalsjefene har 
oppfølgingsansvar for «sine» enhetsledere. Rådmannens ledergruppe fordeler ansvar for saker 
fra politiske møter. I tertialrapportene vil det fremover tydeligere fremkomme status i de 
enkelte saker. Grensesnittene mest utfordrende i kompleks organisasjon. Han svarte på 
spørsmål. Rådmannen ønsker å forbedre rutiner omkring midlertidige svar. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Brosjyre fra Enhet for eiendom og tekniske tjenester 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 10/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Trond Aslaksen viste til skriftlig notat som var sendt ut med innkallingen og svarte 
på spørsmål. Leder viste til utfordringer knyttet til binding og etiske utfordringer. Rådmannen 
ble bedt om å få en vurdering fra jusnettverk om de etiske sidene ved saken. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer tilbake med 
en juridisk vurdering av at enkelte leverandører sponser brosjyren. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at rådmannen kommer tilbake med 
en juridisk vurdering av at enkelte leverandører sponser brosjyren. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 11/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Risør kontrollutvalg tar Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 til orientering og 
ber om å få rapporten oversendt når den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck redegjorde kort for prosjektplanen 
Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 og hvordan behandlingen av denne 
forvaltningsrevisjonen vil bli lagt opp, og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Risør kontrollutvalg tar Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 til orientering og 
ber om å få rapporten oversendt når den foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Samarbeid innen barnehagetjenesten 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem under møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Trond Aslaksen redegjorde kort for de tiltak som gjennomføres for å sikre 
samarbeid innen barnehagetjenesten internt i Risør kommune og mellom kommunen og de 
private barnehagene, og svarte på spørsmål. Tiltak: 

- Møter annenhver måned kommunalsjef, barnehagefaglig ansvarlig og alle styrerne 
- Fylkesmannen vært veileder og har bevilget midler til å sette kommunen og de private 

barnehagene i stand til bedre samarbeid – to prosjekter (ekstern rådgiver og mentorordning) 
o Private barnehager klaget saker inn til Fylkesmannen (overføringer) 
o Kommunen bedt om veiledning 

Kommunalsjef Inger Bømark Lunde hadde utarbeidet et notat til rådmannen, og 
kontrollutvalget ba om å få dette tilsendt. 
 
Prosjekt i gang til 12.9.2019.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt 
septembermøte 2019. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en oppdatering i saken i sitt 
septembermøte 2019. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Orienteringer fra revisor 9.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 13/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Bente Tobiassen orienterte kort om løpende revisjonsoppgaver og svarte på 
spørsmål. Tema som ble orientert om: 

- Årsoppgjøret 
- Særattestasjoner 
- Orienterte kort om feilen/avviket på kr 1,2 mill. (vedr. ressurskrevende brukere) som ble 

avdekket etter at regnskapet for 2018 var oppgjort, jf. årsregnskapssaken 
- Overgang til ny revisor 
- Fakturering av boligsonekort for 2018/19 – revisor har ikke kommet frem til en endelig 

konklusjon på hvor ufullstendig faktureringen av boligsonekort i 2018 er 
 
Hovedrevisor Bente Tobiassen går av med AFP fra jobben i Aust-Agder Revisjon IKS om 
kort tid, og ny hovedrevisor Merete Songedal Knutson hilste på kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck orienterte om fremdrift i forvaltningsrevisjonen HMS 
og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter. Prosjektet ligger godt an for at rapporten kan 
behandles i septembermøtet 2019. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Referatsaker 9.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 14/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i bystyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 
a. 28.3.2019: 

i. PS 30/19 Kontrollutvalget – Årsmelding 2018 
ii. PS 31/19 Rullering – vedtekter kommunale barnehager 

b. 25.04.2019: 
i. Interpellasjon – Fastlege Søndeled (utsatt) 

2. Virksomhetsbesøk Hestemyr avfallsanlegg/RTA AS utsettes inntil videre 
3. Vårkonferanse Temark 26.4.2019 i Arendal. Sekretariatet orienterte kort. 
4. FKT Fagkonferanse 4.-5.6.2019 – Randi Gunsteinsen deltar fra Risør KU 
5. Neste møte 6.6.2019 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Eventuelt 9.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Risør kontrollutvalg 09.05.2019 15/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


