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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 02.05.2019 kl. 9:00 – 11:50 
Sted: Vegårshei kommunehus, møterom 2 
Arkivsak: 19/00047 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Katrine Solheim Aas 

(medlem) (til stede fra kl. 10:10 under sak 10/19) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Kommunalsjef Anne-Grete Glemming, sak 9-10/19 

Økonomisjef Ole Tom Kroken, sak 9-10/19 
Enhetsleder helse og omsorg Marit Henriksen, sak 9-10/19 
Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/19 19/00047-8 Godkjenning av innkalling 2.5.2019 3 

Møteprotokoll 

2/19 19/00047-9 Godkjenning av protokoll 14.2.2019 4 

Saker til behandling 

9/19 19/08623-3 Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune 5 

10/19 19/03140-7 Økonomisk situasjon og status omstilling i Helse og omsorg 8 
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11/19 19/09138-1 Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg 9 

12/19 16/11855-20 Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2 10 

13/19 19/02778-2 Årsrapport for skatteoppkreveren i Vegårshei 2018 11 

14/19 19/09305-2 Samordnet kalender for tilsyn og kommunal egenkontroll 2019 12 

15/19 19/02854-3 Orienteringer fra revisor 2.5.2019 13 

16/19 19/02871-3 Referatsaker 2.5.2019 14 

17/19 19/02860-3 Eventuelt 2.5.2019 15 

    

 
 
Vegårshei, 02.05.2019 
 
 
Helge Haugenes      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver 
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Møteinnkalling 

2/19 Godkjenning av innkalling 2.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 2.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 2.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

2/19 Godkjenning av protokoll 14.2.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 2/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 14.2.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 14.2.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

9/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 Vegårshei kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 9/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Vegårshei 
kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til kommunestyret (med kopi til 
formannskapet) følgende uttalelse til Vegårshei kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Vegårshei 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 
oversendt et oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  
 
Vegårshei kommunes årsregnskap 2018 viser et netto driftsresultat på kr 1 076 118 og et 
regnskapsmessig resultat på kr 0. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom 
investeringsutgifter 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 Vegårshei 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 0,8 
mill. 

- Føringen av premieavvik i regnskapet i tråd med regnskapsforskriften, strider mot de 
grunnleggende kommunale regnskapsprinsippene. 

- Frie fondsmidler har økt med kr 0,2 mill. i 2018 til kr 10,9 mill., men samtidig viser revisor til 
at akkumulert positivt netto premieavvik pr. 31.12.2018 utgjør kr 10,9 mill. Korrigert for dette 
vil frie fond utgjøre kr 4,9 mill., som er det samme som pr. 31.12.2017. 

- Premieavvik må pga. nye regler utgiftsføres over kortere tid enn før. Dette vil bety økt årlig 
belastning i kommunens driftsregnskap de kommende årene. 

- 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 forholdsmessig stor 
andel 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 Vegårshei kommune fastsettes som Vegårshei kommunes årsregnskap for 2018. 
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Møtebehandling 
Økonomisjef Ole Tom Kroken redegjorde for kommunens årsregnskap 2018 og svarte på 
spørsmål. Kommunalsjef Anne-Grete Glemming redegjorde for kommunens årsberetning 
2018 og svarte på spørsmål. 
 
Hovedrevisor Ivar Aanonsen redegjorde for revisjonen av årsregnskapet 2018 og svarte på 
spørsmål. Han påpekte sårbarheten knyttet til flere områder i kommunen og dette ble 
diskutert. 
 
Det ble fremhevet at det er behov for god folkevalgtopplæring, som også innebærer 
informasjon om den reelle økonomiske stillingen til kommunen. Det ble spesielt trukket frem 
at det nye kontrollutvalget bør bli inkludert i folkevalgtopplæringen for kommunestyret. 
 
Redaksjonell endring tredje strekpunkt i forhold som revisjonen har pekt på: 

- Frie fondsmidler har økt med kr 0,2 mill. i 2018 til kr 15,8 mill. 
Endringsforslag fremsatt i møtet: 
Andre strekpunkt i forhold som revisjonen har pekt på fjernes, fordi dette feilaktig kan 
oppfattes som kritikk. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak med redaksjonell endring og endringsforslag fremsatt i 
møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget anser ut fra foreliggende dokumentasjon at årsregnskapet 2018 for Vegårshei 
kommune er revidert på en betryggende måte, og oversender til kommunestyret (med kopi til 
formannskapet) følgende uttalelse til Vegårshei kommunes årsregnskap 2018: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Vegårshei 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 
oversendt et oppsummeringsbrev til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet.  
 
Vegårshei kommunes årsregnskap 2018 viser et netto driftsresultat på kr 1 076 118 og et 
regnskapsmessig resultat på kr 0. Investeringsregnskapet ble avsluttet i balanse mellom 
investeringsutgifter 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 Vegårshei 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 0,8 
mill. 
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- Frie fondsmidler har økt med kr 0,2 mill. i 2018 til kr 15,8 mill., men samtidig viser revisor til 
at akkumulert positivt netto premieavvik pr. 31.12.2018 utgjør kr 10,9 mill. Korrigert for dette 
vil frie fond utgjøre kr 4,9 mill., som er det samme som pr. 31.12.2017. 

- Premieavvik må pga. nye regler utgiftsføres over kortere tid enn før. Dette vil bety økt årlig 
belastning i kommunens driftsregnskap de kommende årene. 

- 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 forholdsmessig stor 
andel 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 Vegårshei kommune fastsettes som Vegårshei kommunes årsregnskap for 2018. 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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10/19 Økonomisk situasjon og status omstilling i Helse og omsorg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 10/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Enhetsleder helse og omsorg Marit Henriksen redegjorde for økonomisk situasjon og status 
omstilling i helse og omsorg og svarte på spørsmål. Hun viste til hvilke tiltak som er 
gjennomført. Enheten har 69 årsverk fordelt på 95 ansatte. Planlagt reduksjon med 9,73 
årsverk fordelt på 15 personer. Krevende nedbemanningsprosess. Kontrollutvalget ba om å få 
presentasjonen tilsendt og fikk denne i møtet. 
 
Kommunalsjef Anne-Grete Glemming ga utfyllende kommentarer og svarte på spørsmål. Hun 
viste til behov for å påvirke kulturen gjennom bl.a. å endre turnuser og øke andelen større 
stillinger. Prosesser gjennomføres i tråd med arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.  
 
Det ble diskutert om budsjettet innen helse og omsorg er realistisk. Det ligger an til 
merforbruk på flere områder i 2019. Kommuneoverlegen har sagt opp sin stilling, og dette 
antas å påvirke økonomien. Rådmannen oppfatter at politisk ledelse er innforstått med 
behovet for endringer. 
 
Økonomisjef Ole Tom Kroken orienterte om kommunens økonomiske stilling pr. 1. kvartal. 
Alarmerende tall om økonomisk situasjon gjør at det er lagt opp til kvartalsrapportering 
istedenfor tertialrapportering i 2019. Det antydes pr. nå et underskudd i 2019 på ca. kr 3 mill. 
Innsparinger i enkelte enheter (barnehager og NAV) hentes inn for å bidra til økonomien i 
kommunen som helhet. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om en ny orientering om status 
omstilling og økonomi i enhet helse og omsorg i neste møte. Kontrollutvalget ber også om en 
orientering om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. kvartal i neste møte. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering og ber om en ny orientering om status 
omstilling og økonomi i enhet helse og omsorg i neste møte. Kontrollutvalget ber også om en 
orientering om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. kvartal i neste møte. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 11/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg til orientering og anser den for 
å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for forslaget til årsmelding 2018 for Vegårshei kontrollutvalg og 
svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for kontrollutvalget for 2018 slik den foreligger. 
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 
 
Kommunestyret tar Årsmelding 2018 Vegårshei kontrollutvalg til orientering og anser den for 
å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder - del 2 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 12/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Vegårshei kontrollutvalg tar Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og 
ber om å få rapporten oversendt når den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
Leder og sekretariatet redegjorde kort for prosjektplanen og svarte på spørsmål. 
 
Sekretariatet opplyste at Gjerstad har vedtatt prosjektplanen slik den foreligger. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Vegårshei kontrollutvalg tar Prosjektplan Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og 
ber om å få rapporten oversendt når den foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Årsrapport for skatteoppkreveren i Vegårshei 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 13/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren i Vegårshei tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Årsrapport 2018 fra skatteoppkreveren i Vegårshei tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Samordnet kalender for tilsyn og kommunal egenkontroll 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 14/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet orienterte kort i saken. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/19 Orienteringer fra revisor 2.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 15/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor orienterte om løpende revisjonsoppgaver og svarte på spørsmål. Tema som ble 
nevnt: 

- Årsoppgjør 
- Usikkerhet om hvordan ansettelse av ny økonomisjef vil påvirke rutiner og økonomistyring 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/19 Referatsaker 2.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 16/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

1. Behandling i kommunestyret av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget 
a. 26.02.2019: Ingen aktuelle saker 
b. 26.03.2019: 

i. RS 1/19 Protokoll fra Vegårshei kontrollutvalg 14.2.2019 
ii. PS 30/19 Forvaltningsrevisjon – Spesialundervisning Vegårshei 

2. Virksomhetsbesøk RTA AS for kontrollutvalgene i eierkommunene – utsettelse inntil videre 
3. Fagkonferansen FKT 4.-5.6.2019 Kristiansand – Katrine Solheim Aas deltar fra Vegårshei KU 
4. Temarks vårkonferanse Arendal 26.4.2019 – leder refererte kort fra konferansen, bl.a. 

utfordringer knyttet til krav til åpenhet for politikere  
5. Neste møte 19.9.2019 
6. Tilsyn med arkiv gjennomført 19.1.2019. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra 

rådmannen i neste møte om tilsynet og hva som er gjort for å lukke pålegg om utbedring. 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/19 Eventuelt 2.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 17/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


