
 
 

 

1 
 

 

Møteinnkalling  
 

Gjerstad kontrollutvalg 

 
Dato: 03.09.2019 kl. 10:00  
Møtested: Kommunehuset, møterom ved resepsjonen  
Arkivsak: 19/00099  
Arkivkode: 033   

 
Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no eller mobil: 

91726506.  

 

Vara møter bare etter eget varsel.  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00099-18 Godkjenning av innkalling 03.09.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00099-19 Godkjenning av protokoll fra 30.04.2019 4 

Saker til behandling 

20/19 19/14672-1 
Evaluering av arbeidsformen og perioden for kontrollutvalget - 

Gjerstad kommune 
5 

21/19 19/11714-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Gjerstad 

2019 
7 

22/19 19/11032-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Gjerstad 8 

23/19 19/04409-8 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 12 

24/19 19/00100-6 Orienteringer fra revisor 03.09.2019 14 

25/19 19/00101-5 Referatsaker 03.09.2019 15 

26/19 19/00102-6 Eventuelt 03.09.2019 16 

    



 

 2  

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 27.08.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Nils Audun Gryting 

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 03.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00099-18 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Innkalling til møte 03.09.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra 30.04.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00099-19 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 30.04.2019 godkjennes. 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll Gjerstad kontrollutvalg 30.04.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

20/19 Evaluering av arbeidsformen og perioden for kontrollutvalget - 

Gjerstad kommune 

 
Arkivsak-dok.  19/14672-1 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget er nå på slutten av sin periode. I løpet av perioden har kontrollutvalget fått noen 

erfaringer og kunnskaper om hvordan kontrollutvalget og sekretariatet jobber, og hva som 

eventuelt kunne vært forbedret i neste periode. Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med 

noen innspill til viktige saker som kontrollutvalget har vært opptatt av, og som vil kunne være 

aktuelt å følge videre med på i årene som kommer. 

 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, og har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For å 

ivareta denne rollen har utvalget omfattende oppgaver og vid innsynsrett i kommunale forhold. 

Kontrollutvalget kan foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å ivareta sin 

kontrolloppgave på vegne av kommunestyret. 

 

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av dette 

generelle tilsynsansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal: 

- gi uttalelse om kommunens årsregnskap 

- utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

- rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller 

 

I tillegg skal kontrollutvalget påse at: 

- kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og 

forvaltningsrevisjon 

- revisjonsmerknader blir fulgt opp 

- det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

- det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kommunestyrets merknader 

til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
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Kontrollutvalget har ingen myndighet til å fatte vedtak som binder forvaltningen. Utvalget kan 

heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer 

eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Dette innebærer at kontrollutvalget ikke 

skal vurdere den politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med 

hjemmel i delegert myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske 

saker der flertallet i kommunestyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget 

kan imidlertid uttale seg dersom kommunestyret for eksempel har truffet, eller er i ferd med å 

treffe, et vedtak som vil være ulovlig. 

 

FKT skriver i sin veileder at kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med 

forvaltningen i kommunen på vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og 

kontroll med at aktiviteten i alle politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske 

vedtak. Dette kontrollansvaret gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har 

gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg 

bort i hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.  

 

I slutten av perioden kan kontrollutvalget velge å gi innspill på blant annet følgende temaer: 

- Har møtene blitt gjennomført på en god måte? Hva kunne eventuelt forbedres her? 

- Har sakene blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte? 

- Har opplæringen vært tilfredsstillende? Det gjøres her oppmerksom på at det ikke har 

vært vanlig at kontrollutvalget i Gjerstad inviteres til å delta på folkevalgtopplæringen. 

Sekretariatet foreslår derfor at KU kan vurdere om de vil anbefale at det neste 

kontrollutvalget inviteres inn i folkevalgtopplæringen.  

 

Kontrollutvalget sitter kanskje også igjen med noen innspill til viktige saker som kontrollutvalget 

har vært opptatt av, og som vil kunne være aktuelt å følge videre med på i årene som kommer. 

Noen av disse kan blant annet være: 

 

- Arbeidsdeling og intern kontroll 

- Finansiell utvikling 

- Oppfølging av tiltak etter forvaltningsrevisjon «Organisering og kvalitet i pleie og 

omsorg» 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjon «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» 

 

Det anbefales at kontrollutvalgsmedlemmer kommer med sine innspill til møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet har ikke kommet med et forslag til vedtak i saken da vedtaket vil kunne bestå av de 

innspillene som fremkommer i møtet. 
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21/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Gjerstad 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/11714-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Gjerstad kommune tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 

revisjonsarbeidet. Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to 

hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  Aust-Agder Revisjon IKS er valgt 

som revisor for Gjerstad kommune og har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen.  

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for 

gjennomføring av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet 

revisjonsstrategi er å planlegge revisjonshandlingene på et overordnet nivå, men den egner seg 

også til å gi kontrollutvalget informasjon om de overordnede vurderingene og hensynene som 

revisor har lagt vekt på i planleggingen av revisjonsarbeidet. Ut fra overordnede vurderinger av 

kommunens drift og økonomiske internkontroll, vesentlighet og risiko, har revisor utarbeidet en 

overordnet revisjonsplan, som inngår som en del av strategidokumentet.  

 

Den overordnede revisjonsstrategien, sammen med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige 

rapporteringer, vil være et grunnlag for å utøve kontrollutvalgets tilsyns- og påseansvar overfor 

revisjonen. Kontrollutvalget kan ved revisors rapportering gjennom året og i forbindelse med 

revisjonen av årsregnskapet etterspørre oppfølging av strategi og revisjonsplan. 

 

Revisor vil orientere om overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar 

overfor revisjonen. 

 
Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi Gjerstad kommune - regnskapsrevisjon 2019 

Vedlegg til sak 
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22/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Gjerstad 

 
Arkivsak-dok.  19/11032-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad 

kommune med en ramme på kr 880 000,-.  

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

 

«Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet 

skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 

kommunestyret eller fylkestinget.»  

 

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett 

for kontroll, tilsyn og revisjon for 2020 i Gjerstad kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad 

kommune for 2020. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av 

utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp 

av revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens reglement for 

godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har spilt inn, regnskapstall 

og anslag fra de interkommunale selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i 

virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige 

ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene 

innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet er laget ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Gjerstad kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Gjerstad kommune 

og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, 
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og kommunen vil fra og med neste periode ha 5 medlemmer i kontrollutvalget i hht ny 

kommunelov. Leders godtgjørelse justeres etter ordfører sin lønn som igjen er bundet opp mot 

stortingsrepresentantenes lønn. Leder mottar en fast årlig godtgjørelse på 1 prosent av ordførers 

lønn . I tillegg får leder og medlemmer i kontrollutvalget 400 kroner i møtegodtgjørelse pr møte. 

I tillegg legges det inn arbeidsgiveravgift som utgjør 10,6 prosent av de totale godtgjørelsene. 

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til dette. I 

tillegg er det av stor verdi å få kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i 

andre kommuner. Sekretariatet anbefaler: 

- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund), 

og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar høyde for at fem medlemmer kan delta på minst én sentral konferanse 

eller andre opplæringstiltak (alternativt at noen deltar på flere kurs/konferanser), samt at alle 

deltar på vårkonferansen og høstkonferansen i regi av Temark i 2020. 

 

Til disposisjon for kontrollutvalget omfatter alle utgifter som ikke faller inn under de andre 

postene, som f.eks. abonnement på Kommunerevisoren og medlemskontingent i Forum for 

Kontroll og Tilsyn. Denne posten har tidligere også omfattet selskapskontroller, men disse er nå 

lagt inn som en del av overføringene til revisjonen (se eget punkt om dette). Til disposisjon for 

kontrollutvalget foreslås til kr 8 000. 

 

Revisjon og sekretariat 

Gjerstad kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- 

og revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette 

på medlemskommunene.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS gjennomførte en større omlegging av sin modell for beregning av 

kommunenes/medlemmenes tilskudd til revisjonsselskapet fra 2018. Den nye modellen bruker 

faktisk/planlagt tidsforbruk i kommunen som en vesentlig faktor for beregningen av tilskuddet. I 

tillegg vil selskapet gjennom den nye modellen spesifisere og dermed synliggjøre ressursene som 

brukes til ulike oppgaver overfor kommunen. Selskapskontroll har blitt lagt inn i 

revisjonstilskuddet sammen med forvaltningsrevisjon, istedenfor å videreføre tidligere praksis 

med egen fakturering av selskapskontroll. Ikke alle selskapskontroller regnes som rene 

revisjonsoppgaver som må utføres av revisjonen, men det har vært tradisjon for at også disse 

utføres av Aust-Agder Revisjon IKS for Gjerstad kommune. Budsjettet baserer seg på vedtatte 

planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, som igjen er laget på bakgrunn av lovkrav og 

behovet for slike revisjoner og kontroller i Gjerstad kommune. 

 

Representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS vil vedta fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene 20. September 2019. Vi presiserer derfor at summene i saken er 

anslag. Endelig vedtak i Aust-Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til 

kommunen. Tilskuddet er bygd opp på følgende måte: 
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Tilskuddsart: Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 123 500 127 680 

Særattestasjoner og bistand: 91 000 147 840 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand 
overfor KU: 32 500 40 320 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 260 000 268 800 

Andel felleskostnader: 82 500 83 750 

SUM  tilskudd fra Gjerstad kommune: 589 500 668 390 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 589 000 668 000 

 

 

For Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er også budsjettallet for 2020 et anslag. 

Budsjettet er med forutsetning av at inntreden av nye kommuner går i orden. Endelig vedtak i 

Temarks representantskap i November/ Desember 2019 vil bli oversendt til kommunen. Anslaget 

er derfor oppgitt av selskapet under forutsetning om godkjenning i representantskapet.   
 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 10 658 16 000 24 000 

Tapt arb. Fortjeneste   5 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 18 471 38 000 60 000 

Til disposisjon for 
kontrollutvalget 6 246 8 000 8 000 

        

Sum KU 35 375 62 000 97 000 

        

Sekretariat – Temark IKS 82 900 86 000 115 000 

        

REVISJON       

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 510 000 589 000 668 000 

        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 628 275  737 000 880 000 

 

 

Sekretariatet gjentar at vi må ta forbehold om vedtak i representantskapene i Aust-Agder 

Revisjon IKS og i Temark om tilskudd til hhv. revisjonen og sekretariatet.  
 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. 

den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra 

formannskapet til kommunestyret. 
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Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 880 000,- for kontrollutvalget i 2020 inkl. 

kostnader til revisjons- og sekretariatstjenester. 
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23/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/04409-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll fra Aust-Agder revisjon IKS for levering våren 2020 i møte 30.04.2019. 

Sittende kontrollutvalg skal i tillegg gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode 

ut i fra deres kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

 

Saksopplysninger: 

Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny 

kommunelov  

§ 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en 

nærmere beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet.  

 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i 

utgangspunktet uavhengige av hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. 

Det nye kontrollutvalget og kommunestyret vil behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan 

for eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av 2020. 

 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må 

det gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av 

kommunens virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er 

knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. 

En slik analyse er planlagt gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt 

revisjonen som gjennomfører denne analysen i 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 kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig 

informasjonskilde i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt 

involvert i analysearbeidet. Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om 

kommunen med bakgrunn i sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og 

sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte revisjoner, kontroller og behandlede saker som 

kan være viktige informasjonskilder. 
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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 kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det 

sittende kontrollutvalget involveres i arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent 

kontrollutvalg på tampen av sin periode kan bidra med viktig informasjon, og oversikt over, 

kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for 

at kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til 

at det sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med 

analysearbeidet. Denne prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med 

kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike 

tjenesteområder og eierstyring. 

 

Revisjonen vil legge frem et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

Gjerstad kommune i perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for selskapskontroll 

i Gjerstad kommune i planperioden 2016-2019. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets 

medlemmer gis anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 
Vedlegg:  

- Notat - Forvaltningsrevisjon i Gjerstad kommune 2016-2019 

- Notat - Selskapskontroll i Gjerstad kommune 2016-2019 

 

 

Vedlegg til sak 
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24/19 Orienteringer fra revisor 03.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00100-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har et påseansvar for at det blir gjennomført forsvarlig revisjon i kommunen. 

For å holde utvalget orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 

kontrollutvalget fortløpende gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 

Revisor orienterer om aktuelle saker i den løpende revisjonen og oppdrag de jobber med i 

Gjerstad kommune, utover det som rapporteres i egne saker. 
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25/19 Referatsaker 03.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00101-5 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

1. Behandling i kommunestyre av saker fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 23.05.2019: 

i. RS 19/34 Melding om vedtak i kontrollutvalget – 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Organisering og kvalitet i pleie og omsorg. 

ii. PS 19/35 Årsmelding for 2018 

iii. PS 19/36 Årsregnskap 2018 

 

2. Neste møte: 03.12.2019 kl. 10.00  
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26/19 Eventuelt 03.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00102-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Gjerstad kontrollutvalg 03.09.2019 26/19 

 

 

  

 


