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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 02.09.2019 kl. 9:00  
Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten (2. etg.)  
Arkivsak: 19/00103  
Arkivkode: 033   

 

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: agnes.gullingsrud.fjeldstad@temark.no 

eller tlf. 91 72 65 06.  

 

Vara møter bare etter egen innkalling.  

 

En sak, «varsel om kritikkverdige forhold», vil bli ettersendt 30.08.2019 (eventuelt tidligere 

dersom dette er mulig).  

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00103-22 Godkjenning av møteinnkalling 02.09.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00103-23 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2019 4 

Saker til behandling 

25/19 18/11926-6 Ny oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 5 

26/19 19/10721-1 Tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli kommune 2019 7 

27/19 19/10813-1 
Kommunalt ansattes vurderinger av egen habilitet og hvordan 

dette orienteres og behandles. 
10 

28/19 19/08633-8 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 13 

29/19 19/11658-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Åmli 15 

30/19 19/11729-1 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Åmli 2019 18 
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31/19 19/00104-6 Orientering fra revisjonen 02.09.2019 19 

32/19 19/00105-6 Referatsaker 02.09.2019 20 

33/19 19/00106-7 Eventuelt 02.09.2019 21 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  

 

 

Arendal, 26.08.2019 

 

 

 

 

For kontrollutvalgsleder 

Tobias Wessel-Hansen Tangen  

 

Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Sekretær 

  

http://www.temark.no/
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 02.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-22 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Møteinnkalling 02.09.2019 godkjennes. 
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00103-23 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Protokoll fra møte 06.06.2019 godkjennes. 

 

 

 
Vedlegg:  

Protokoll 06.06.2019. 

 

 

Vedlegg til sak 
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Saker til behandling 

25/19 Ny oppfølging av politiske vedtak i Åmli kommune 

 
Arkivsak-dok.  18/11926-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om en ny orientering våren 2020 når alle systemets 

funksjoner har blitt tatt i bruk.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kommunelovens § 23 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram 

for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Politiske føringer gis i 

hovedsak gjennom vedtak i faste politiske utvalg med vedtaksmyndighet. At vedtakene følges 

opp av administrasjonen er en forutsetning for politisk styring av kommunen.  

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. Kommunestyret velger 

selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine 

vegne jfr kommunelovens §77 nr. 1) og det er derfor viktig at kontrollutvalget til enhver tid har 

oversikt over politiske vedtak og om disse blir fulgt opp. For å ha denne oversikten er det viktig 

å bruke noen verktøy. 

 

Det ble i kontrollutvalgsmøte 08.10.2018 tatt opp under sak 26/18 Referatsaker en mangel på 

verktøy i Åmli kommune for oppfølging av politiske vedtak.  

 

Saken ble tatt opp igjen 26.11.2018. Leder for rådmannens stab Terje Beruldsen og 

kommunestyrets utvalgssekretær Arnhild Smeland orienterte da om saken og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

 
Saksopplysninger: 

Åmli kommune har i mange år hatt et system hvor oversikt over vedtak gjennom foregående år 

blir presentert i årsmeldingen en gang i året. Oversikten viser informasjon om sakene, om de er 

avsluttet eller om de er under arbeid. Av oversikten går det også frem hvilken enhet som har de 

ulike sakene. Oversikten er omfattende, men viser kun vedtak som er fattet av kommunestyret. 

Det finnes ellers ikke en oversikt over saker som blir vedtatt i administrasjonsutvalget, 

formannskapet, planutvalget, valgstyret eller klageutvalget. 

 

Protokoller finnes i tillegg på kommunens hjemmeside. 
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I møte 26.11.2018 ble det orientert om at Åmli kommune skal innføre et nytt saks- og 

arkivsystem i Juni 2019. Etter innføringen av dette systemet ble det fortalt at de kunne gi en 

redegjørelse for hvilke muligheter som finnes i systemet i forhold til vedtaksoppfølging. 

 

Systemet ble tatt i bruk i starten av Juni 2019. Utvalgssekretær Arnhild Smeland er invitert i 

møtet for å orientere om status pr d.d. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Det er kort tid fra innføringen av saks- og arkivsystemet til kontrollutvalgsmøtet, og sekretariatet 

antar derfor at det vil være begrenset hvor mye utvalgssekretær Arnhild Smeland vil kunne 

informere om vedrørende videreutvikling av dagens system for vedtaksoppfølging. I innføringen 

av slike datasystemer vil administrasjonen først prioriterer innføring av systemet og opplæring 

av kommunens saksbehandlere i ordinær saksbehandling i nytt saks- og arkivsystem før de setter 

seg inn i systemets spesialfunksjoner for oppfølging av politiske vedtak. Sekretariatet anbefaler 

derfor en ny orientering i løpet av våren 2020 når alle systemets funksjoner har blitt tatt i bruk.  
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26/19 Tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli kommune 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/10721-1 

Arkivkode.  219  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering.  

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget behandlet 24.04.2019 samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

2019. Tilsynskalenderen viste at Fylkesmannen i Agder skulle ha tilsyn med tema sykehjem.  

25.-27.03.2019 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med Åmli kommune, og besøkte i den 

forbindelse Åmli pleie- og omsorgssenter (ÅPOS). Det ble da undersøkt om Åmli kommune 

sørger for at driften av Åmli pleie og omsorgssenter blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav 

slik at pasienter på korttids- og langtidsavdelingen får trygge og gode tjenester.  
 

 

Saksopplysninger: 

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse- og omsorgstjeneste etter 

helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 2. Tilsynet ble gjennomført som en 

planlagt systemrevisjon, ved å granske styringsdokumentasjon og resultatdokumentasjon 

(journaler, vedtak mv.) samt gjennomføring av intervjuer med brukere eller deres representanter 

og ansatte. Formålet var å undersøke om virksomheten gjennom sitt styringssystem sikrer at 

lovens krav blir fulgt. Det betyr at ikke enhver lovstridig hendelse som eventuelt avdekkes under 

tilsynet vil medføre et lovbrudd på virksomhetsnivå. Det sentrale er om virksomheten har rutiner 

for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere sin praksis, slik at virksomheten unngår 

hendelser som er i strid med lovens krav.  

 

Fylkesmannen konklusjon: 

 
«Lovbrudd 1:  

Lokal forskrift om tildeling av langtidsplasser i sykehjem i Åmli kommune er ikke kunngjort og registrert i 

lovdata. 

Dette er brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 

3-2a annet ledd, jf forvaltningsloven §§ 38 og 39. 

Lovbrudd 2:   

Åmli kommune sikrer ikke forsvarlige helsetjenester ved sykehjemmet gjennom systematisk oppfølging og 

behandling. 

Dette er brudd på lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 

4-1(forsvarlighet), jf §§ 5-5 (medisinskfaglig rådgiver) og 5-10 (journalsystem), samt §§ 8-1 og 8-2 
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(opplæring/kompetanse). Videre er det brudd på tannhelseloven § 1-3 første ledd bokstav c), samt 

helsepersonelloven § 16 (organisering). 

Det vises til forskriften om ledelse og internkontroll §§ 3 og 5 til 9. 

Videre vises det til forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 

helsehjelp § 5a. 

 

Lovbrudd 3: 

Åmli kommune sikrer ikke systematisk brukermedvirkning ved sykehjemmet. 

Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 jf pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1, 

samt forskrift om internkontroll §§ 6-9. 

Lovbrudd 4: 

Åmli kommune fatter ikke vedtak om disponering av kontantytelser for beboere ved sykehjemmet. 

Dette er et brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 fjerde ledd jf forskrift om internkontroll §§ 6-

9. Det vises videre til forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten §§ 3 og 4.» 

Fylkesmannen ba Åmli kommune om å utarbeide en plan for å rette lovbruddene, og ba om at 

planen måtte være sendt innen 03.06.2019.  

Planen skulle inneholde:  

 Forslag til tiltak som skal iverksettes for å rette lovbruddet, og videre hvordan ledelsen 

vil følge med på, og kontrollere de foreslåtte tiltakene. 

 Beskrivelse av hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter 

at de har fått virke en stund. 

 Kommunens egne frister for å sikre framdrift av denne planen. 

Fylkesmannen ville deretter vurdere videre oppfølging av tilsynet.  

Laila Nylund, leder helse og omsorg, har skrevet et svar til fylkesmannen (vedlagt). Svaret viser 

at lovbrudd nr 1 er håndtert. Dette lovbruddet skal dermed være lukket. De andre lovbruddene 

jobbes det med, og det er laget en plan for å lukke også disse.  

Laila Nylund, leder helse- og omsorg, er invitert til kontrollutvalgsmøtet for å orientere om 

saken. 

 

    
Vedlegg:  

- Rapport fra tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter i Åmli kommune 2019. 

- Svar på rapport etter tilsyn med Åmli pleie- og omsorgssenter 2019 

- Vedlegg til fylkesmannen etter tilsyn 2019 

- Innkomst Åmli pleiesenter 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320
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Vedlegg til sak 
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27/19 Kommunalt ansattes vurderinger av egen habilitet og hvordan dette 

orienteres og behandles. 

 
Arkivsak-dok.  19/10813-1 

Arkivkode.  400  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

I alle kommuner kan man risikere at ansatte er i slekt, er nære venner, har forhold til hverandre 

eller har verv. Alt sammen kan føre til at man i visse situasjoner må vurdere om man er habil til å 

fatte vedtak i saker, om man kan attestere regningene til hverandre og liknende.  

 

Åmli kontrollutvalg gjorde i forrige møte følgende vedtak i møte 06.06.2019 sak 24/19: 

«Kontrollutvalget ber om en orientering på neste møte vedrørende hvilke rutiner og 

retningslinjer kommunen har mht attestering av regninger o.l. og håndtering av nære relasjoner 

mellom ansatte.» 

  

 

Saksopplysninger: 

På nettsiden www.lovdata.no står det skrevet følgende om habilitetsregler: 
«At en person er “inhabil“ eller “ugild“ innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å 

svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om 

habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. “Habil“ 

vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. 

Det er flere hensyn som taler for at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller som har et nært 

slektskap eller vennskap til noen av partene, ikke bør behandle eller avgjøre vedkommende sak: For det 

første kan det være fare for at vedkommende vil opptre partisk. For det andre er det av stor betydning at 

folk har tillit til at tjenestemenn opptrer upartisk. Og for det tredje tjener habilitetsreglene til å beskytte 

tjenestemenn mot utilbørlig press utenfra. 

Reglene om habilitet har sammenheng med prinsippet om at det ikke må tas utenforliggende hensyn. 

Habilitetskravet gjelder ikke bare den tjenestemann som skal treffe avgjørelse i en sak, men også for den 

eller de som bare skal utrede eller forberede saken. 

I tillegg til reglene om habilitet i den enkelte konkrete sak, sikter begrepet „generell habilitet“ til 

bestemmelser som utelukker noen fra å inneha visse typer stillinger eller verv. Eksempel på dette er når 

visse stillingskombinasjoner er forbudt. 

Sentrale bestemmelser om habilitet finnes i bl.a. forvaltningsloven kapittel II og domstolloven kapittel 6.»  

 

http://www.lovdata.no/
https://lovdata.no/all/tl-19670210-000-002.html
https://lovdata.no/all/tl-19150813-005-007.html
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Forvaltningsloven kapittel II §6 sier blant annet følgende om habilitetskrav: 

«§ 6. (habilitetskrav). 

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak 

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 

part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 

1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 

2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste 

eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med 

andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til 

hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det 

skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 

 

Dette regelverket er nærmere beskrevet og forklart i den informasjonen som Terje Beruldsen har 

skrevet til kontrollutvalget (se vedlegg). 

 
Terje Beruldsen skriver at han mener ledere og saksbehandlere er godt kjent med habilitetsreglene i 

forvaltningsloven §6 m.m. Det har vært gjennomført to heldagskurs i forhold til forvaltningslovens regler 

på Brokelandsheia for alle ledere og ansatte i regi av KS-advokatene. I tillegg har Åmli kommune kjøpt 

inn et e-læringsprogram «Vi i kommunen» som er utviklet av Kommuneforlaget i samarbeid med flere 

kommuner. En av modulene (30 minutters varighet) går spesielt på «habilitetsreglene» i offentlig 

forvaltning. Disse modulene er tilgjengelig for alle ansatte via Ansattportalen (Oppstartsiden) og lederne 

er oppfordret til å ta opp aktuelle moduler opp i personalmøter/avdelingsmøter, samt at nyansatte er 

oppfordret til å gå gjennom disse som en del av introduksjonen som nyansatt i kommunen.  

Kommunen har i tillegg lagt inn habilitet i arbeidsreglementet punkt 17 om annet lønnet arbeid, der det 

bl.a. står at «slikt arbeid bør ikke finne stad dersom ekstraarbeid kan føre til inhabilitet etter kap. 2 i 

forvaltningslova.» 

Det er også laget egen «sjekkliste ved nyansettelse» og utarbeidet en egen prosedyre for introduksjon av 

nyansatte (se vedlegg). Disse skal lederne følge ved nyansettelser. I arbeidsavtalen som sendes alle 

ansatte som skal inn på månedslønn er det også tatt inn følgende punkt: 

«Bistilling og verv: 

Den ansatte er forpliktet til å informere arbeidsgiver om øvrige arbeidsforhold og verv.» 

I økonomireglementet punkt 5,6, Attestasjon og tilvisning står det i tillegg bl.a. at «Alle som har 

tilvisningsmynde har automatisk attestasjonsmynde, men dei kan ikkje både attestere og tilvise 

same bilag. 

Ingen skal under noko omstende attestere eller tilvise beløp til seg sjølv eller til andre som dei er 

i eit slikt forhold til som omtalast i forvaltningslova sin § 6 (inhabilitet). I slike tilfelle tilviser 

rådmannen for tenestemenn og ordførar for rådmannen.» 
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Beruldsen skriver at internkontroll kan være utfordrende i en liten kommune som Åmli med få 

ansatte innen mange fagfelt/sektorer, men at de har inntrykk av at revisjonen er særlig 

oppmerksom på dette ved systemkontroll og gjennomgang av rutiner for attestasjon og anvisning 

og kontroll av bilag. 

 

Til slutt skriver Beruldsen at «Alt er basert på TILLIT og det er den enkelte ansatte og leder som 

har et selvstendig ansvar for å ta opp spørsmål om habilitet med sin nærmeste leder, jf. bl.a. 

føringer i FVL § 8 og arbeidsreglementets pkt. 17.» 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet finner den informasjonen som er gitt tilfredsstillende.  

 

 
Vedlegg:  

- Informasjon til kontrollutvalgets møte den 25.09.2019 om habilitetsregler m.m. 

- Sjekkliste for nyansatte 

- Prosedyre for introduksjon av ny arbeidstaker 

 

 

Vedlegg til sak 
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28/19 Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
Arkivsak-dok.  19/08633-8 

Arkivkode.  217  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 28/19 

 

 

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 24.04.2019. 

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 selskapskontroll i Åmli kommune i 

perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjon i Åmli 

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 - Selskapskontroll i Åmli kommune 2016-2019 

- Notat - Forvaltningsrevisjon i Åmli kommune 2016-2019 

 

 

 

Vedlegg til sak 
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29/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Åmli 

 
Arkivsak-dok.  19/11658-1 

Arkivkode.  151  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:  

 

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

med en ramme på kr 744 000,-.  

 

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 Åmli kommune. 

 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Åmli 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 Åmli kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Åmli kommune og 

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. 
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Kontrollutvalgsleder godtgjøres med en fast årlig godtgjørelse på en prosent av ordførergodtgjørelsen. 

Leder, nestleder og medlemmer får i tillegg en godtgjørelse på 443,- 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. 

 

Revisjon og sekretariat 

Åmli 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 Åmli 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 Åmli 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: 

 

 

Tilskuddsart: Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon: 149 500 154 560 

Særattestasjoner og bistand: 52 000 67 200 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand 
overfor KU: 32 500 53 760 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 162 500 168 000 

Andel felleskostnader: 66 000 67 000 

SUM  tilskudd fra Åmli kommune: 462 500 510 520 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett: 462 000 510 000 
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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       

Lønn 4 304 9 000 9 000 

Møtegodtgjørelse mv. 10 800 10 000 11 000 

Tapt arbeidsfortjeneste 14 790 15 000 15 000 

Arbeidsgiveravgift 3 147 6 000 4 000 

Tidsskrift 2 125 1 000 2 000 

Kurs/opplæring (inkl. reise) 1 000 50 000 60 000 

Kjøregodtgjørelse 2 852 4 000 5 000 

      

Sum KU 39 018 95 000 106 000 

     

Sekretariat – Temark IKS 92 800 97 000 128 000 

     

REVISJON    

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 443 000 462 000 510 000 

     

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 574 818 654 000 744 000 

 

 

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. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 744 000 for kontrollutvalget i 2020 inkl. kostnader 

til revisjons- og sekretariatstjenester. 
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30/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon - Åmli 2019 

 
Arkivsak-dok.  19/11729-1 

Arkivkode.  216  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Åmli 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 Åmli 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 Åmli kommune – Regnskapsrevisjon 2019 

Vedlegg til sak 
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31/19 Orientering fra revisjonen 02.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00104-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 

holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen orienterer revisor 

kontrollutvalget gjennom året. 

 

 

Saksopplysninger: 

Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 
1. Løpende revisjon 
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32/19 Referatsaker 02.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00105-6 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Saksopplysninger: 

1. Saker behandlet i kommunestyret fra/av særlig betydning for kontrollutvalget: 

a. 20.06.2019 sak 19/57 Budsjettregulering 1. tærtial 2019 

2. Innkommende/utgående post: 

a. Protokoll fra styremøte i IATA IKS 05.06.2019 

3. Neste møte 27.11.2019 kl. 09.00-12.00 

 

 
Vedlegg:  

- Protokoll fra styremøte i IATA IKS 05.06.2019 

 

Vedlegg til sak 
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33/19 Eventuelt 02.09.2019 

 
Arkivsak-dok.  19/00106-7 

Arkivkode.  033  

Saksbehandler  Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 02.09.2019 33/19 

 

 

  

 


