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Arkivsak-dok. 19/00069-27 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 17.9.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 17.9.2019 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 17.9.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 17.9.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00069-26 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 9.4.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 9.4.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll fra møtet 9.4.19 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll fra møtet 9.4.19 
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Møteprotokoll  
 

Siljan kontrollutvalg 

 
Dato: 09.04.2019 kl. 12:00 – 14:00 
Sted: Møterommet 
Arkivsak: 19/00069 
  
Til stede:  Jan Olav Hagen 

Helga Baasland 

Ole Arthur Austad 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Jan Sæthre 

Økonomisjef Kjersti Førstøyl 

 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Nordby Vibeto 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge 10/19, 12/19, 11/19, 13-14/19 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00069-17 Godkjenning av innkalling 9.4.19 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00069-18 Godkjenning av protokoll fra møte 5.2.19 4 

Saker til behandling 

10/19 19/04505-1 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Siljan kommune - 5 
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kontrollutvalgets uttalelse 

11/19 19/04504-1 
Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Siljan kommune 
7 

12/19 19/04508-1 Oppfølging av politiske vedtak i Siljan kommune 8 

13/19 19/00085-5 Referatsaker 9.4.19 9 

14/19 19/00097-3 Eventuelt 9.4.19 10 

    

 

 
Siljan, 09.04.2019 

 

 

Jan Olav Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 9.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkalling 9.4.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkalling 9.4.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5.2.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokoll fra møtet 5.2.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokoll fra møtet 5.2.19 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

10/19 Årsregnskap og årsberetning 2018 for Siljan kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 10/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Siljan kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Siljan kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 

 

Årsregnskapet viser kr. 156 210 407 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 7 837 370 

og et regnskaplig mindreforbruk på kr 12 525 069. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Siljan kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors rapport til 

kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 

 

 

Møtebehandling 
Rådmann Jan Sæthre og økonomisjef Kjersti Førstøyl presenterte årsregnskap 2018 for Siljan 

kommune, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene.  

 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Norby Vibeto kommenterte revisors rapport til kontrollutvalget.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret i Siljan kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Siljan kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet 

forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning 

samt rapport til kontrollutvalget vedrørende revisjonen av årsregnskapet. 

 

Årsregnskapet viser kr. 156 210 407 til fordeling drift. Netto driftsresultat er på kr. 7 837 370 

og et regnskaplig mindreforbruk på kr 12 525 069. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 
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Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner tilfredsstiller 

brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsmeldingen omhandler. 

 

Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen der revisor mener at regnskapet er avlagt i samsvar med 

lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Siljan kommunes årsregnskap 2018 godkjennes. 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Revisors rapport til 

kontrollutvalget sendes ved uttalelsen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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11/19 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Siljan kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 11/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Siljan kommune» 

og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2018» til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Kontrollutvalgsleder la frem saken. Utvalgssekretær kommenterte i saken.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Siljan kommune» 

og Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Grenland for 2018» til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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12/19 Oppfølging av politiske vedtak i Siljan kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 12/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Rådmann Jan Sæthre ga utvalget en orientering om hvordan politiske vedtak blir fulgt opp, og besvarte 

spørsmål fra utvalgsmedlemmene og utvalgssekretær.   

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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13/19 Referatsaker 9.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 13/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
1. Referatsaker 

- Invitasjon til FKTs fagkonferanse 4-5. juni i Kristiansand 

- Kontrollutvalgets saker behandla i kommunestyret 

 

2. Neste møte Tirsdag 17. september 2019 kl. 10:00 

- Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 

- Innspill frå KU til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 

- Innspill frå KU til analyse og plan for eierskapskontroll 

- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2019 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjon av Bypakke Grenland.  

- Vurdering av revisors uavhengighet 

- Referatsaker/Eventuelt 
 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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14/19 Eventuelt 9.4.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Siljan kontrollutvalg 09.04.2019 14/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/16031-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt -Bypakke Grenland - 

Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Siljan kontrollutvalg behandlet saken i møte 24.1.19 sak 1/19, og kommunestyret behandlet saken i møte 

26.3.19, sak 13/19. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt: 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber Siljan kommune om å:  

- sikre at delegering av myndighet i bypakkesaker er i tråd med lovkrav.  

- Sørge for at arbeidet med oppdatering av rutinene for styring av enkeltprosjekter i Bypakke 

Grenland prioriteres, og tas i bruk i alle prosjektene.  

- vurdere tiltak som gjør at samarbeidet om Bypakke Grenland kan håndtere 

samarbeidsutfordringer på mer robuste måte.  

 

Rådmann og ordfører bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen 

utgangen av september 2019 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har fått tilsendt dokumentene «sak om oppfølging av forvaltningsrapport Bypakke 

Grenland», og «økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1» som oppfølging til deres vedtak. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen og selskapene basert på selskapskontroller, er det viktig at vedtatte  

forbedringstiltak følges opp. Oppfølgingen av saken er lagt til kontrollutvalget.  

 

Med bakgrunn i den skriftlige tilbakemeldingen i saken, anbefaler sekretariatet at oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonsrapporten om Bypakke Grenland fase I avsluttes.   

 

 

Vedlegg:  

- sak om oppfølging av forvaltningsrapport Bypakke Grenland  
- økonomiske rutiner for Bypakke Grenland fase 1  
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Arkivsak-dok. 19/11732-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Revisors uavhengighetserklæring 2019 - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til forskrift om revisjon §15 skal oppdragsansvarlig revisor årlig avgi en skriftlig egenvurdering 

av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Foreliggende egenvurdering legges frem for kontrollutvalget for 

gjennomgang. 

 

Saksopplysninger: 
Egenvurdering av uavhengighet for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Lisbeth Fines og oppdragsrevisor 

Ingebjørg Nordby Vibeto legges frem i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har ingen bemerkninger til revisors uavhengighetserklæring. 

 

 

Vedlegg:  

- Revisor uavhengighetserklæring 2019 
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‘ •R TELEMARK

KOMMUNEREVISJON IKS
Hovedkontor:
Postboks 2805, 3702 Skien
Tif.: 35 91 7030
e-post: post-tkr@tekomrev,no
www.tekomrev.no

Distriktskontor:
Postboks 83, 3833 Bø

Kontrollutvalget i Siljan kommune TIf.:35 05 9000

v/Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Foretaksregisteret:

Postboks 4 985 867 402 MVA

3833 BØ i Telemark

Vår ref.: 19/842/inv
Deres ref.:
Arkivkode: 811200

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til

Siljan kommune

Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon (revisjonsforskriften) § 12 stiller krav til at revisor skal

ha god vandel, være uavhengig og objektiv.

I henhold til revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov,

avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Vi velger samtidig å ta med

vurdering av oppdragsrevisors uavhengighet.

Vandelsattest er dokumentert ved tilsetting i Telemark kommunerevisjon IKS.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet

Pkt. 1: Undertegnede er ikke ansatt hos andre arbeidsgivere enn i Telemark

Ansettelsesforhold kommunere visjon IKS

Pkt. 2: Medlem i Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Si/jan

styrende organer kommune deltar i.

Pkt. 3: Delta eller Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan

inneha funksjoner i føre til interessekonflikt eller svekket ti/lit ti/rollen som revisor.

annen virksomhet, som

kan føre til
interessekonflikt eller

svekket tillit

Pkt. 4: Nærstående Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Siljan kommune som

har betydning for uavhengighet og objektivitet.

Pkt. 5: Rådgivnings- Undertegnede har ikke utført rådgivnings- eller andre tjenester overfor Si/jan

eller andre tjenester kommune som kommer i konflikt med denne bestemme/sen.

som er egnet til å
påvirke revisors

habilitet
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KOMMUNEREVISJON IK -2-

Pkt. 6: Tjenester under Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Si/jan kommune som hører inn

kommunens egne under kommunens egne lede/ses- og kontrolloppgaver.
lede Ises- og
kontrolloppgaver
Pkt. 7: Opptre som Undertegnede opptrer ikke som fullmektig forSiljan kommune.
fullmektig for den
revisjonspliktige

Pkt. 8: Andre særegne Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke
forhold tilliten til uavhengighet og objektivitet.

Skien, 2. mai 2019
Telemark kommunerevisjon IKS

Lisbet fines Ingebjørg N. Vibeto
oppdragsansvarlig/ oppdragsrevisor
registrert revisor
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Arkivsak-dok. 19/11733-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 - 

Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon i Siljan kommune 2019 tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Overordnet revisjonsstrategi er dokumentet som viser den overordnete planleggingen av 

regnskapsrevisjonen i den enkelte kommune. Formålet er å dokumentere at de planlagte 

revisjonshandlingene er tilstrekkelige og effektive. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at det 

gjennomføres revisjon i kommunen. Som et ledd i å følge opp dette orienterer oppdragsrevisor om 

strategien for revisjon for det enkelte revisjonsår. 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Siljan kommune og har avtale om å levere 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon for Siljan kommune. Kommunens revisor skal følge lov, 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er det overordnede planleggingsdokumentet for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Strategien skal gi kontrollutvalget et innblikk i hvilke 

fokusområder revisjonen har prioritert, hva som er årlige oppgaver og hva som er ekstraordinære 

oppgaver. 

 

Oppdragsrevisor Ingebjørg Norby Vibeto vil gi en fyldig gjennomgang av den overordnete 

revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon i Siljan kommune i 2019 i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens arbeidsdokument og skal bare tas til orientering av 

kontrollutvalget. Fremleggelse av revisjonsstrategien for utvalget er med på å sikre kontrollutvalget et 

bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi regnskapsrevisjon Siljan kommune 2019 
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Arkivsak-dok. 19/11727-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Siljan kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Analyse 

forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir 

involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Siljan i oktober 

2019, sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap. Sittende kontrollutvalg vil i denne saken i møtet ha mulighet til å gi sine vurderinger av hvilke 
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selskaper som kan være relevante å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 

eierskapskontroll. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyre i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye kommunestyret. 

Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019-våren 2020. 

En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i.  

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsvurdering fremgår av 

lovteksten, og ikke som før, i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen når det gjelder dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11728-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Siljan kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark kommunerevisjon 

IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at 

både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i oktober 2019, sier 

følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Vi nærmer oss slutten av inneværende valgperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny valgperiode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. I denne saken kan kontrollutvalget gi sine 
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vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere, for å vurdere om det kan 

være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

kommunestyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye 

kommunestyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før 

også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 

2019-våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke 

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til 

dette. 
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Arkivsak-dok. 19/11734-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontrollarbeid 2020 - Siljan kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeid i Siljan kommune med en ramme på 

kr. 528 100,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2020 i Siljan kommune. 

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det bevilges nok ressurser til dette. 

 

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret” 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Siljan kommune for 

2020. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert 

på erfaringstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag. 

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 

 

1. Opplæring av kontrollutvalget 
Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde  

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. 
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Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2020. Temark arrangerer to årlige konferanser i  

egenregi. I tillegg har NKRFs årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med 

kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. 

I tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn fagkonferanser i mai/juni. 
 
2. Kjøp av tjenester  

Siljan kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Telemark kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Siljan kommune er medeier i Temark. Kostnader i selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ møtefrekvens/ 

kommunestørrelse. Budsjettet for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, 

og budsjettallene er derfor anslag. 
 
2.2 Revisjonstjenester  

Siljan kommune er medeier i Telemark kommunerevisjon IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter en 

vedtatt fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon, en gitt mengde med forvaltningsrevisjon, 

overordna analyse, særattestasjoner og ordinær rådgivning og bistand. Skulle det oppstå behov for mer 

forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må kommunen enten omprioritere 

prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 
 
Tidligere var kirkelige fellesråd og kommunale foretak en del av tilskuddet. Disse vil heretter bli fakturert 

direkte. Det vil derfor fremkomme en reduksjon på kostnadene til revisjon sammenlignet med 2019. 
 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for fire kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. Ny kommunelov, som 

trer i kraft fra 2020, legger opp til at det skal være fem medlemmer i kontrollutvalget.  

 

Satsene for godtgjøring i Siljan kommune fastsettes ut fra ordførers godtgjøring. Ledergodtgjøring i 

kontrollutvalget er 2 prosent av ordførerens godtgjøring. Møtegodtgjøring er 1 promille av ordførerens 

godtgjøring. Godtgjøring pr. møte frem tom 01.05.2020 er på kr. 939,-  

 
Budsjett for kontrollutvalget 2020: 
 

Beskrivelse Regnskap  Budsjett Regnskap Budsjett 

  2018 2019 aug.19 2020 

Godtgjørelse 28 848 30 000 14 016 45 000 

Opplæring, kurs inkl. reise 1 354 25 000 0 50 000 

Kontingenter, abonnement 3 500 4 000 4 775 5 000 

Bevertning 280 2 000 0 2 000 

Kontrollutvalget 21 361 61 000 18 791 102000 

Kjøp fra IKS         

Kjøp av sekretariatstjenester 106 700 110 700 55 375 122 100 

Kjøp av revisjonstjenester 273 027 311 700 211 775 304 000 

Selskapskontroll m.m 0 50 000 50 000 0 

Totalt 401 088 533 400 335 941       528 100 
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Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 528 100,- for kontrollutvalget for 2020, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av de utgifter som forventes for 

kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.  

 

Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære 

granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern kompetanse, kan 

behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for 

kommunestyret. 

 

Sekretariatet minner igjen om at det knytter seg usikkerhet til tallene for sekretariattjenester og 

revisjonstjenester, da vi må ta forbehold om representantskapenes vedtak vedr. overføringer til 

sekretariatet og revisjonen. 
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Arkivsak-dok. 19/00085-8 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 17.9.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- Opplæringsmøte for nytt kontrollutvalg, Bø hotell 20. november 

- Forvaltningsrevisjonsrapport behandla i Telemark fylkeskommune som omhandler prosjektet 

«Lilleelvkrysset» 
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Arkivsak-dok. 19/00097-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Siljan kontrollutvalg 17.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 17.9.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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