
Meeting Book: Vegårshei kontrollutvalg (19.09.2019) 

Vegårshei kontrollutvalg 

Date: 2019-09-19T09:00:00 

Location: Vegårshei kommunehus, møterom 2 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 
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Arkivsak-dok. 19/00047-15 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 19.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 19.9.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00047-16 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 2.5.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 2.5.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Vegårshei kontrollutvalg 02.05.2019 
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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]  
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Arkivsak-dok. 19/15399-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandler ikke tertialrapportene fra rådmannen, bare årsregnskapet. Som et ledd i å sikre 

egenkontrollen knyttet til at kommunens økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak mv. (kommuneloven § 77 punkt 4), vil det likevel være naturlig at 

kontrollutvalget holder seg oppdatert om den økonomiske situasjonen og utfordringer gjennom året. 

 

Saksopplysninger: 
Det gjøres oppmerksom på at økonomirapport ikke sendes ut til medlemmene i forbindelse med saken. 

 

Det er kjent at kommunen har en anstrengt økonomi, og det er varslet store merforbruk. Kontrollutvalget 

har blitt orientert om situasjonen i hvert møte den senere tid. Det er gjort rede for organisasjonsendringer 

som skal bidra til å rette opp situasjonen. Det er igangsatt rapportering til kommunestyret etter 1. kvartal, 

slik kontrollutvalget tidligere har bedt om. Kontrollutvalget har bedt om en oppdatering om situasjonen. 

 

Rådmann Ole Petter Skjævestad (/den han sender i sitt sted) stiller i møtet for å orientere i saken. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har ingen instruksjonsmyndighet i denne saken, men følger med av kontrollhensyn. 
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Arkivsak-dok. 19/09353-5 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
17.1.2019 ble det gjennomført tilsyn med arkiv i Vegårshei kommune. Endelig tilsynsrapport og pålegg 

om utbedring datert 8.3.2019 og kommunens tilsvar med handlingsplan for lukking av pålegg datert 

5.4.2019 ble forelagt kontrollutvalget under sak 16/19 Referatsaker i møtet 2.5.2019. Kontrollutvalget ba 

da om å få en redegjørelse fra rådmannen om tilsynet og hva som er gjort for å lukke pålegg om utbedring 

i sitt neste møte. 

 

Saksopplysninger: 
Arkivverket forklarer i sin rapport formålet med arkivtilsyn slik: 

Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder 

rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt var på og gjort tilgjengelig for samtid og 

ettertid. 

 

Vegårshei kommune får innledningsvis positive kommentarer om samarbeidet under tilsynet. Videre 

trekker de frem at mye dokumentasjon er på plass i arkivplanen, og at arkivleder har god oversikt over 

arkiver i alle enheter og er klar over hvilke områder som har forbedringspotensialer. Det blir også opplyst 

at saksbehandlere og ledere gir arkivsenteret gode tilbakemeldinger. 

 

I rapporten gir Arkivverket Vegårshei kommune følgende pålegg om utbedringer: 

1. Oppdatere arkivplanen slik at den gjenspeiler dagens situasjon 

Frist for ferdigstillelse av arkivplan: 1.9.2019 

Frist for å fastsette kassasjonsfrister: 1.2.2020 

2. Utarbeide rutine som sikrer at arkiv- og journalføringsplikt overholdes 

Frist 1.6.2019 

3. Utarbeide ajourført systemoversikt 

Frist 1.9.2019 

4. Sikre behandling av arkivdokumenter som lagres elektronisk 

Frist 1.9.2019 

5. Plan for uttrekk og deponering av elektronisk materiale 

Frist: Plan ferdigstilles og sendes Arkivverket senest innen 1.9.2019 

6. Plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver 
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Frist: Plan ferdigstilles og sendes Arkivverket senest innen 1.9.2019 

 

 Arkivverket forklarer for hvert punkt hvilke funn de har gjort, hvordan pålegget kan lukkes, hvorfor det 

er viktig og hvilke krav som gjelder. Dette virker som en god veiledning fra Arkivverket sin side, noe 

som har vært viktig i Arkivverkets omlegging av tilsynsmetodikk de siste årene, til en mer dialogbasert 

form med fokus på læring og bedre arkiver. Rapporten følger vedlagt. 

 

Rådmannen oversendte sin handlingsplan for lukking av pålegg 5.4.2019, innenfor frist. For hvert av 

påleggende la rådmannen ved arkivleder frem en oversikt over hvilke tiltak som de definerte inn i 

arbeidet, og når resultatene skulle implementeres. Handlingsplanen følger vedlagt. 

 

Nå har de fleste av fristene for lukking av påleggene gått ut, og det er aktuelt å få en orientering om 

hvordan kommunen har fulgt opp de påleggene som ble gitt av Arkivverket. 

 

Arkivleder Anne Helene Espeland Baarøy vil orientere i saken i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget behandler ikke i utgangspunktet statlige tilsynsrapporter, men de vil gi nyttige innspill 

om risiko i kommunens forvaltning og tjenester. Forslag til vedtak vil bli lagt frem i møtet basert på 

redegjørelsen og utvalgets behandling av saken. 

 

Vedlegg:  

Tilsynsrapport – arkivhold 

Tilsyn arkivhold – handlingsplan for lukking av pålegg 
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Organisasjonsnr.: 961181399 

 
Telefon: 480 55 666 

 
www.arkivverket.no/tjenester 

   

Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring  
 

Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet. Tilsynet hadde hovedfokus på 

arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, blant annet arkivplan, journalføring og fagsystemer. 

 

Den endelige rapporten er justert i henhold til Vegårshei kommune sin tilbakemelding av 

26.02.2019. Kommunen ber om utsatt frist for deler av påleggene 1, 5 og 6. Vi har imøtekommet 

disse ønskene, og justert dette i den endelige rapporten. 

 

Tilsynsdato: 17. januar 2019. 

 

Fra Vegårshei 

kommune:  

Rådmann Ole Petter Skjævestad 

Kommunalsjef Anne Grete Klemming 

Arkivleder Anne Helene Espeland Baarøy 

Fra IKT-Agder: Per Erik Bjerke og Tatiana Mazur 

Enhetsleder og rektor ved Vegårshei skole Ingunn Lund 

Enhetsleder teknisk drift og forvaltning Tore Smeland 

Saksbehandler - barnehage- og skolefaglig rådgiver Inger Sines 

Saksbehandler - byggesak og eiendomsskatt Helge W. Munkejord 

 

Fra Arkivverket: Rådgiver Mona Danielsen  

Rådgiver Lillian Lunden  
 

Dato 08.03.2019 

Din ref. 2018/936-8 

Vår ref. 2018/19868 

Saksbehandler Lillian Lunden 

 

VEGÅRSHEI KOMMUNE
v/Anne Helene Espeland Baarøy
Molandsveien 11
4985 VEGÅRSHEI

Returadresse: Arkivverket
Pb.4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO
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Positive funn fra tilsynsbesøket 
Vegårshei kommune har mye dokumentasjon på plass i sin arkivplan, selv om ikke alle deler av 

planen er oppdatert. Informasjonen er lett å finne, og planen har en god struktur. Arkivtjenesten 

har gode kvalitetssikringsrutiner for sak-/arkivsystemet, og dette gjenspeiles i kontrollsøk gjort i 

sak-/arkivbasen. 

 

Vi har også inntrykk av at arkivleder har en god oversikt over kommunens arkiver i alle enheter, og 

er klar over hvilke områder som har forbedringspotensialer. Saksbehandlere og ledere gir 

arkivsenteret gode tilbakemeldinger. Man opplever god veiledning og at man får rask og god hjelp 

når man tar kontakt. 

 
Hvorfor har vi arkivtilsyn? 
Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som 

inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort 

tilgjengelig for samtid og ettertid. 

 

Endelige pålegg 
Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og pålegg vi gir som følge av dette. Med hjemmel i lov 

av 4. desember 1999 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c gir vi følgende pålegg:  

 

Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen slik at den gjenspeiler dagens situasjon 

Hvordan 
lukke 
pålegget? 

Vegårshei kommune må oppdatere arkivplanen slik at den er dekkende for 

arkivarbeidet i hele kommunen, og at den kan brukes som redskap i kommunen 

sin internkontroll med arkivarbeidet. 

 Henvisning og lenker til nye arkivforskrifter må oppdateres. 

 Hver enkelt arkivserie må gjennomgås og om nødvendig oppdateres. 

 Arkivliste over bortsatte arkiver på stykkenivå må tas inn i arkivplanen. 

 Arkivkatalog eller arkivliste over deponerte arkiv må tas inn i arkivplanen. 

 Alle rutinebeskrivelser må gjennomgås og oppdateres. Det må utarbeides 

nye rutiner der dette ikke finnes. 

 Det må utarbeides arkivrutiner for alle fagsystemer som kommunen benytter. 
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 Oversikt over alle interkommunale samarbeid og -selskaper kommunen 

deltar i må oppdateres. Denne må også inneholde dato for etablering og evt. 

avslutning, samt hvordan arkivansvaret er ivaretatt. 

 Det må fastsettes kassasjonsfrister for arkivmateriale som skal kasseres. 

 Dokumentasjon pålagt utarbeidet i øvrige pålegg denne rapporten må tas inn 

i arkivplanen. 

Tips  På Arkivverkets nettside kan du lese mer om arkivplan. Det kan også være nyttig 

å laste ned Opplæringspakke 3 Arkivplan på Arkivverkets temaside om 

kommunereform. 

Frist Frist for ferdigstillelse av arkivplan: 01.09.2019 

Frist for å fastsette kassasjonsfrister: 01.02.2020 

Funn Arkivplanen er ikke oppdatert med hensyn til kravene i arkivforskriften. 

Kommunens bestandsoversikt er mangelfull, arkivliste for bortsetting er 

fraværende. Det samme gjelder oversikt over arkiv deponert til arkivdepot. 

Arkivplanen har ikke blitt oppdatert med henvisning til nye forskrifter, og lenker er 

inaktive. Arkivplanen omtaler i liten grad arkivrutiner i fagenheter og i de 

systemene enhetene benytter. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Hensikten med arkivplanen er at offentlige organ skal ha oversikt over sitt 

arkivmateriale og hvilke regler og instrukser som gjelder for behandlingen av det. 

Dette er nødvendig for å kunne forvalte arkivet i henhold til arkivlovens formål og 

i tråd med det arkivansvar som er formulert i arkivlovens § 6. Arkivplanen kan 

benyttes for å planlegge periodiske arkivoppgaver, og beregne behov for 

fremtidige ressurser. Arkivplanen skal også være et gjenfinningsverktøy for 

ettertiden.  

Krav  I følge arkivforskriften § 4 skal offentlige organer ha en oppdatert arkivplan. 

Arkivplanen skal gi oversikt over arkivmaterialet og hvilke instrukser, regler og 

planer som gjelder for arkivarbeidet. 

Riksarkivarens forskrift § 1-1 har detaljerte bestemmelser om hva arkivplanen 

må inneholde. Arkivplanen skal kunne fungere som et verktøy i internkontrollen 

med arkivarbeidet.  
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Pålegg 2: Utarbeide rutine som sikrer at arkiv- og journalføringsplikt overholdes  

Hvordan 
lukke 
pålegget 

 Kommunen må oppdatere rutinebeskrivelse som tydeliggjør for alle 

saksbehandlere og ledere hvilke dokumenter som er arkiv- og 

journalføringspliktig. Denne må kommuniseres ut i alle enheter. 

 Vegårshei kommune må utarbeide en egen rutine for arkivering og 

journalføring av bekymringsmeldinger som sendes fra kommunens 

enheter til Barnevernstjenesten Øst i Agder.  

 Kommunen må be om kopi av bekymringsmeldinger som har gått fra 

skole til Barnevernstjenesten Øst i Agder siden oppstart av samarbeidet i 

2016, slik at dokumentasjonen kan rekonstrueres i arkivet. Dette gjelder 

også andre enheter som har sendt bekymringsmelding til 

barnevernstjenesten, og der disse ikke er arkivert. 

 Nye rutiner, samt dokumentasjon av hvordan kommunen har gjenskapt 

manglende dokumentasjon må sendes inn til Arkivverket før avviket kan 

lukkes. 

Tips  Se nettsiden om journalføring for mer informasjon. 

Frist 01.06.2019 

Funn Rutine for saksbehandlere og ledere beskriver ikke tydelig arkiverings- og 

journalføringsplikt for blant annet utgående dokumenter. Det er heller ikke tydelig 

i rutinen hvilke dokumenter som er journalføringspliktig. Det fremgikk blant annet 

av tilsynet at utgående bekymringsmelding som føres på standard skjema, og 

som går ut fra skolen til den interkommunale Barnevernstjenesten Øst i Agder, 

ikke blir arkivert eller journalført i kommunens arkiv. Kommunen har ikke skriftlig 

rutine for bekymringsmeldinger som sendes fra skolen eller andre kommunale 

enheter til barnevernstjenesten, og gjeldene praksis strider mot både arkivplikt og 

journalføringsplikt.  

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Offentlige organer har plikt til å arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i 

organets virksomhet, dersom de har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand 

for saksbehandling. Arkivene skal blant annet sikre enkeltmenneskers rettsvern, 

og organet skal holde oversikt over sin virksomhet og sikre at de kan 

dokumentere sine vedtak og egne tiltak. I tillegg har offentlige organ plikt til å føre 



19/19 Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 - 19/09353-5 Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 : Tilsynsrapport - arkivhold

journal for at all utgående og inngående korrespondanse blir registrert slik at den 

kan etterspores og overprøves.   

Krav  Arkivforskriftens § 9 krever at offentlige organ skal registrere alle inngående og 

utgående dokument som etter offentliglova § 4 regnes som saksdokument for 

organet, dersom de er eller blir saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon. 

 

 

Pålegg 3: Utarbeide ajourført systemoversikt 

Hvordan 
lukke 
pålegget 

Vegårshei kommune må oppdatere dokumentasjon av elektroniske system som 

inngår i kommunens arkiv, både aktive og avsluttede system: 

 Kartlegg og beskriv samtlige systemer, både sak-/arkivsystem og fagsystem 

 Det enkelte system må beskrives med opplysninger om navn, start- og evt. 

sluttdato, funksjonsområde og hva slags informasjon som lagres, sendes eller 

mottas gjennom systemet, herunder om informasjonen er bevaringsverdig. 

 Kommunen må dokumentere hvordan bevaringsverdig informasjon skal 

langtidsbevares, gjennom f.eks. Noark-uttrekk, tabelluttrekk eller utskrifter. 

Det anbefales at arbeidet gjøres i samarbeid med IKT-avdelingen og kommunens 

arkivdepot. 

Tips  Se IKAVA sin mal for systembeskrivelse på arkivplan.no. 

Frist 01.09.2019 

Funn Kommunen har tatt i bruk en rekke elektroniske system, og arkivplanen 

inneholder en liste over de systemene som er i bruk i dag, og noen avsluttede 

system. Listen er ikke detaljert på alle områder som f.eks. når systemene er tatt i 

bruk, hvilken informasjon de inneholder, beskrivelse av teknisk dokumentasjon 

for de enkelte system, eller en tydelig beskrivelse av hvordan dette skal 

langtidsbevares.  

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

I de elektroniske systemene kan det ligge viktig rettighets- og forvaltningsmessig 

dokumentasjon for kommunen. Dersom systemene ikke blir ivaretatt og 

dokumentert på en god måte, kan informasjonen gå tapt. Innbyggere kan i verste 

fall miste muligheten til innsyn i sentral informasjon om seg selv, og kommunen 

vil ikke kunne dokumentere egen innsats i saker. 
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Krav  Arkivforskriften § 4 sier at arkivplanen skal inneholde en oversikt over organet 

sine arkiv, og Riksarkivarens forskrift § 1-1 stiller krav til bl.a. oppdaterte rutiner 

for oppbevaring og sikring av arkivene, samt oppdaterte arkivoversikt som viser 

hvor arkivdokumentene er lagret. 

 
 

Pålegg 4: Sikre behandling av arkivdokumenter som lagres elektronisk 

Hvordan 
lukke 
pålegget 

Vegårshei kommune må utarbeide en instruks som beskriver ansvar, rutiner og 

rettigheter, samt oppbevaring og sikring for elektronisk arkivering gjeldene alle 

system som lagrer arkivdokumenter elektronisk. 

 For å sikre at alle nødvendige opplysninger kommer med, kan kommunen 

med fordel strukturere dokumentasjonen punktvis etter mønster fra 

forskriften. 

 Dokumentasjonen skal finnes i arkivplanen.  

Frist 01.09.2019 

Funn Vegårshei kommune har kun fullelektronisk arkivering i sak-/arkivsystemet 

ePhorte web. Kommunen har en del instrukser og rutiner knyttet til 

ansvarsforhold, oppbevaring og sikring på plass for dette systemet, men 

tilfredsstiller ikke alle krav i regelverket for systemer som arkiverer dokumenter 

elektronisk.    

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Elektroniske arkiv er utsatt for en del andre risikomomenter enn papirarkiv, og det 

stilles derfor større krav til å kunne dokumentere hvordan man møter risiko for 

elektronisk materiale. Arkivregelverkets krav til dokumentasjon av rutiner og 

planer er begrunnet i sikring av dokumentenes autentisitet, integritet, 

anvendelighet og pålitelighet. Kommunen må kunne stole på, og ha tillit til sin 

egen dokumentasjon. 

Krav  Offentlige organer som arkiverer dokumenter elektronisk må følge 

bestemmelsene i Riksarkivarens forskrift kapittel 3. Organet må utarbeide rutiner i 

samsvar med §§ 3-2, 3-4 og 3-6 som dokumenterer ansvar og rettigheter i 

arkivsystem, oppbevaring og sikring av arkivdokumenter og skanning av 

dokumenter på papir. 
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Pålegg 5: Plan for uttrekk og deponering av elektronisk materiale 

Hvordan 
lukke 
pålegget 

Vegårshei kommune må lage en plan for uttrekk, deponering og bevaring av 

avsluttede arkivperioder i journal og arkivsystem (Noark-system) samt for 

bevaringsverdige fagsystem. 

 Kartlegg samtlige elektroniske systemer. 

 Klargjøre hvilke som inneholder bevaringsverdig dokumentasjon. 

 Gå i dialog med leverandør om uttrekk. 

 Uttrekk av ePhorte web for perioden 01.04.2006-31.12.2015 må være 

godkjent av arkivdepot innen 31.12.2019.  

Tips  Opplæringspakke for Ordning digitalarkiv har mange nyttige tips, og lastes ned 

fra Arkivverkets nettside 

Frist Plan ferdigstilles og sendes Arkivverket senest innen 01.09.2019 

Funn Vegårshei kommune har ikke foretatt uttrekk eller deponert uttrekk fra noe 

journal- og arkivsystem eller fagsystem til kommunens arkivdepot. Kommunen 

tok i bruk elektronisk journalføring av sak-/arkivet 01.04.2006. Før det ble manuell 

papirjournal benyttet. ePhorte web-basen fra perioden 2006-2015 er avsluttet, 

men uttrekk er ikke tatt. Det er heller ikke kartlagt hvilke fagsystem kommunen 

tidligere har benyttet, og kommunen har ikke utarbeidet en plan for hvordan 

elektronisk arkivmateriale skal langtidsbevares. 

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Elektronisk arkivmateriale som går ut av administrativ bruk vil før eller siden gå 

tapt om ikke arkivskaper sørger for å ta vare på informasjonen gjennom 

systemuavhengige uttrekk som blir overført til digitalt depot. En søkbar 

elektronisk journal er en effektiv inngang til sakarkivet. Fagsystemet inneholder 

mye informasjon som ikke vil komme med på papirutskrifter, og dette er ofte 

bevaringspliktig materiale.  

Krav  Arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift §§ 4-4 – 4-6 stiller krav om 

håndtering av periodisert elektronisk arkivmateriale. Arkivregelverket har 

bestemmelser om lagringsmedium, organisering av datauttrekk og krav til 

dokumentasjon av system og innhold i system. Arkivforskriften § 18 sier at 

offentlige organer skal avlevere eldre og avsluttede arkiver til arkivdepot. 
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Pålegg 6: Plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver 

Hvordan 
lukke 
pålegget 

Vegårshei kommune må utarbeide en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre 

og avsluttede arkiver som oppbevares i kommunens egne lokaler. Planen må 

inneholde kostnadsberegning, finansieringsplan og tidsfrist for når arbeidet skal 

ferdigstilles. 

 Kommunen må få oversikt over alle bortsatte, eldre og avsluttede arkiv som 

oppbevares i egne lokaler. 

 Arkivene må ordnes, pakkes og merkes. 

 Kommunen må utarbeide arkivlister med opplysninger om arkivskaper, 

innhold, periode og løpenummer for det enkelte arkivstykket. 

 Tidsramme for ferdigstillelse av prosjektet må være senest innen 01.06.2020.  

Tips Nyttige tips kan lastes ned fra Arkivverkets nettside. 

Frist Plan ferdigstilles og sendes Arkivverket senest innen 01.09.2019. 

Funn Vegårshei kommune har fortsatt noe papirarkiver ute på enhetene. I tillegg er en 

stor del av bortsettingsarkiv på kommunehuset ikke ordnet og listeført.  

Hvorfor 
er dette 
viktig? 

Papirarkiver kan bli skadd av feil oppbevaring og behandling. Å pakke arkiver 

som ikke er i daglig bruk i egnede esker, er derfor et viktig tiltak for å sikre 

materialet for framtida. Ved å ordne arkivene systematisk etter proveniens og 

listeføre arkivstykkene får arkivskaper nødvendig kontroll og oversikt over 

arkivene. Ordning og listeføring er dessuten en forutsetning for at ansatte og 

publikum skal kunne finne fram i arkivene på en effektiv måte. 

Krav  I samsvar med arkivforskriften § 13 skal arkivmaterialet som ikke lenger er i bruk 

periodiseres. Riksarkivarens forskrift § 4-3 beskriver krav til rutiner ved bortsetting 

av arkivmaterialet. Arkivforskriften § 20 gir bestemmelser om arkiv som skal 

avleveres. Kravene til avlevering og overføring av papirarkiver er utdypet i 

Riksarkivarens forskrift kapittel 6. 

 

 
Tidsfrister 
Vi ber Vegårshei kommune overholde de angitte tidsfristene. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.  
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Send inn handlingsplan og dokumentasjon for å lukke pålegg 
Vegårshei kommune skal lage en handlingsplan med tidsangivelser som beskriver hvordan dere 

planlegger å jobbe når avvikene skal utbedres. Denne handlingsplanen skal sendes til Arkivverket 

snarlig, og senest innen 07.04.2019. 

 

Vegårshei kommune skal i tillegg oversende dokumentasjon etter hvert som dere har gjennomført 

tiltakene for å utbedre avvikene fra tilsynsrapporten, fortløpende etterhvert som tiltakene er 

gjennomført, og senest innen de enkelte påleggsfristene. Hvis dokumentasjonen er en del av 

oppdatert arkivplan, skal dokumentasjonen angi hvor i arkivplanen denne finnes. 

 

Vi håper at våre pålegg og kommentarer kan være til hjelp for deres arbeid med arkiv og 

dokumentasjonsforvaltning framover. 

 

 

Med hilsen 

 
Espen Sjøvoll     

avdelingsdirektør 
 

 

   
Kjetil Reithaug 

fagdirektør   

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I AGDER Ragnvald Blakstads vei 1 4838 ARENDAL 
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   E-post: post@vegarshei.kommune.no 
   Hjemmeside: www.vegarshei.kommune.no 
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0806 OSLO  Vår ref: 2018/936-13 
  Deres ref: 
  Saksbehandler: 
   Anne Helene Espeland Baarøy  
  Tlf.  37 17 02 16 
 
    

 
 
HANDLINGSPLAN FOR LUKKING AV PÅLEGG 
 
Nedenfor har vi forsøkt å lage en grovskissert plan for hvordan vi har tenkt å jobbe med å 
lukke påleggene vi har fått ved arkivtilsynet som ble gjennomført i januar i år. 
 
Dokumentasjon vil bli sendt forløpende etter hvert som vi får ting på plass. 
 
Pålegg Løsningsbeskrivelse Tidsplan 
1 Oppdatere arkivplan  

- Dette arbeidet gjøres kontinuerlig 
- I sammenheng med overgang til nytt 

sak/arkivsystem fra 27. Mai 2019 vil 
hovedtyngden av dette arbeidet foregå i hele 
perioden fram til fristen 

-  

April – sept 2019 
 
 

2 a) Utarbeide rutiner som sikrer arkiv og 
journalføringsplikt 
o Rutiner for hva som er arkiv og 

journalpliktig skal ligge i arkivplan – 
arkivplanen oppdateres 

o Tas opp i ledermøte mai/juni – ansvar 
for å formidle videre og gjøre rutinen 
kjent og opplyse om hvor ansatte 
finner rutinen 

o Sette opp faste møtepunkter i 
ledermøte/faste avtaler med enhetene 
i årshjulet 

o Tas opp i opplæringssituasjoner – 
saksbehandlere/ledere 

 
 

b) Rekonstruering av 
bekymringsmeldinger 

Det er sendt henvendelse til enhetene om å 
sjekke status på bekymringsmeldinger fra 
2016 – d.d. – for å kunne rekonstruere dersom 
det er noe som ikke har blitt registrert. 
 
Sjekker også med Barneverntjenesten Øst i 

Implementering  
Mai/juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars/april 2019 
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Agder  
 
Eventuelle meldinger som ikke har vært 
registrerer i ephorte vil bli lagt inn etter hvor de 
har blitt sendt fra: 

-  Barnehagemappe på det enkelte 
barn i arkivdel for barnehage  
-  Elevmappe på det enkelte barn i 
arkivdel for elevsaker 
-  Egen sak på barnet i saksarkivet 
dersom meldinger er sendt fra andre 
enheter.  

 
c) Rutine for arkivering av 

bekymringsmeldinger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutine blir gjeldende fra nytt 
sak og arkivsystem tas i bruk 
27. mai. 
 
I mellomtiden ivaretas arkiv 
og journalplikten slik den har 
vært gjort til nå, ved at de blir 
lagt i det enkelte barns 
barnehagemappe/elevmappe 
eller som egen sak dersom 
det er sendt fra andre 
enheter en barnehage/skole. 
 
 
 
 
 

3 Utarbeide ajourført systemoversikt 
Skaffe oversikt over det som er registrert og få mest 
mulig av manglene på plass 
 
Kontakte IKT Agder i forhold til det tekniske  
 
Oppdateres underveis i arkivplanen 

April – juni 2019 

4 Sikre behandling av arkivdokumenter som lagres 
elektronisk 
Utarbeides etter mønster fra forskriften. 
 

August 2019 

5 Plan for uttrekk og deponering av elektronisk 
materiale 
Kartlegge i forhold til fagsystemer. Eks Visma flyt 
skole, Visma flyktning, Visma barnehage, Gerica, 
System x,  
 
Uttrekk fra alle ephortebasene –  
Det planlegges for uttrekk av ephortebasene i høst i 
forbindelse med at vi i vår går over til nytt 
sak/arkivsystem i 5 kommuner i østre del av agder. 

Juni –august 2019 
 
 
 
 
 
Plan sendes så fort vi får en 
mer detaljert oversikt med 
datoer og milepæler 
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Vegårshei kommune tas først av disse 5. 
 

Det skal foretas sjekk av 
ephorte 11. april som første 
ledd i arbeidet med uttrekk. 

6 Plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og 
avsluttede arkiver: 

 Det er opprette kontakt med vårt IKA, KUBEN 
med tanke på arbeid med og avlevering av 
papirarkiver i 2020 

 Arkivansvarlig skal på kurs på KUBEN i 
forhold til ordning og rydding av papirarkiver 9. 
mai 

 Det er sendt epost til enhetene med beskjed 
om å gi tilbakemelding angående sine 
papirarkiver 
 
Eksakt tidspunkt for avlevering til KUBEN vil vi 
få avklart når vi har fått fullstendig oversikt 
over hvilke arkiver og hvor mye – men det er 
meldt inn at vi har behov for avlevering i 2020 
 

 

 
 
Forberedelser og avklaringer 
gjøres i april – juni 2019 
 
Arbeid med planen gjøres i 
august. 
 
 
Ordning og rydding av 
arkivene - senhøst 2019 og 
utover i 2020.  
 
Avlevering vår 2020 

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Helene Espeland Baarøy 
Arkivansvarlig/konsulent 
Rådmannens stab 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Arkivsak-dok. 19/15411-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune med en ramme 

på kr 659 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019 § 2 

sier følgende om kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet: 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje 

ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Av kommuneloven § 14-3 tredje ledd fremgår følgende: 

Formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsberetning. […] 

 

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

kontrollarbeidet for 2020 i Vegårshei kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet 2020 i Vegårshei kommune. 

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 innspill fra de interkommunale selskapene som utfører 

arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll. Kommunestyret har 

ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeidet eksplisitt. 
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Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet er lagt ut fra gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Vegårshei 

kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Vegårshei kommune og Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året. Kommunen vil som følge av 

lovendring øke fra 3 til 5 medlemmer i kontrollutvalget. Økningen gjelder økningen i antall medlemmer. 

 

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

arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette. I tillegg er det av stor verdi å få 

god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet 

anbefaler NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i januar 2020 (Norges 

Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s fagkonferanse på Gardermoen i juni 2020 (Forum for kontroll 

og tilsyn), samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Posten for opplæring tar 

anslagsvis høyde for at alle medlemmene kan delta på én sentral konferanse eller andre tilsvarende 

opplæringstiltak, samt at alle kan delta på vår- og høstkonferansen til Temark. Det er en fordel for 

læringsutbyttet for utvalget at minst to personer deltar på samme opplæringstiltak eller konferanse. 

Budsjettendringen skyldes økningen i antall medlemmer. 

 

Andre kostnader er en «diverse-post» som bl.a. omfatter tidsskrift og enkel servering i enkelte møter. 

Ingen budsjettendring. 

 

Revisjon og sekretariat 

Vegårshei kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontrolloppgaver. Dette er 

Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at det er representantskapet som 

vedtar det endelige budsjettet for selskapet 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. Budsjettet 

baserer seg på lovkrav og antatt behov for revisjoner og kontroller i Vegårshei kommune. 

 

Det er representantskapet til Aust-Agder Revisjon IKS som vedtar fordelingen av selskapets kostnader 

mellom medlemskommunene. Vi presiserer derfor at summene i saken er anslag. Endelig vedtak i Aust-

Agder Revisjon IKS’ representantskap vil bli oversendt til kommunen. Budsjettet er bygd opp på 

følgende måte: 

 

Tilskuddsart Bud. 2019 Bud. 2020 

Lovpålagt finansiell revisjon 130 000 141 120 

Særattestasjoner og bistand 71 500 73 920 

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

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 130 000 141 120 

Andel felleskostnader 66 000 67 000 

SUM anslag tilskudd fra Vegårshei kommune: 430 000 463 480 

Avrunding til nærmeste 1 000 kroner til budsjett: 430 000 463 000 

 

 

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

avhengig av vedtak om inntreden av nye kommuner i selskapet (som vil endre fordelingen) og vedtak i 

representantskapet. Endelig vedtak i Temarks representantskap i november 2019 vil bli oversendt til 

kommunen. 
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Det totale budsjettet for kontrollarbeidet i Vegårshei kommune kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Bud.forslag 

  2018 2019 2020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 13 019 11 000 15 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 25 190 30 000 60 000 

Andre kostnader  1 275 6 000 6 000 

Sum kontrollutvalget 39 484 47 000 81 000 

        

Sekretariat 82 900 86 000 115 000 

        

REVISJON 437 000 430 000 463 000 

        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 559 384 563 000 659 000 

 

 

Det er kontrollutvalget som utarbeider budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal derfor 

følge saken 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 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. 

 

Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 659 000 for kontroll, tilsyn og 

revisjon for Vegårshei kommune for 2020. 
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Arkivsak-dok. 19/15140-2 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Vegårshei 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 Vegårshei 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 2019 Vegårshei kommune 
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Arkivsak-dok. 19/15409-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

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

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Aust-Agder Revisjon IKS. 

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

blir sterkt involvert i analyseprosessen. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som i hovedsak trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Vegårshei 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: 
For å sikre at Plan for forvaltningsrevisjon kan utarbeides innen fristen, er det hensiktsmessig å starte 

analysearbeidet allerede nå. 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 nye 

kontrollutvalget vil bli involvert i analyseprosessen 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. 
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Dagens kontrollutvalg vil i egen sak få anledning til å gi signaler om hvilke områder utvalget ut fra sine 

erfaringer mener det kan være relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

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

egen virksomhet og virksomheten i 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, slik at de får et konkret oppdrag. 
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Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 

plan for eierskapskontroll 2020-2023 

 

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

kommunelov § 23-4 fra Aust-Agder Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. Det 

forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

 

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

oktober 2019, sier følgende om eierskapskontroll (§ 23-4) 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

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

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

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

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

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

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
For å sikre at Plan for eierskapskontroll kan utarbeides innen fristen, er det hensiktsmessig å starte 

analysearbeidet allerede nå. Det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i kommunestyret 

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

kontrollutvalget vil bli involvert i analyseprosessen gjennom vinteren 2019 – våren 2020. En god 

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

mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 
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Dagens kontrollutvalg vil i egen sak få anledning til å gi signaler om hvilke selskaper eller eierskapstema 

utvalget ut fra sine erfaringer mener det kan være relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan 

være behov for eierskapskontroll. 

 

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 vesentlighetsanalyse 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 nå at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

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

Dette bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen i forhold til dette, slik at de får et 

konkret oppdrag. 
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Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg gis gjennom denne saken anledning til å komme med innspill til neste planperiode 

ut i fra deres erfaring og kjennskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet i ny Kommunelov § 

23-3 og § 23-4. Begge planene skal bygge på risiko- og vesentlighetsvurderinger, og planene skal 

utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert. 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Nytt i ny kommunelov er at 

plan for forvaltningsrevisjon skal bygge på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  

 

Det legges opp til at kontrollutvalget i egen sak bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag 

for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 fra revisjonen. Det er imidlertid viktig at revisjonen får 

aktuelle innspill fra det kontrollutvalget som har sittet tett på kommunen i de siste fire årene. Sittende 

kontrollutvalg gis gjennom denne saken derfor mulighet til å spille inn idéer. 

Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 

engasjement og arbeidet i utvalget. I tillegg vil det nye kontrollutvalget bli involvert i den videre 

prosessen. Det samme vil sekretariatet, politisk ledelse og rådmannen bli, og sentrale styringsdokumenter 

vil bli gjennomgått. 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Det 

legges opp til at kontrollutvalget i egen sak bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap, for å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. Også her er det naturlig at 

kontrollutvalget får anledning til å spille inn idéer om hvilke av selskapene som kommunen har 
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eierinteresser i, som vil være aktuelle for å gjennomføre en eierskapskontroll, eller om det er andre 

eierskapstema som er aktuelle for gjennomgang.  

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Vegårshei kommune i perioden 2016-2019. Vi gjør oppmerksom på at iht. gjeldende kommunelov, 

omfatter selskapskontroller også forvaltningsrevisjoner i selskap, som etter ny kommunelov vil bli 

betegnet som forvaltningsrevisjoner. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Vegårshei kommune i planperioden 2016-2019 

- Barneverntjenesten Øst i Agder – Ressurser, organisering og styring 2017 

- Spesialundervisning 2019 

- Barneverntjenesten Øst i Agder – tjenesteytelse i enheten (igangsatt) 

 

Selskapskontroller i Vegårshei kommune i planperioden 2016-2019 

- Lisand AS 2018 

 

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. 
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Orienteringer fra revisor 19.9.2019 

 

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 den jobber med i Vegårshei 

kommune, utover det som fremgår av egne saker til møtet. 
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Referatsaker 19.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 21.05.2019: 

i. PS 39/19 Årsberetning 2018 

ii. PS 40/19 Regnskap 2018 

iii. PS 41/19 1. kvartalsrapport drift 2019 

iv. PS 48/19 Årsmelding 2018 - kontrollutvalget 

b. 18.06.2019: 

i. PS 19/49 Tilstandsrapport Vegårshei skule 2019 

ii. PS 19/58 Tertialrapport investering 1. tertial 2019 

iii. PS 19/62 Reglement for tapt arbeidsfortjeneste, møte- og reisegodtgjørelse for 

folkevalgte i Vegårshei kommune 2019-2023 

c. 20. og 21.08.2019: Ingen aktuelle saker 

d. 03.09.2019: 

i. PS 19/72 Utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune 2019-2023 

ii. PS 19/73 Utfyllende reglement for Kontrollutvalget i Vegårshei kommune 2019-

2023 

2. Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg Arendal 19.11.2019 

3. Neste møte 5.12.2019 
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Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

 

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 om 

samspillet mellom kontrollutvalg og revisjon, rådmannen og kommunestyret. 

 

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 

kontrollansvaret 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 og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

 

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 
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hensiktsmessigheten av politiske vedtak eller 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. 

 

Forum for Kontroll og Tilsyn 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 unntaket nevnt ovenfor: dersom det 

har gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig 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? 

- Har samspillet med revisjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med rådmannen/administrasjonen fungert tilfredsstillende? 

- Har samspillet med ordfører/kommunestyret fungert tilfredsstillende? 

- Stemmer omfanget av møter og saker med opplevd behov? 

 

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med innspill i 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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