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Møteprotokoll  
 

Vegårshei kontrollutvalg 

 
Dato: 19.09.2019 kl. 9:00 – 11:40 
Sted: Vegårshei kommunehus, møterom 2 
Arkivsak: 19/00047 
  
Til stede:  Helge Haugenes (leder), Bjørn Saga (nestleder), Katrine Solheim Aas 

(medlem) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

- 

  
Forfall:  - 
  
Andre: Rådmann Ole Petter Skjævestad, sak 18-19/19 

Økonomisjef Dan-Håkon Henriksen, sak 18/19 
Arkivleder Anne Helene Espeland Baarøy, sak 19/19 
Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  
 
 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/19 19/00047-15 Godkjenning av innkalling 19.9.2019 3 

Møteprotokoll 

3/19 19/00047-16 Godkjenning av protokoll 2.5.2019 4 

Saker til behandling 

18/19 19/15399-1 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 5 

19/19 19/09353-5 Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 6 



 

 2  

20/19 19/15411-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei kommune 7 

21/19 19/15140-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 8 

22/19 19/15409-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

9 

23/19 19/15409-2 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 
plan for eierskapskontroll 2020-2023 

10 

24/19 19/15409-3 
Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 

11 

25/19 19/02854-5 Orienteringer fra revisor 19.9.2019 12 

26/19 19/02871-5 Referatsaker 19.9.2019 13 

27/19 19/15463-1 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 14 

28/19 19/02860-5 Eventuelt 19.9.2019 15 

    

 
 
Vegårshei, 19.09.2019 
 
 
Helge Haugenes      Benedikte Muruvik Vonen 
Kontrollutvalgsleder      Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av innkalling 19.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Innkalling til møte 19.9.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Innkalling til møte 19.9.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 4  

Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll 2.5.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 3/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 2.5.2019 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 2.5.2019 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/19 Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 18/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Ole Petter Skjævestad innledet kort til saken og orienterte om innføring av nytt 
økonomi- og budsjettsystem. Økonomisjef Dan-Håkon Henriksen ga utfyllende kommentarer. 
Økonomisjefen orienterte om kommunens økonomiske situasjon pr. 2. tertial 2019. Begge 
svarte på spørsmål. Fortsatt stor utfordring i helse og omsorg. Drøftet utfordringene i tiden 
fremover. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Tilsyn arkiv Vegårshei 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 19/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Arkivleder Anne Helene Espeland Baarøy redegjorde for tilsynet, og hvordan kommunen 
jobber med å lukke avvikene fra dette. Tilleggsdokumentasjon ble sendt ut til møtet, og denne 
viste at pålegg 2 er lukket med noen merknader. I tillegg forelå det oppdatert forslag til 
tidsplan for lukking av øvrige pålegg, som viste at arbeidet var forsinket pga. manglende 
kapasitet hos arkivleder. 
 
Rådmann Ole Petter Skjævestad var til stede og ga utfyllende kommentarer. 
 
Kontrollutvalget drøftet sårbarheten innenfor arkiv. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt endelig 
sluttrapport fra fylkesmannen når den foreligger. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt endelig 
sluttrapport fra fylkesmannen når den foreligger. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Vegårshei kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 20/19 
 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet la frem forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2020 og svarte på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Vegårshei kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 21/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Vegårshei kommune tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Ivar Aanonsen la frem overordnet revisjonsstrategi 2019 og svarte på spørsmål. 

- Vurderer risiko ved endringer i bemanning og systemer 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Vegårshei kommune tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 9  

 
22/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 22/19 
 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet innledet kort i saken. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 
plan for eierskapskontroll 2020-2023 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 23/19 
 
 
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. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet innledet kort i saken. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
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. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-
2023 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 24/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Forslag til vedtak legges frem i møtet. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet ulike fag-, tjenesteområder og forvaltningsområder. 
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget gir følgende innspill til risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 
plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023: 

- Organisering av virksomheten 
- Økonomistyring 
- Arkiv og journal 
- Pleie og omsorg 
- RTA 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget gir følgende innspill til risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for 
plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll 2020-2023: 

- Organisering av virksomheten 
- Økonomistyring 
- Arkiv og journal 
- Pleie og omsorg 
- RTA 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 12  

 
25/19 Orienteringer fra revisor 19.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 25/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Hovedrevisor Ivar Aanonsen redegjorde for løpende revisjonsarbeid og svarte på spørsmål. 
Tema som ble lagt frem vedr. oppstart av revisjonsåret 2019: 

- Ser på endringer på økonomifeltet; systemer, rutiner 
- Endringer i bemanning økonomi og personal 
- Utfordringer ved svingninger i skatteinngang 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 13  

 
26/19 Referatsaker 19.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 26/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 

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 ordinære møte 5.12.2019 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 27/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget evaluerte arbeidet i kontrollutvalget.  
 
Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 
Kontrollutvalget gir følgende innspill til nytt kontrollutvalg: 

- Utskifting av medlemmer underveis kan være utfordrende. Vil bli mindre sårbart ved 
5 medlemmer. 

- Positivt at ordfører har stilt opp på en god måte, og har møtt når hun kunne. 
- Positivt med god opplæring. Kontrollutvalget bør være med på den ordinære 

folkevalgtopplæringen i kommunen. 
- Godt samspill med revisjonen. 
- Kunne ha åpnet mer for innspill fra andre enn rådmannen i møtene, for å belyse saker 

fra flere sider. 
- Stort sett tilstrekkelig med antall møter, men lang periode uten møter fra 

regnskapssaken tidlig på våren til september. Burde ha vært ett møte til på våren. 
- Ønsker økonomirapportering på hvert møte. 

 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget gir følgende innspill til nytt kontrollutvalg: 

- Utskifting av medlemmer underveis kan være utfordrende. Vil bli mindre sårbart ved 
5 medlemmer. 

- Positivt at ordfører har stilt opp på en god måte, og har møtt når hun kunne. 
- Positivt med god opplæring. Kontrollutvalget bør være med på den ordinære 

folkevalgtopplæringen i kommunen. 
- Godt samspill med revisjonen. 
- Kunne ha åpnet mer for innspill fra andre enn rådmannen i møtene, for å belyse saker 

fra flere sider. 
- Stort sett tilstrekkelig med antall møter, men lang periode uten møter fra 

regnskapssaken tidlig på våren til september. Burde ha vært ett møte til på våren. 
- Ønsker økonomirapportering på hvert møte. 

 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Eventuelt 19.9.2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Vegårshei kontrollutvalg 19.09.2019 28/19 
 
 
  
 
Møtebehandling 
Ingen saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


