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Møteprotokoll  
 

Åmli kontrollutvalg 

 
Dato: 06.06.2019 kl. 9:00 
Sted: Rådhuset, kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00103 
  
Til stede:  Tobias Wessel-Hansen Tangen (leder), Angrim Flaten, Ole Martin Retterholt, 

Rakel Bireli Søraker og Turid E. Haugstøyl. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Olav Riisland (vara innkalt i tilfelle vedtak om inhabilitet i løpet av møte). 

  
Forfall:   
  
Andre: Forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik 

Daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS, Kristian Fjellheim Bakke 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen (sak 18/19) 

Daglig leder i Temark, Line Bosnes Hegna (sak 22/19)  
  
Protokollfører: Sekretær Agnes Gullingsrud Fjeldstad, Temark. 
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Åmli, 06.06.2019 

 

 

Tobias Wessel-Hansen Tangen     Agnes Gullingsrud Fjeldstad 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/19 Godkjenning av møteinnkalling 06.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 06.06.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

En sak manglet i opprinnelig innkalling sendt ut 29.05.2019 grunnet en misforståelse innad i 

sekretariatet. Oppdatert møteinnkalling ble derfor sendt ut Mandag 03.06.2019. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 06.06.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/19 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 24.04.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

18/19 Rapport for 1. tertial Åmli kommune 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 18/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Økonomisjef Vidar Kyrdalen var invitert til møtet for å orientere om den økonomiske 

situasjonen pr. 1. tertial 2019 for Åmli kommune. I tillegg svarte økonomisjefen på spørsmål 

fra utvalgets medlemmer. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon "Barneverntjenesten øst i 

Agder - del 2" i Åmli 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 19/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om prosjektplan for forvaltningsrevisjonen, og svarte på 

kontrollutvalgets spørsmål.  

Kontrollutvalget stilte spørsmål ved at Åmli kommune ikke har tilsynsansvar for barneverntjenesten 

selv om kommunen har ansvaret for innbyggerne i Åmli kommune, og valgte å ta dette opp igjen 

under saken eventuelt. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonen «Barneverntjenesten øst i Agder – del 2» tas til orientering. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten - Åmli kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 20/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og innstiller til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten Åmli kommune til orientering 

og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om: 
- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig 

samspill, som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar for 

etablering og utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering. 

 

- Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende 

rutiner for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften 

utbedres. 

 

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med 

revidering av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode 

arbeidsverktøy, som igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og regler.  

 

Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av rapporten i løpet av våren 2020. 

 

 

Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål. 
 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten til orientering og innstiller til 

kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Sosialtjenesten Åmli kommune til orientering 

og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om: 
- Revisjonen anbefaler at Åmli kommune i større grad ser internkontroll som et helhetlig 

samspill, som baseres på at øverste administrative ledelse følger opp enhetsleders ansvar for 

etablering og utøvelse av internkontroll, med kontroll gjennom tilbakerapportering. 
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- Revisjonen anbefaler at enhetsleder gjennomfører nødvendig revidering av eksisterende 

rutiner for internkontroll ved NAV Åmli og at de forhold som ikke oppfylles i forskriften 

utbedres. 

 

- Revisjonen anbefaler at NAV Åmli så snart det lar seg gjøre igangsetter arbeidet med 

revidering av eksisterende rutiner, maler og sjekklister slik at disse kan utgjøre gode 

arbeidsverktøy, som igjen vil redusere risiko for manglende overholdelse av lover og regler.  

 

Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer skriftlig tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av rapporten i løpet av våren 2020. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/19 Orientering fra revisjonen 06.06.2019. 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 21/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Aust-Agder revisjon IKS orienterte om den løpende revisjonen og svarte på spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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22/19 Varsel om kritikkverdige forhold 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 22/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas foreløpig til orientering. Videre prosess i saken avgjøres i neste møte i 

kontrollutvalget. 

 

 

Møtebehandling 

 

Vedtak om habilitet:  

Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak i sak 19/36 der formannskapets medlemmer ble 

erklært inhabil forslår kontrollutvalgsleder Angrim Flaten at leder Tobias Wessel-Hansen 

Tangen erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6b: «når han er i slekt eller 

svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken». 

Leder fratrådte. Medlem Rakel Birkeli Søraker stilte også spørsmål vedrørende sin habilitet 

og fratrådte.  

 

Utvalget vedtok at leder Tobias Wessel-Hansen Tanken var habil i saken med 2 (Turid E. 

Haugstøyl og Ole Martin Retterholt) mot 1 stemme (Angrim Flaten).  

Utvalget vedtok enstemmig at Rakel Birkeli Søraker var habil. 

 

Begge trådte igjen inn i møtet.  

 

Medlem Ole Martin Retterholt foreslo at saken utsettes. Leder kom med et alternativt forslag 

om at møtet lukkes for å få en kort orientering om saken før man tar stilling til en utsettelse av 

saken. Alternativt forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme (nestleder Angrim Flaten). 

 

 

Vedtak om lukking av møtet: 

Med henvisning til kommunelovens §31 nr. 3 jf forvaltningslovens §13 fattet kontrollutvalgets 

slikt vedtak: 

 

Saken behandles for lukkede dører. 

 

Daglig leder i Temark, Line Bosnes Hegna, orienterte om saken og svarte på kontrollutvalgets 

spørsmål. Hegna orienterte om at hun skal ha en samtale med varsler på kvelden 6. Juni 2019. 

Dersom det blir behov for et ekstra møte så er det satt av 18. Juni 2019. Videre fremdrift i 

saken blir bestemt i samråd med leder i etterkant av Hegnas samtale med varsler.  

 

På bakgrunn av denne orienteringen trakk Ole Martin Retterholt sitt forslag om utsettelse.  

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 
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Vedtak  

Saken tas foreløpig til orientering. Videre prosess i saken avgjøres i neste møte i 

kontrollutvalget. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/19 Referatsaker 06.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

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

a. 23.05.2019 

i. RS 19/18 Møteinnkalling til kontrollutvalget i Åmli 24.04.2019 

ii. RS 19/19 Protokoll fra Åmli kontrollutvalg 24.04.2019 

iii. RS 19/25 Innkalling til representantskapet i Temark og invitasjon til 

Vårkonferansen 26. april 2019 

iv. PS 19/36 Videre prosess for håndtering av klage/varsel 

v. PS 19/48 Godkjenning av Åmli kommune si årsmelding 2018 

vi. PS 19/49 Godkjenning av rekneskapen for Åmli kommune 2018 

 

2. Innkommende/utgående post: 

a. Revidert protokoll fra styremøte 25. April IATA IKS. 

b. Melding om vedtak prosjektplan selskapskontroll IATA IKS – Drangedal 

kommune 

 

3. Neste møte 25.09.2019 kl. 09.00-12.00 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Eventuelt 06.06.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Åmli kontrollutvalg 06.06.2019 24/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalgsleder tok opp følgende saker under eventuelt: 

- Kontrollutvalget stilte spørsmål ved at kontrollutvalget i Åmli kommune ikke har 

tilsynsansvar for barneverntjenesten selv om kommunen har ansvaret for innbyggerne 

i Åmli kommune jfr avtale i vertskommunesamarbeid, se sak 19/19 Prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon «barneverntjenesten øst i Agder – del 2» i Åmli. 

Kontrollutvalgsleder foreslo at kommunestyret gjøres oppmerksom på 

problemstillingen i egen melding.  

- Hvilke rutiner og retningslinjer har kommunen mht attestering av regninger o.l. og 

håndtering av nære relasjoner mellom ansatte? Kontrollutvalget ber om en orientering 

på neste møte.  

 

 

Votering 

Vedrørende tilsynsansvar i barneverntjenesten: 

Forslag fremlagt i møtet vedtatt med 3 (Tobias Wessel-Hansen Tangen, Turid E. Haugstøyl 

og Ole Martin Retterholt) mot 2 stemmer (Angrim Flaten og Rakel Birkeli Søraker). 

 

Vedrørende håndtering av nære relasjoner: 

Forslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at kontrollutvalget i Åmli kommune ikke har 

tilsynsansvar for barneverntjenesten selv om kommunen har ansvaret for innbyggerne i Åmli 

kommune jfr avtale.  

 

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

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

relasjoner mellom ansatte. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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