
Meeting Book: Risør kontrollutvalg (28.11.2019) 

Risør kontrollutvalg 

Date: 2019-11-28T12:30:00 

Location: Kommunehuset, Stemmen 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretariat på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobil 90589043. 

 

Vara møter bare etter eget varsel. 

 

Medlem Halvor Skåli har meldt forfall og Thor-Erling Mathisen Larsen kalles med dette inn som vara. 

 

I tillegg møter følgende: 

Ordfører Per Kristian Lunden, sak 38-40/19  ca. kl.  13:15 

Rådmann Trond Aslaksen, sak 38-40/19  ca. kl.  13:15 

Den rådmannen sender i sitt sted, sak 41/19  ca. kl. 14:00 

Økonomisjef Halvor Halvorsen, sak 42/19  ca. kl.  14:20 
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Arkivsak-dok. 19/00046-32 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 28.11.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Innkalling til møte 28.11.2019 godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 19/00046-33 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 5.9.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 5.9.2019 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll Risør kontrollutvalg 05.09.2019 
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Møteprotokoll  
 

Risør kontrollutvalg 

 
Dato: 05.09.2019 kl. 12:30 – 15:30 
Sted: Kommunehuset, møterom Stemmen 
Arkivsak: 19/00046 
  
Til stede:  Randi Gunsteinsen (fung. leder), Per Søderlind (medlem) 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Wenche Monrad (vara for Per Anders Østerholt), Kjell Skarheim (vara for 

Rune Hansen), Dag Jørgen Hveem (vara for Anlaug Stenersen) 
  
Forfall:  Per Anders Østerholt (leder), Rune Hansen (nestleder), Anlaug Stenersen 

(medlem) 
  
Andre: Kommunalsjef Inger Bømark Lunde, sak 24/19 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit, sak 25/19 

Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe, sak 35/19 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck, sak 24-29/19 og 35/19 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson 
  
Protokollfører: Benedikte Muruvik Vonen (Temark) 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00046-23 Godkjenning av innkalling 5.9.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00046-22 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2019 4 

Saker til behandling 

24/19 16/12784-43 Samarbeid innen barnehagetjenesten 5 
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25/19 19/10565-5 Etisk reglement Risør kommune 6 

26/19 19/04583-13 Parkering Risør - fakturering av boligsonekort 7 

27/19 19/14947-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 8 

28/19 18/12512-8 
Rapport fra forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes Ressurssenter 
9 

29/19 19/10233-9 
Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 Risør 
11 

30/19 19/14544-2 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør 12 

31/19 19/02852-7 Orienteringer fra revisor 5.9.2019 13 

32/19 19/02870-7 Referatsaker 5.9.2019 14 

33/19 19/14948-1 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 15 

34/19 19/02859-7 Eventuelt 5.9.2019 16 

35/19 19/14411-6 Kommunehuset - utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 17 

    

 

Siden både leder og nestleder hadde forfall, måtte kontrollutvalgets møtende medlemmer og 

varamedlemmer velge leder blant seg (kommuneloven § 32 punkt 4). Randi Gunsteinsen ble 

foreslått og ble enstemmig valgt som fungerende leder. 

 

Sak 35/19 ble behandlet først, deretter fulgte sakene som i nummerert rekkefølge. 

 

 
Risør, 05.09.2019 

 

 

Randi Gunsteinsen      Benedikte Muruvik Vonen 

Fung. kontrollutvalgsleder     Rådgiver Temark 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 5.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Innkalling til møte 5.9.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Innkalling til møte 5.9.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 6.6.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møte 6.6.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møte 6.6.2019 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/19 Samarbeid innen barnehagetjenesten 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet.  

 

 

Møtebehandling 

Kommunalsjef Inger Bømark Lunde oppdaterte kontrollutvalget om hvilke tiltak som er 

gjennomført for å legge til rette for at alle barnehagene i Risør kan jobbe aktivt sammen, mot 

målet om å skape gode barnehager for alle barn i Risør kommune. Hun svarte på spørsmål. 

Hun delte ut skriftlig kortfattet redegjørelse, som vedlegges protokollen. Det vil bli foretatt en 

evaluering av prosjektet etter at det er ferdigstilt, og rapport fra dette vil kunne etterspørres av 

kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra evaluering 

av prosjektet når den foreligger. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra evaluering 

av prosjektet når den foreligger. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Etisk reglement Risør kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit redegjorde for Risør kommunes etiske reglement for 

ansatte og verdidokument. Videre redegjorde han kort for hvordan organisasjonen jobber med 

etisk bevisstgjøring, og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



1/19 Godkjenning av protokoll 5.9.2019 - 19/00046-33 Godkjenning av protokoll 5.9.2019 : Protokoll Risør kontrollutvalg 05.09.2019

 

 7  

 

26/19 Parkering Risør - fakturering av boligsonekort 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Fungerende leder innledet kort i saken. Hovedrevisor Merete Songedal Knutson redegjorde 

for enkel gjennomgang av regnskaps- og budsjettall for boligsonekort og svarte på spørsmål. 

Hun anser dette å være en enkeltstående feil.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til 

bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme 

på kr 1 280 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet i saken og svarte på spørsmål. 

 

Redaksjonell endring første setning: 

…budsjett for kontrollarbeidet 2020… 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak (med redaksjonell endring). 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontrollarbeidet 2020 til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme 

på kr 1 280 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Rapport fra forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes Ressurssenter 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 28/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 

– Risør kommune til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret ber rådmannen: 
- Sørge for at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring 

av medarbeidersamtaler, for i større grad å sikre ansattes involvering og ivaretakelse av 

forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

- Gjøre en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i 

sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging og evaluering av 

skademeldinger. 

- Jobbe mer systematisk med oppfølging og evaluering av avvik på et overordnet nivå, med mål 

om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 

 

Bystyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en kortfattet skriftlig og også muntlig 

tilbakemelding om tiltak som er satt i verk ut fra anbefalingene i rapporten og vedtaket, og 

effekten av disse, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck presenterte rapporten HMS og avvikshåndtering ved 

Sandnes Ressurssenter og svarte på spørsmål. 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender rapporten HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 

– Risør kommune til bystyret med følgende innstilling til vedtak: 

 

Bystyret ber rådmannen: 
- Sørge for at enheten legger bedre til rette for en møtestruktur og systematisk gjennomføring 

av medarbeidersamtaler, for i større grad å sikre ansattes involvering og ivaretakelse av 

forhold knyttet til psykososialt arbeidsmiljø. 

- Gjøre en vurdering av ressursrammen knyttet til oppgaven som verneombud, sett i 

sammenheng med behovet for et mer systematisk arbeid knyttet til oppfølging og evaluering av 

skademeldinger. 

- Jobbe mer systematisk med oppfølging og evaluering av avvik på et overordnet nivå, med mål 

om å redusere omfanget av skademeldinger samt gjentakende avvik. 
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Bystyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en kortfattet skriftlig og også muntlig 

tilbakemelding om tiltak som er satt i verk ut fra anbefalingene i rapporten og vedtaket, og 

effekten av disse, senest i kontrollutvalgets siste møte våren 2020 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Innspill til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-

2023 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Forslag til vedtak legges frem i møtet. 

 

 

Møtebehandling 

Kontrollutvalget drøftet ulike fag-, forvaltnings- og tjenesteområder. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget spiller inn følgende tema til risiko- og vesentlighetsvurderingene som 

grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023: 
- Forvaltningsrevisjon i virksomheten i RTA AS 

- Tilpasning til nye personvernregler (f.eks. knyttet til overvåking) 

- Sosialtjenesten NAV 

- Teknisk sektor (saksbehandlingstid) 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget spiller inn følgende tema til risiko- og vesentlighetsvurderingene som 

grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023: 
- Forvaltningsrevisjon i virksomheten i RTA AS 

- Tilpasning til nye personvernregler (f.eks. knyttet til overvåking) 

- Sosialtjenesten NAV 

- Teknisk sektor (saksbehandlingstid) 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson la frem overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 

2019 og svarte på spørsmål. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Orienteringer fra revisor 5.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Merete Songedal Knutson redegjorde kort for løpende revisjonsoppgaver og 

svarte på spørsmål. Følgende tema ble nevnt: 
- Gjør seg kjent i kommunen, rutiner og ansvarsfordeling 

- Momskompensasjon 

- Revisjon av lønn og reiseregninger 

- Skal begynne på overføringsområdet 

 

Revisjonssjef Kristian Fjellheim Bakke orienterte kort om at Aust-Agder Revisjon IKS skal 

ha forbundsbasert kvalitetskontroll på forvaltningsrevisjon nå i september. Læring fra denne 

vil bli tatt hensyn til også i prosjekter i Risør. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Referatsaker 5.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

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

a. 20.6.2019: 

i. PS 19/68 Tertialrapport 1-2019 

ii. PS 19/70 Oppfølging av sak: Rullering – Vedtekter for kommunale 

barnehager i Risør kommune 

iii. PS 19/75 Ny politisk organisering 

2. Lukket møte i formannskapet 15.5.2019 – Utgår, satt opp som egen sak 35/19. 

3. Statlige tilsyn Risør kommune 2019 

Sekretariatet viste til gjennomgang av plan for statlige tilsyn i møtet 6.6.2019 sak 20/19. 

Kontrollutvalget ber om at nytt kontrollutvalg får tilbud om redegjørelser fra rådmannen om 

resultat av tilsynet med kvalifiseringsprogrammet og tilsynet med saksbehandling og 

internkontroll i NAV Risør når rapporter foreligger. 

4. Obligatorisk opplæring nytt kontrollutvalg: Primært i Arendal 19.11.2019 

5. Neste møte 28.11.2019 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 33/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Få av de møtende medlemmer og varamedlemmer har vært mye til stede. 

 

God bistand fra revisjon og sekretariat, fordel at møtene er konsensusorientert. 

 

Det er viktig at nytt kontrollutvalg så tidlig som mulig legger opp til et godt samspill med 

rådmannen. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og gir innspill til nytt 

kontrollutvalg om å legge opp til godt samspill med rådmannen så tidlig som mulig i 

perioden. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og gir innspill til nytt 

kontrollutvalg om å legge opp til godt samspill med rådmannen så tidlig som mulig i 

perioden. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Eventuelt 5.9.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 34/19 

 

 

  

 

Møtebehandling 

Ingen saker. 

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/19 Kommunehuset - utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 35/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 

Dag Jørgen Hveem redegjorde for bakgrunn for forslag til vedtak han la frem skriftlig i møtet. 

Dokument med forslag til vedtak og skriftlig begrunnelse legges ved protokollen. 

 

Utvalget kom frem til følgende omforent forslag til vedtak i møtet: 

 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret: 

 

Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 

15.05.19 om at «Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «r[R]ådmannen 

får fullmakt til å gå i sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd 

med Politiets tilbakemeldinger og prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i 

bystyrevedtak 7/17 og kommuneloven (§ 8 nr. 3 annet punktum).  

 

Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid med 

instruksene i det samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23).  

 

 

Samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe redegjorde kort for momenter i saken og svarte 

på spørsmål. Hun viste til følgende presisering fra rådmannen: 

Vedtaket Dag Jørgen viser til er bystyrets vedtak i DES 2018 Handlingsprogram/ 

Økonomiplan 2019-2022. Dette er et tiltak som ligger inne her, dvs. ingen egen sak. Ikke 

penger knyttet til dette tiltaket. Vi har ikke lagt fram egen sak på dette i 2019. Vurderer å 

gjøre det i løpet av året, men usikker på om vi klarer det. 

 

Det vedtaket rådmannen viser til lyder som følger (del av sak 102/18): 
- Flytte til sentrum. Teksten endres til «Bruk av kommunale bygg» 

I tråd med tidligere bystyrevedtak fremlegges eventuelle forslag til endret bruk av kommunale 

bygg til politisk behandling. Eventuelle forslag til leieavtaler med private tilbydere skal også 

fremmes for politisk drøfting og behandling. 

 

Sekretariatet minnet under behandlingen om at kontrollutvalget ikke skal være en arena for 

politisk omkamp, og at kontrollutvalget ikke kan overprøve vedtak fattet i politiske organer, 

eller etter fullmakt fra politiske organer. Kontrollutvalget innehar ikke kompetanse i juridisk 

forstand til å utøve lovlighetskontroll av politiske vedtak. Sekretariatet oppfatter at 

kommunelovens bestemmelser om delegasjon til formannskapet står over bystyrets vedtak 

som det er vist til. 

 



1/19 Godkjenning av protokoll 5.9.2019 - 19/00046-33 Godkjenning av protokoll 5.9.2019 : Protokoll Risør kontrollutvalg 05.09.2019

 

 18  

Votering 

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret: 

 

Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 

15.05.19 om at «Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «r[R]ådmannen 

får fullmakt til å gå i sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd 

med Politiets tilbakemeldinger og prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i 

bystyrevedtak 7/17 og kommuneloven (§ 8 nr. 3 annet punktum).  

 

Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid med 

instruksene i det samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23).  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/17531-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Formålet med saken er å bli litt kjent, få kvalitetssikret kontaktinformasjon og informert om praktiske 

forhold rundt møter mm. 

 

Saksopplysninger: 
Risør bystyre valgte nytt kontrollutvalg i det konstituerende bystyremøte 10.10.2019. Leder, nestleder og 

ett medlem fra det nye kontrollutvalget har deltatt på opplæring i Arendal 19.11.2019. Ett medlem har 

deltatt på tilsvarende opplæring i Tønsberg 11.11. 

 

Kontrollutvalget 2019-2023:  

Leder:   Jan Einar Henriksen (V) 

Nestleder:  Randi Gunsteinsen (Ap) 

Medlem:  Mona Kristine Stray Rambo (H) 

Medlem  Halvor Skåli (H) 

Medlem  Harald Olimb Norman (H) 

 

Vara:    

For V:  Åse Fjellstad 

 

For H:  Thor-Erling Mathisen Larsen 

  Geir Skjevling Arnesen 

  Nina Thørring Christensen 

  Per Anders Østerholt 

 

For Ap/R/Sp/Krf:  

  Nils Vibe (Ap) 

  Kjell Skarheim (Ap)  

  Kristin Sæberg Håkonsen (Ap)  

  Eva Nilsen (Ap)  

 

Sekretariats- og revisjonstjenester 



36/19 Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Risør - 19/17531-1 Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Risør : Nytt kontrollutvalg 2019-2023 Risør

 

  
2 

Risør kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontrolloppgavene. Dette er 

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

(Temark) for sekretariatsoppgaver. Risør kommune er deleier i begge selskaper. Begge selskaper er 

uavhengig av kommunens administrasjon, og selskapene er uavhengige av hverandre. 

 

Aust-Agder Revisjon IKS utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Risør 

kommune. Innen regnskapsrevisjon er hovedrevisor for Risør kommune Merete Songedal Knutson. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er ass. daglig leder Ketil Raknes. Daglig leder Kristian Fjellheim 

Bakke er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. 

Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter, er det gjerne den forvaltningsrevisoren som har vært 

mest involvert i revisjonsoppdraget som stiller i møtet. 

Temark forbereder sakene til kontrollutvalget og skriver alle saksfremlegg, gir løpende rådgivning, følger 

opp utvalgets vedtak, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, og 

koordinerer aktørene. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjon og 

mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 

Sekretariatet har p.t. sju ansatte og fast sekretær for kontrollutvalget i Risør kommune er Benedikte 

Muruvik Vonen. Fra 1.1.2020 trer flere kommuner fra Vestfold inn i selskapet, og sekretariatet blir landets 

største i antall oppdrag. Nytt navn blir Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 

(Vetaks) og antall ansatte øker noe. 

Etter en presentasjonsrunde vil sekretariatet gå gjennom   

- Kontroll av valgbarhet 

- Oppdatere kontaktinformasjon 

- Nettbrett 

- Tilgang til og offentliggjøring av sakspapirer 

- Godkjenning av protokoller 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker alle lykke til og ser frem til godt samarbeid med det nye utvalget. 
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Arkivsak-dok. 19/17513-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ber sekretariatet følge opp åpne saker i tråd med plan. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er et utvalg med en særskilt stilling etter kommuneloven. Sekretariatet gir i dette 

saksframlegget en oversikt over rammene for kontrollutvalgets arbeid. I tillegg er det lagt inn en oversikt 

over de saker kontrollutvalget behandlet gjennom forrige periode, og hvilke av disse som fortsatt er under 

arbeid ved overgangen til inneværende periode. 

 

Saksopplysninger: 
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble opprettet var 

at man ville sikre kommunene en egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en 

del av det kommunale selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll. 

 

Intensjonene er beholdt og styrket i ny kommunelov fra 2018, som trådte i kraft fra det konstituerende 

møtet i bystyret 10.10.2019. Her er flere punkter som tidligere lå i forskrift løftet inn i loven. 

 

I henhold til kommuneloven § 22-1 er det bystyret som har det øverste ansvaret for å kontrollere 

kommunens virksomhet. Bystyret skal så velge et eget kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på 

deres vegne. Kontrollutvalget er uavhengig av administrasjonen, og utvalget er kun underlagt bystyret.  

 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen, blant annet økonomiske 

ressurser og bistand fra et uavhengig sekretariat. Kontrollutvalget bestiller revisjonstjenester fra 

kommunens revisor, som står for all revisjon (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll) 

og en del andre kontrolloppgaver. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å kontrollere at bystyrets vedtak og intensjoner følges opp av 

kommunedirektøren (rådmannen), og at kommunen drives i samsvar med lovverket. Utvalgets oppgaver 

er lovfestet i kommunelovens § 23-2, og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget skal 

ifølge kommuneloven påse at disse oppgavene blir utført: 

 

Regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, og påse at revisjonsarbeidet 
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foregår i samsvar med lov, forskrift og God kommunal revisjonsskikk. Kontrollutvalget skal avgi 

en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 

blir fulgt opp.  

 

Forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak. I praksis er 

dette en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon. Kontrollutvalget vurderer 

behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Det skal utarbeides en plan for 

forvaltningsrevisjon, som skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Planen skal vedtas av bystyret, men det kan 

delegeres til utvalget å gjøre endringer i planen underveis i perioden. Utvalget rapporterer 

resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til bystyret. Utvalget følger også opp bystyrets vedtak 

knyttet til forvaltningsrevisjoner. 

 

Eierskapskontroll. Dette innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, 

gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, bystyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. Det skal utarbeides en plan for eierskapskontroll, som skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Planen skal vedtas av bystyret, men det kan 

delegeres til utvalget å gjøre endringer i planen underveis i perioden. Utvalget rapporterer 

resultatene av arbeidet til bystyret og følger opp bystyrets vedtak knyttet til eierskapskontroller. 

 

Budsjett. Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget har spilt inn et forslag om en budsjettramme på 1 280 000 kr for 2020. Av dette 

går kr 147 000 til driften av kontrollutvalget (møtegodtgjørelser, kurs/opplæring, bevertning mm., 

andre kontrolltjenester), kr 140 000 til drift av sekretariatet og kr 993 000 til planlagte 

revisjonshandlinger. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2020 som ble sendt til 

kommunestyret høsten 2019 er vedlagt saken. 

 

Valg av revisjonsordning og valg av revisor. Det er svært sjelden denne saken er til behandling i 

kontrollutvalget, men i slike tilfeller avgir utvalget innstilling til bystyret om valg av 

revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. Kommunen er i dag medeier i Aust-Agder 

Revisjon IKS, og kjøper sine revisjonstjenester derfra.   

 

I tillegg plikter kontrollutvalget å utføre de oppgavene bystyret måtte pålegge utvalget. I slike 

sammenhenger må utvalget vurdere om de har tilstrekkelige ressurser til å utføre oppgaven innenfor 

gjeldende budsjett, eller om de må be om tilleggsressurser. 

 

Utover lovpålagte oppgaver og oppgaver pålagt av bystyret, står kontrollutvalget fritt til å ta opp andre 

saker til behandling, innenfor sitt mandat og sine ressurser. Utvalget kan fremme saker for behandling i 

bystyret og innstiller i den forbindelse til vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid ikke kreve at bystyret 

realitetsbehandler saker som ikke er lovpålagt eller pålagt av bystyret. Utvalget har ikke 

instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan be om å få tilslutning til pålegg til 

administrasjonen fra bystyret. Kontrollutvalget kan også kreve at kommunedirektøren møter i 

kontrollutvalget til behandlingen av enkeltsaker. 

 

Kontrollutvalgets rettigheter og plikter 
Generelt  

Leder og nestleder i kontrollutvalget har møte- og talerett i bystyret når saker fra kontrollutvalget skal 

behandles. Det er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalget egen taletid, slik at 

utvalget kan informere om aktuelle saker i forbindelse med bystyrets behandling. Spesielt gjelder dette 

behandlingen av årsregnskap og rapporter fra forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Når 

kontrollutvalgsleder får mulighet til å presentere sakene for bystyret, får bystyret et bedre grunnlag for 

behandling av sakene. Presentasjon av sakene vil også bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og 

til å sette bystyret bedre i stand til å forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 
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Risør kommunes reglementer for folkevalgte gjelder også for kontrollutvalget så langt det er mulig, med 

enkelte unntak. Dette gjelder bl.a. bestemmelser omkring saksforberedelse, da kontrollutvalget er pålagt i 

lov å ha et sekretariat som er uavhengig av kommunens administrasjon. 

 

Innsynsrett  

Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert dokument i kommunen, uavhengig 

av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt bestemmelser om unntak fra offentlighet. Som en følge av 

bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan kontrollutvalgets medlemmer få innsyn i fullstendige 

sakspapirer og protokoller fra politiske utvalg, inkludert saker som er unntatt offentlighet. 

Kontrollutvalget kan få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Denne retten ligger til 

kontrollutvalget som kollegium, ikke til det enkelte medlem.  

 

Innsynsretten omfatter også for selskaper som direkte eller indirekte er heleid av kommunen selv, eller 

som eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal varsles om møter i 

generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer, og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Innsynsrett og rett til undersøkelser gjelder også overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 

vegne av kommunen, men her skal innsynet og undersøkelsene bare omfatte det som er nødvendig for å 

undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

 

Taushetsplikt  

Den vide innsynsretten gir kontrollutvalget omfattende innsyn, samtidig har utvalget et ansvar for ikke å 

misbruke innsynsretten eller opplysningene som innhentes. Medlemmer i kontrollutvalget er underlagt 

forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at medlemmene har 

trådt ut av kontrollutvalget.  

 

Det er en vanlig misforståelse at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer opplysninger som 

kommer frem i lukkede møter. Dette er ikke riktig. Kun opplysninger som er taushetsbelagt i eller i 

medhold av lov er underlagt taushetsplikt.  

 

Habilitet 

Medlemmene i politiske organ skal be om å få vurdert egen habilitet dersom organet behandler saker der 

de selv eller noen av deres nærmeste har interesser eller er part. Dette gjelder også kontrollutvalgets 

medlemmer. Medlemmene bør henvende seg til sekretariatet dersom de er i tvil om egen habilitet for å få 

en vurdering av spørsmålet og sikre at vara innkalles ved behov. Det er utvalget som avgjør om et 

medlem er habil eller ikke til å delta i behandlingen av en sak. 

 

Møteplikt 

Et kontrollutvalgsmedlem som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal uten opphold melde dette 

med forfallsgrunn til sekretariatet, som straks varsler/kaller inn varamedlem. 

 

Aktuelle diskusjonstema:  
Mediekontakt  

Ønsker kontrollutvalget å ha en aktiv rolle overfor media og kommunens innbyggere? Hvilken praksis 

skal i så fall utvalget å legge seg på?  

 

Saker og møter  

Har utvalget ønsker angående sekretariatets saksfremstilling eller hvordan møtene avholdes? I hvor stor 

grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor kommunehuset? Utvalget kan gjennomføre 

virksomhetsbesøk hos kommunens virksomheter eller hos selskaper der kommunen har eierinteresser. Det 

er mulig å avholde utvalgsmøte der dersom forholdene ellers ligger til rette for dette. Møteplanen 

behandles i egen sak. Oversikt over saker i perioden 2015-2019 og hvilke av disse som ikke er sluttført 

følger under eget punkt. 

 

Opplæringsbehov  
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Kontrollutvalget vil i de kommende møtene få informasjon om arbeidsoppgavene, blant annet vil 

medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon. Det er i budsjettet 

også tatt høyde for at utvalgsmedlemmene kan delta på en av to sentrale konferanser i regi av Norges 

Kommunerevisorforbund (januar) og Forum for Kontroll og Tilsyn (juni), og i tillegg sekretariatets 

regionale vår- og høstkonferanse. Utvalget kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes på andre 

måter, for eksempel studietur, egne kursopplegg og deltakelse på andre konferanser, innenfor det 

budsjettet som blir vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets saker i forrige periode 

I løpet av perioden 2015-2019 har kontrollutvalget behandlet følgende saker: 

2015: 

- Nytt kontrollutvalg 2015-2019 Risør kommune 

- Orientering om 2. tertial 2015 Risør 

- Orientering om budsjett 2016 Risør 

- Reglement for kommunale byggeprosjekter 

- Andre orienteringer 

- Referat- og drøftingssaker 

 

2016: 

- Årsregnskap 2015 for Risør kommune 

Forvaltningsrevisjon: 

- Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 

- Bestilling av forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Østre Agder – Risør (Ressurser, organisering 

og styring) 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Tilpasset opplæring og spesialundervisning (fra 2015) 

- Bestilling av forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet 

Selskapskontroll: 

- Analyse og plan for selskapskontroll 2015-2019 

- Oppfølging av selskapskontroll RTA AS (fra 2015) 

Andre saker: 

- Årsmelding 2015 for Risør kontrollutvalg 

- Aust-Agder Revisjon IKS – engasjementsbrev Risør kommune 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2016 

- Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmannen 

- Årsrapport for kemneren 2015 Risør 

- Orientering – felles statlig tilsynskalender for 2016 

- Status i kommunestrukturreformen 

- Politisk organisering og delegering i Risør kommune 

- Orientering om økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2016 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2017 Risør 

- NOU 2016:4 Ny kommunelov, høring i kommunene 

- Overordnet revisjonsstrategi 2016 Risør kommune 

- Juridisk kompetanse og -kapasitet i administrasjonen 

- Orientering om gjennomført tilsyn innen beredskap 

- Orientering om økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2016 

- Fastlegeordningen Risør kommune 

- Orientering om avviklingen av Risør Museum 

- Møte- og arbeidsplan 2017 Risør kontrollutvalg 

- Orientering om budsjett 2017 for Risør kommune 

- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 

- Referatsaker (hvert møte) 

- Eventuelt (hvert møte) 

 

2017: 

- Årsregnskap 2016 for Risør kommune 
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Forvaltningsrevisjon: 

- Revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 

- Rapport fra forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør (Ressurser, 

organisering og styring) 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør (Ressurser, 

organisering og styring) 

- Rapport fra forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet 

Selskapskontroll: 

- Bestilling av selskapskontrollen Lisand AS 

Andre saker: 

- Årsmelding 2016 for Risør kontrollutvalg 

- Årsrapport kemneren 2016 Risør 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2017 

- Asylmottak i Risør kommune – økonomiske forhold 

- Revisjonens ansvar og oppgaver knyttet til offentlige innkjøp og særattestasjoner 

- 1. tertial 2017 Risør 

- Ressurser i ledelse og administrasjon Risør/Bemanningssituasjonen 

- Rutiner for mediehåndtering i Risør kommune 

- Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet i Risør kommune våren 2017 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 Risør 

- Internkontroll knyttet til postmottak og arkiv/journalføring 

- Møte- og arbeidsplan 2018 Risør kontrollutvalg 

- Overordnet revisjonsstrategi 2017 Risør kommune 

- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2017 

- Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 

- Endringer i den administrative organisasjonsstrukturen 

- Orientering om budsjett 2018 Risør kommune 

- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 

- Referatsaker (hvert møte) 

- Eventuelt (hvert møte) 

 

2018: 

- Årsregnskap 2017 for Risør kommune 

Forvaltningsrevisjon: 

- Revidert Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør (Ressurser, 

organisering og styring) 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet 

- Bestilling av forvaltningsrevisjonen Sandnes Ressurssenter 

Selskapskontroll: 

- Endring av Plan for selskapskontroll 2015-2019 

- Rapport fra selskapskontrollen Lisand AS 

Andre saker: 

- Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger – oppfølging 

- Endring i politisk organisering 

- Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet i Risør kommune våren 2017 

- Årsmelding 2017 Risør kontrollutvalg 

- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 

- Årsrapport 2017 kemneren i Risør 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

- Nye personvernregler 2018 - Risør 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 

- Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune 

- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 

- Forum for Kontroll og Tilsyn – medlemskap 
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- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Risør 

- Møte- og arbeidsplan 2019 Risør kontrollutvalg 

- Orientering om budsjett 2019 Risør kommune 

- Innsynssak Risør 

- Kommunal registr. av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 

- Kvalitetssystemet QM+: enhetenes bruk og nytte 

- Kvalitetssystemet QM+: stikkprøvekontroll av bruk 

- Orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 

- Overgang til nytt kontrollutvalg 2019-2023 

- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 

- Referatsaker (hvert møte) 

- Eventuelt (hvert møte) 

 

2019: 

- Årsregnskap 2018 for Risør kommune 

Forvaltningsrevisjon: 

- Rapport fra forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 

- Plan for forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 (Tjenesteytelse i enheten) 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023 

- Innspill til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

Selskapskontroll/eierskapskontroll: 

- Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-

2023 

- Innspill til plan for eierskapskontroll 2020-2023 

Andre saker: 

- Årsrapport for kemneren i Risør 2018 

- Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg 

- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019 Risør 

- Ansettelse av leger Søndeled 

- Rådmannens internkontroll – intern informasjonsflyt 

- Brosjyre fra Enhet for eiendom og tekniske tjenester 

- Samarbeid innen barnehagetjenesten 

- Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2019 

- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2019 

- Etisk reglement Risør kommune 

- Parkering Risør – fakturering av boligsonekort 

- Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 

- Overordnet revisjonsstrategi 2019 

- Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker 

- Kommunehuset – utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 

- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 

- Referatsaker (hvert møte) 

- Eventuelt (hvert møte) 

 

For nærmere informasjon om sakene, viser sekretariatet til www.temark.no, der alle sakspapirer og 

protokoller legges ut fortløpende. For oversikt over plan for forvaltningsrevisjon og plan for 

selskapskontroll for perioden 2015-2019 og annen informasjon om kontrollutvalgets virksomhet, viser 

sekretariatet til vedlagte Årsmelding 2018 for Risør kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer hvert år 

til bystyret om resultatet av sin virksomhet gjennom årsmeldinger. 

 

Åpne saker ved overgangen til nytt kontrollutvalg 2019 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

ventes til behandling i kontrollutvalget i løpet av første halvår 2020. I tillegg er følgende saker fortsatt 

under behandling: 
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- Forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter – oppfølging våren 

2020 

- Forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 (Tjenesteytelse i enheten) – kopi 

av rapport levert til vertskommunen Gjerstad ventes i løpet av første halvår 2020 

- Samarbeid innen barnehagetjenesten – evaluering av gjennomført prosjekt følges opp høsten 2019 

- Kommunehuset – utvikling, lukket møte i formannskapet 15.5.2019 – oppfølging høsten 2019 av 

uttalelse oversendt til bystyret 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken når denne 

foreligger (ventes oppdatert i 2020). Boken inneholder gode råd om hvordan kontrollutvalget kan jobbe 

og hva medlemmene kan forvente. 

 

Kontrollutvalget kan gjennom saken be om opplæring på konkrete områder av kommunens drift og gi 

innspill om hvordan de ønsker å jobbe videre. Det åpnes i hvert møte for å drøfte bestilling av nye saker 

under Eventuelt. 

 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift – Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 

Saksutskrift – Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og oppgaver 

Årsmelding 2018 Risør kontrollutvalg 

 



37/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - 19/17513-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver : Saksutskrift - Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør

 

 

1 

 

 

Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/14947-1 

Arkivkode  151  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 27/19 

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme på kr 

1 280 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gjeldende fra konstituering av nytt bystyre 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 bystyret (via formannskapet) om budsjett for 

kontrollarbeidet for 2020 i Risør kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Risør kommune for 2020. 

Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg 

kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kommunens kjøp av revisjonstjenester. 
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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 bystyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. 

Bystyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet 

ønsker gjennom budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontrollarbeid eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen 

ligger på. Budsjettet er bygd på gjeldende Reglement for arbeidsgodtgjøringer og dekning av 

utgifter og økonomiske tap for folkevalgte i Risør kommune. Dersom satsene blir endret i nytt 

reglement, vil sekretariatet sende oppdaterte tall. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Risør 

kommune og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i 

året og 5 medlemmer i utvalget. Ingen budsjettendring. (Regnskap 2018 er ikke sammenlignbart 

pga. tidsforskyvning.) 

 

Bevertning er enkel servering i forbindelse med møtene. Ingen budsjettendring. 

 

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 kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre 

kommuner. Særlig er dette viktig når det er et nyvalgt kontrollutvalg. Sekretariatet anbefaler: 
- NKRF’s kontrollutvalgskonferanse i januar 2020 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller 

- FKT’s fagkonferanse i juni 2020 (Forum for kontroll og tilsyn), samt 

- vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. 

Posten for opplæring tar anslagsvis høyde for at alle medlemmer kan delta på én sentral konferanse 

eller andre tilsvarende opplæringstiltak, samt vår- og høstkonferansen til Temark. Det er en fordel 

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

endring. 

 

Andre kostnader omfatter alle kostnader som ikke faller inn under de andre postene, som f.eks. 

abonnement på tidsskriftet Kommunerevisoren og medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn. 

 

Andre kontrollkostnader er et beløp som kontrollutvalget ønsker skal settes av til eventuelle 

undersøkelser kontrollutvalget mener det er behov for å gjennomføre utover det som ligger inne i 

budsjettet for revisjon. 

 

Revisjon og sekretariat 

Risør kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og 

revisjonsoppgavene. Dette er Aust-Agder Revisjon IKS for revisjonsoppgaver og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse 

selskapene gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av 

dette på medlemskommunene. Beløpene utgjør en vesentlig del av budsjettet, men påvirkes altså 

ikke av kontrollutvalget. 

 

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 behovet for revisjoner og kontroller i Risør kommune. 
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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: 

 

REVISJON:   2 019 2 020 

Lovpålagt finansiell revisjon:   260 000 262 080 

Særattestasjoner og bistand:   130 000 134 400 

KU-arbeid, møtevirksomhet og bistand overfor 
KU: 48 750 60 480 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll: 292 500 302 400 

Andel felleskostnader:   231 000 234 500 

SUM  tilskudd fra Risør kommune:   962 250 993 860 

Avrundet til hele 1 000 i budsjett:   962 000 993 000 
 

 

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

er avhengig av godkjenning av styret, vedtak om inntreden av nye kommuner i selskapet og vedtak i 

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

kommunen. 

 

Det totale budsjettet for kontrollarbeidet i Risør kommune for 2020 kan spesifiseres som følger: 

 

  Regnskap Budsjett Budsjett 

  2 018 2 019 2 020 

KONTROLLUTVALGET       

Møtegodtgjørelse mv. 11 458 25 000 25 000 

Bevertning 260 3 000 3 000 

Kurs/opplæring inkl. reise 29 395 60 000 60 000 

Andre kostn. 0 9 000 9 000 

Andre kontrolltjenester 0   50 000 

Sum kontrollutvalget 41 113 97 000 147 000 
        

Sekretariat (Temark) 102 700 106 000 140 000 
        

Tilskudd Aust-Agder Revisjon IKS 968 000 962 000 993 000 
        

SUM KONTROLLVIRKSOMHET 1 111 813 1 165 000 1 280 000 

 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til 

bystyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til bystyret via formannskapet, dvs. den skal legges ved 

når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til bystyret. 

 

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 1 280 000 for 

kontrollarbeidet i Risør kommune for 2020. 
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Risør kontrollutvalg har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 27/19 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet innledet i saken og svarte på spørsmål. 

 

Redaksjonell endring første setning: 

…budsjett for kontrollarbeidet 2020… 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak (med redaksjonell endring). 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontrollarbeidet 2020 til bystyret: 

 

Bystyret vedtar forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Risør kommune med en ramme på kr 

1 280 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til bystyret via formannskapet. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 11.september.2019 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/14948-1 

Arkivkode  033  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 05.09.2019 33/19 

 

 

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 bystyret. 

 

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 bystyret. 

 

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 
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- bystyrets merknader til forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller blir fulgt opp 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til bystyret. 

 

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 hensiktsmessigheten av politiske vedtak. Dette innebærer at kontrollutvalget ikke skal 

vurdere den politiske hensiktsmessigheten av administrative vedtak som gjøres med hjemmel i 

delegert myndighet. Utvalget skal ikke brukes som arena for «omkamp» om politiske saker der 

flertallet i bystyret eller politiske utvalg har fattet et vedtak. Kontrollutvalget kan imidlertid uttale 

seg dersom bystyret 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 bystyret. 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 bystyret bortsett fra unntaket nevnt ovenfor: 

dersom det har gjort, eller er i ferd med å gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke 

blande seg bort i hensiktsmessigheten av et politisk 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/bystyret fungert tilfredsstillende? 

 

Det anbefales at kontrollutvalgsmedlemmene kommer med sine 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. 

 

 

Risør kontrollutvalg har behandlet saken i møte 05.09.2019 sak 33/19 

 

Møtebehandling 

Få av de møtende medlemmer og varamedlemmer har vært mye til stede. 

 

God bistand fra revisjon og sekretariat, fordel at møtene er konsensusorientert. 

 

Det er viktig at nytt kontrollutvalg så tidlig som mulig legger opp til et godt samspill med 

rådmannen. 

 

Forslag til vedtak fremsatt i møtet: 

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og gir innspill til nytt kontrollutvalg 

om å legge opp til godt samspill med rådmannen så tidlig som mulig i perioden. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
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Vedtak  

Kontrollutvalget slutter seg til vurderingene i saksfremlegget og gir innspill til nytt kontrollutvalg 

om å legge opp til godt samspill med rådmannen så tidlig som mulig i perioden. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 11.september.2019 
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RisørRisørRisørRisør    kommunekommunekommunekommune    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget 
 

 

 

 

 

Årsmelding for 2018 
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1. Kontrollutvalget i Risør kommune 
Kontrollutvalget har i 2018 hatt følgende medlemmer og varamedlemmer valgt av bystyret: 
 

       Medlemmer: 

 Per Anders Østerholt (H), leder 

 Rune Hansen (Mdg), nestleder 

 Anlaug Stenersen (V), medlem 

 Randi Gunsteinsen (Ap), medlem 

 Per Søderlind (H), medlem 

 Varamedlemmer 

 Ap/KrF/Mdg/Sp 

 Varamedlemmer 

 H/Frp 

 Varamedlemmer 

 V 

 1. Kjell Skarheim (Ap)  1. Nina Th. Christensen (H)  1. Dag Jørgen Hveem (V) 

 2. Morten Sivertsen (Ap)  2. Kristian Willy Thorsen (Frp) 2. Rolf Dahle (V)  

 3. Kittel Røysland jr. (Sp)  3. Wenche Monrad (h) 

 4. Vanja Egeland (Ap)   

 
 

GRUNNPILARER I ARBEIDET: 

Kontrollutvalget sikrer tillit til kommunal virksomhet gjennom kontroll 

Kontrollutvalget opptrer som et kollegium 

Kontrollutvalget er ikke en arena for partipolitikk 

Kontrollutvalget er ikke en arena for politisk omkamp 

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan 

Kontrollutvalget er åpent for alle innspill 

 

2. Oppgaver 
Kommunen er samfunnet sin viktigste velferdsprodusent og forvalter store ressurser på vegne av 
innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig 
med utstrakt styring og kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene 
blir forvaltet på en effektiv måte i samsvar med bystyret sine føringer. 
 

Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet. 
Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål 
som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også 
bidra til å styrke folk sin tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av ulovlige og andre 
uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere statlig detaljstyring og 
kontroll. 
 

Sammen om Porsgrunn 
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Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannen, revisjonen og kontrollutvalget. 
Kontrollutvalget består av folkevalgte personer som er valgt til å være bystyret sin egen 
kontrollinstans. Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i den 
enkelte kommune eller fylkeskommune. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggerne sin tillit 
til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og rett bruk av ressursene. 
 

3. Bystyret 
Kontrollutvalget er bystyret sitt verktøy, og det er bystyret som har det overordnede tilsynsansvaret 
for den kommunale virksomheten. Bystyret spiller derfor en avgjørende rolle for hvilken 
oppmerksomhet kontroll- og tilsynsarbeidet har i kommunen. For at kontrollutvalget skal være et 
godt verktøy for bystyret, må bystyret gi kontrollutvalget gode rammebetingelser. I dette ligger bl.a. 
at det eksisterer gode relasjoner mellom utvalget og bystyret. Derfor skal minst ett medlem i 
kontrollutvalget være medlem i bystyret. I Risør er dette kravet oppfylt. I tillegg er det naturlig at 
ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører har alltid møte- og 
talerett i kontrollutvalget. Bystyret er videre ansvarlig for at kontrollutvalget får de økonomiske 
rammene som er nødvendige for å utføre kontrollarbeidet. 
 

4. Opplæring 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 
miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode egenkontrollen i 
tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og erfaringsutveksling om 
kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres årlig til Fagkonferansen til 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Vår- og Høstkonferanse i regi av Temark. Dette er viktige 
samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er arenaer der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet/regionen møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 
 
Leder Per Anders Østerholt, medlem Per Søderlind og varamedlem Kjell Skarheim deltok på FKT sin 
fagkonferanse i mai 2018. 
 

5. Sekretariat 
Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, bistår kontrollutvalget med faglig rådgivning og 
følger opp kontrollutvalgets vedtak. I tillegg kommer praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
utvalgets møter. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap 
og mellom utvalg og administrasjon, og sekretariatet utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
Sekretariatet kalles gjerne kontrollutvalgets «operative ledd». 
 
Kommunen er medlem i og får sin sekretærbistand til kontrollutvalget fra Agder og Telemark 
kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Med oppdrag for 34 kommuner i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark var Temark i 2018 ett av landets største kontrollutvalgssekretariat. Sekretariatet har sju 
ansatte, og fast rådgiver for kontrollutvalget i Risør kommune er rådgiver Benedikte Muruvik Vonen. 
 

6. Revisjon  
Risør kommunes revisor er Aust-Agder Revisjon IKS. Selskapet utfører hovedsakelig 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Regnskapsrevisjon består 
av en lang rekke løpende revisjonsoppgaver, og munner ut i revisjonsberetningen som revisjonen 
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avgir om kommunens årsregnskap. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er større enkeltoppgaver 
som kontrollutvalget bestiller ut fra vedtatt (og eventuelt justert) Plan for forvaltningsrevisjon og 
Plan for selskapskontroll, basert på overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. De blir 
behandlet som egne saker i kontrollutvalget og videresendt med innstilling til vedtak til bystyret. De 
aktuelle undersøkelsene er beskrevet i egne avsnitt under. 
 
Kontrollutvalget skal påse at revisjonen av kommunen skjer på en betryggende måte. Det er derfor 
viktig at utvalget har god dialog med revisor og holder seg orientert om revisjonens arbeid. 
Kontrollutvalget har som regel et eget punkt for orienteringer fra revisjonen i hvert møte, og revisor 
er alltid til stede på møtene. 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim 
Bakke. Oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon er Ketil Raknes. Hovedrevisor for Risør 
kommune er registrert revisor Bente Tobiassen. 
 

7. Økonomi 
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be bystyret om 
økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp til i møte- og arbeidsplanen. 
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor bystyret, dvs. at 
budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til bystyret. Budsjettet (ramme for kontroll, tilsyn 
og revisjon) blir vedtatt av bystyret. Innen denne rammen ligger det kostnader til drift av 
kontrollutvalget, kjøp av sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester.  
 
Regnskapstallene for den samlede kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen fremkommer av 
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2018 viser følgende: 
 

Beskrivelse Budsjett 2018 Regnskap 2018 

Møtegodtgjørelse mv. 25 000 11 458 

Bevertning 3 000 260 

Kurs/opplæring inkl. reise 60 000 29 395 

Andre kostn.  5 000 0 

Sum kontrollutvalget 93 000 41 113 

Sekretariat 103 000 102 700 

Revisjon 969 000 968 000 

Sum kontroll, tilsyn og revisjon 1 165 000 1 111 813 

 
Kommentar: 
Kontroll, tilsyn og revisjon i Risør kommune har hatt et mindreforbruk på ca. kr 53 000 i 2018. De 
største avvikene kan kort forklares som følger: 

- Mindreforbruket på møtegodtgjørelse mv. skyldes tidsforskyvning av innrapportert 
fremmøte, slik at møtegodtgjørelsene for 2. halvår 2018 ikke kommer i regnskapet før i 2019. 

- Mindreforbruket på kurs/opplæring inkl. reise på ca. kr 30 000 skyldes at det var færre enn 
budsjettert som hadde mulighet til å reise på aktuelle opplæringstiltak. 
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8. Saker som er behandlet i 2018 
Kontrollutvalget hadde i 2018 4 møter og behandlet 40 saker. Det var opprinnelig satt opp 6 møter. 
Men ett møte ble avlyst pga. få saker, og ett møte ble avlyst pga. at meldte forfall viste at møtet ikke 
ville ha vært beslutningsdyktig. 
 
Kontrollutvalget inviterer ledere og andre nøkkelpersoner i organisasjonen for å bli orientert om og 
stille aktuelle spørsmål knyttet til forvaltningen, og for å bli gjensidig oppdatert og orientert om det 
enkelte tjenesteområdet og kontrollutvalgets rolle. Følgende personer har møtt i kontrollutvalget i 
Risør i 2018 (utover medlemmer, møtende varamedlemmer, revisorer og sekretariatet) og 
derigjennom bidratt til kontrollarbeidet: 

- Ordfører Per Kristian Lunden 
- Rådmann Trond Aslaksen 
- Økonomisjef Halvor Halvorsen 
- Organisasjonssjef Geir Steen-Tveit 
- Kommunalsjef helse og omsorg Per Christian Andersen 
- Kommunalsjef samfunnsutvikling Nils Martin Andersen 
- Kommunalsjef oppvekst og inkludering Inger Bømark Lunde 
- Leder enhet bosetting, opplæring og integrering Søs Nysted 
- Enhetsleder helsetjenester Bjørn Haugersveen 
- Enhetsleder sykehjem Anne Gro Alsaker Krabbesund 
- Personvernombud Ståle Sjaavaag 

 
Fra Aust-Agder Revisjon IKS har følgende personer møtt: 

- Daglig leder Kristian Fjellheim Bakke 
- Hovedrevisor Bente Tobiassen 
- Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck 

 
I løpet av året 2018 har følgende saker vært behandlet: 
 

a. Årsregnskapet 
Kontrollutvalget har gitt uttalelse til årsregnskap 2017 for Risør kommune. Revisjonen hadde avlagt 
en normal revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke hadde avdekket vesentlige feil eller mangler 
som krevde forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. 
 
Kontrollutvalget anbefalte at Risør kommune sitt årsregnskap for 2017 skulle godkjennes, samtidig 
som de valgte å fremheve noen av kommentarene fra revisjonens oppsummeringsbrev til 
kontrollutvalget. Her pekte revisjonen på informasjon fra regnskapet som etter deres mening var 
sentral i forhold til kommunens virksomhet og økonomiske stilling pr. 31.12.2017, og utvalgte forhold 
som revisjonen anså som vesentlige for forståelsen av årsregnskapet: 

- Kontrollutvalget merket seg revisjonens omtale av premieavviket innen pensjonsordningen 
- Kontrollutvalget merket seg revisjon kommentarer omkring faktisk økonomisk handlingsrom.  
- Kontrollutvalget merket seg også revisjonens kommentarer til kommunens økende gjeld, 

med den risiko som følger av dette. 
 

b. Forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjoner er et viktig redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt 
kvalitet på tjenestene i kommunen. Kontrollutvalget har fått i oppdrag gjennom kommuneloven § 77 
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nr. 4 å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Forskrift for kontrollutvalg kap. 5 utdyper dette nærmere. I 
dette ligger bl.a.: 

- Kontrollutvalget bør bruke tid på bestillingsprosessen, slik at de får formidlet en tydelig 
bestilling til revisjonen. Dette vil sikre at det er enighet om hva forvaltningsrevisjonen skal 
svare på.  

- Det er en fordel om kontrollutvalget utarbeider en plan for hvordan revisjonen skal 
rapportere underveis i et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

- Forvaltningsrevisjonsrapporten bør presenteres i bystyret enten av leder i kontrollutvalget, 
bystyrets representant i utvalget eller revisor. Behandlingen i kontrollutvalget og forslaget til 
vedtak i bystyret bør presenteres av utvalgets leder (ev. nestleder) i bystyret. 

- Kontrollutvalget skal følge opp at administrasjonen gjennomfører bystyrets vedtak. For dette 
formålet bør kontrollutvalget inkludere tidsfrister for tilbakemeldinger og/eller 
gjennomføring av tiltak i innstillingen til vedtak som oversendes bystyret. 

 
Som grunnlag for valget av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal det foreligge en overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter kommunestyrevalget. 
Overordnet analyse ble utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til 
behandling i møtet 16.2.2016. Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen ble realitetsbehandlet og vedtatt i møtet og bestod av følgende 
prosjekter for perioden 2016-2019: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring (tidlig i perioden) 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Sosialtjenesten NAV 
• Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

3. Teknisk sektor 
a. Rutiner og prosedyrer i byggesaksavdelingen. Ressurser og saksbehandlingsfrister. 

 
Bystyret ga i sitt møte 14.4.2016 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til kontrollutvalget for å 
endre planen etter behov i perioden. Etter bestilling fra bystyret, vedtok kontrollutvalget 8.12.2016 
sak 40/16 å gjennomføre forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet, under 
forutsetning av at bystyret godkjente prosjektet. Dette medførte at Plan for forvaltningsrevisjon 
2016-2019 måtte revideres, og i sitt møte 23.3.2017 sak 2/17 vedtok kontrollutvalget revidert Plan 
for forvaltningsrevisjon 2016-2019 bestående av følgende prosjekter: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Barnehage 
• Ressursbruk på barnehageområdet 

3. Sosialtjenesten NAV 
• Saksbehandlingsrutiner og internkontroll ved tildeling av økonomisk sosialhjelp 

 

Da prosjekt 1 a og 2 var sluttført, valgte kontrollutvalget i sitt møte 1.11.2018 å bytte ut prosjektet 
Sosialtjenesten NAV med et forvaltningsrevisjonsprosjekt ved Sandnes ressurssenter. Revidert Plan 
for forvaltningsrevisjon 2016-2019 består etter dette av følgende prosjekter: 
 

1. Barneverntjenesten 
a. Ressurser, organisering og styring 
b. Tjenesteytelse i enheten (sist i perioden) 

2. Barnehage 
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• Ressursbruk på barnehageområdet 
3. HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter 

 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjoner i 2018: 
 

i. Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør 

Risør kontrollutvalg bestilte 9.6.2016 forvaltningsrevisjonen Barnevernet i Østre Agder – Risør. Dette 
var det første prosjektet i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode (prosjekt 1 a i planen). 
Følgende problemstillinger ble undersøkt: 
 
Overordnet problemstilling: 

Er barnevernsamarbeidet i Østre Agder etablert og organisert på en formålstjenlig måte, i henhold til 

de føringer, intensjoner og forventninger som ligger til grunn for etableringen av det interkommunale 

barnevernsamarbeidet? 

 

- Underproblemstilling 1: 

Hvordan har barnevernsamarbeidet etablert rutiner for kostnadsfordeling mellom 

samarbeidskommunene? Og videre; er konsekvensen av fordelingen i tråd med avtalen og 

andre føringer, intensjoner og forventninger? 

- Underproblemstilling 2: 

Er barnevernsamarbeidet etablert i tråd med avtalen og andre føringer, intensjoner og 

forventninger, når det gjelder organisering av ressurser, oppdrag og ansvar? 

- Underproblemstilling 3: 

Hvordan har man sikret brukernes rettigheter i forbindelse med etableringsfasen av 

barneverntjenesten? 

 
Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalgets møte 4.5.2017 sak 
10/17. Kontrollutvalget vedtok å oversende rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar rapporten Barneverntjenesten Øst i Agder til orientering og ber rådmannen 
sammen med de øvrige rådmennene i Østre Agder: 

- Formalisere styringsgruppen og samarbeidsutvalgets funksjon og ansvar, for å skape 
en felles og tydelig rolleforståelse i og mellom de ulike organene 

- Gjøre grep for å skape en felles forståelse og tydeliggjøring blant alle kommunene av 
samarbeidsavtalens bestemmelse om ansvaret for internkontroll. 

 
Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig plan for tiltak som settes i 
gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger i utvalgets septembermøte 2017. 
Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 
tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 
dette arbeidet har gitt. 
 
Bystyret ga sin tilslutning til vedtaket i sitt møte 24.5.2017 sak 48/17. Kontrollutvalget gjennomførte 
oppfølging av prosjektet i sitt møte 7.9.2017 sak 22/17. Etter orientering fra rådmannen gjorde 
kontrollutvalget følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst i 

Agder å være tilfredsstillende. 
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Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette 

arbeidet har gitt. 

 
Kontrollutvalget fulgte så opp dette vedtaket i sitt møte 15.3.2018 sak 4/18, der kontrollutvalget fikk 
en redegjørelse fra rådmannen om tiltakene som var satt i verk og effekten av dem. Siden 
barnevernet er organisert i samarbeid med flere kommuner, er det hovedsakelig rådmannen i 
vertskommunen Gjerstad som har levert de skriftlige oppfølgingene i prosjektet. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 

 

ii. Ressursbruk på barnehageområdet 

Bystyret ba gjennom behandling av handlingsprogram/økonomiplan for 2017-2020 kontrollutvalget 
om å foreta en utredning for å belyse forholdene mellom private og kommunale barnehager med 

hensikt å få fram de økonomiske konsekvensene av de to driftstypene og forholdet mellom fortsatt 

kommunal drift og privat drift. Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon for å løse denne 
oppgaven i et kontrollperspektiv, fra Aust-Agder Revisjon. Prosjektet hadde én hovedproblemstilling. 
For å besvare denne, valgte revisjonen å ta utgangspunkt i tre hypoteser, som alle ut fra et 
kontrollperspektiv kunne representere mulige årsaker til høy ressursbruk på barnehageområdet. For 
å besvare problemstillingen skulle disse hypotesene testes, og søkes bekreftet eller avkreftet. 
 
Problemstilling: 

Er det forhold ut fra et kontrollperspektiv som kan forklare den høye ressursbruken i 

barnehagesektoren i Risør kommune? 

- En hypotesetesting av tre potensielle forklaringsvariabler; barnehagestruktur, produktivitets- 

og effektivitetsforhold og oppfølging av lokalpolitiske prioriteringer. 

 

Hypoteser: 

1. Strukturelle forhold i de kommunale barnehagene, eller i forholdet mellom de kommunale og 

private barnehagene, forklarer den høye ressursbruken på barnehageområdet i Risør. 

2. Kommunens høye ressursforbruk kan forklares gjennom produktivitets- og effektivitetsforhold 

i de kommunale barnehagene. 

3. Risør kommune har lokale bestemmelser som strekker seg utover minstekravene innen 

barnehagesektoren, og praktiseringen av disse gir utslag i høyere kostnader. 

 
For å være sikker på at forvaltningsrevisjonsprosjektet stemte med bystyrets forventninger, valgte 
kontrollutvalget å oversende prosjektplanen til bystyret for godkjenning før bestilling av 
forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport fra prosjektet i sitt møte 
26.10.2017 sak 29/17. Kontrollutvalget tok rapporten til orientering og oversendte den til bystyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret ber rådmannen gå gjennom anbefalingene i rapporten Ressursbruk på barnehageområdet 

og ta disse i betraktning i arbeidet med utvikling og organisering av barnehagesektoren i Risør 

kommune. 

Rådmannen bes rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt og 

eventuell effekt av dette, innen tidlig høst 2018. 
 
Bystyret ga sin tilslutning til kontrollutvalgets forslag til vedtak i sitt møte 30.11.2017 sak 97/17, med 
følgende tillegg: 
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Rådmannen får i oppdrag å gå i dialog med de private og offentlige barnehagene for å diskutere 

mulige fremtidige løsninger. 

 
Kontrollutvalget fulgte opp vedtaket i sitt møte 1.11.2018 sak 19/18, med skriftlig og muntlig 
orientering fra rådmannen. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at fremtidige forespørsler fra revisjon og 

kontrollutvalg/kontrollutvalgssekretariat blir besvart innen rimelig tid og gitte frister. 

 
Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på 
barnehageområdet. 
 

iii. Sandnes Ressurssenter 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 1.11.2018 prosjektplan for forvaltningsrevisjon av Sandnes 
Ressurssenter i stedet for den før vedtatte forvaltningsrevisjonen Sosialtjenesten NAV. 
Prosjektplanen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter ble vedtatt i kontrollutvalgets 
møte 6.12.2018 sak 36/18, med følgende problemstillinger: 
 

1. Jobbes det systematisk med HMS ved Sandnes ressurssenter i henhold til kravene i 

arbeidsmiljøloven? Og gjennomføres det tilfredsstillende risikovurderinger knyttet til de 

ansattes arbeidsforhold? 

2. Har Sandnes ressurssenter etablert tilfredsstillende rutiner for å avdekke, registrere, 

rapportere og håndtere avvik? 

 
Rapport forventes fremlagt til kontrollutvalgets junimøte 2019. Kontrollutvalget vil dermed arbeide 
videre med forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter i 2019. 
 

c. Selskapskontroller  
Kontrollutvalget bør følge med på bystyret sine saker knyttet til valg av organisasjonsformer, og 
vurdere om saksutredningene har belyst kontroll- og tilsynskonsekvensene av de ulike valgene. I 
selskapene som kommunen eier, har kontrollutvalget rett til å ha en representant til stede på 
generalforsamlingen og lignende organ. Av kommunelovens § 77 nr. 5 fremgår følgende om 
selskapskontroll: 
«Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper mm.» 

Forskrift for kontrollutvalg kap. 6 utdyper dette nærmere. I dette ligger bl.a.: 
- Kontrollutvalget må få utarbeidet en prosjektplan eller bestilling som tydeliggjør hvordan 

kontrollen skal gjennomføres. 
- Dersom det i det aktuelle selskapet er flere eierkommuner, kan kontrollen samordnes 

mellom eierne.  
- Det er viktig at selskapskontrollen gjennomføres på en planmessig måte, og at den er basert 

på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  
- Resultatene av selskapskontroller skal rapporteres til bystyret.  

 
Som grunnlag for valget av selskapskontroller skal det foreligge en analyse og plan for 

selskapskontroll. Planen skal vedtas innen årets slutt året etter bystyrevalget. Analyse ble utarbeidet 
av Aust-Agder Revisjon IKS og lagt frem for kontrollutvalget til behandling i møtet 27.10.2016. 
Sammen med analysen la revisjonen frem forslag til plan for selskapskontroll. Planen ble vedtatt og 
består av følgende prosjekter for perioden 2016-2019: 
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a) Lisand Industrier AS 
b) Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon som tar for seg kommunens eierskap og eierstyring på 

et overordnet nivå, ikke tilknyttet spesielle selskaper 
 
Kontrollutvalget vil forsøke å samkjøre selskapskontroller med andre eiere der det er aktuelt. 
Bystyret ga i sitt møte 24.11.2016 sak 184/16 sin tilslutning til planen og ga fullmakt til 
kontrollutvalget for å endre planen etter behov i perioden. 
 
Kontrollutvalget valgte i sitt møte 1.11.2018 sak 24/18 å nedprioritere prosjekt b) til fordel for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter, slik at 
revidert Plan for selskapskontroll 2016-2019 ved utgangen av 2018 bestod av følgende prosjekt: 
 

a) Lisand AS 
 
Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroller i 2018: 
 

i. Lisand AS 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 4.5.2017 sak 11/17 selskapskontrollen Lisand AS, med følgende 
problemstillinger: 
 

1. Er vedtektene i selskapet i samsvar med formålet og politiske vedtak? 

2. Er selskapets organisasjonsform hensiktsmessig i forhold til formålet? 

3. I hvilken grad driver selskapet i samsvar med gjeldende vedtekter, kommunale vedtak og 

andre føringer fra eierkommunene? 

4. Driver selskapet i samsvar med aktuelle lover og regler? 

5. Driver selskapet i tråd med eierkommunenes etiske retningslinjer? 

6. Har selskapet etablert et system og rutiner for å sikre at selskapet drives målrettet og 

effektivt? 

7. Hvilke rutiner gjelder for vurdering og godkjenning av selskapets aktiviteter/prosjekter eller 

endringer av disse? 

8. Blir selskapets aktiviteter, herunder styremøter og generalforsamling, rapportert i tråd med 

lover og regler? 

 
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 15.3.2018 sak 5/18. Under behandlingen ble 
følgende spørsmål tatt opp uten at det ble votert over: 

- Forankring: burde eierrepresentanten ha fått direkte føringer fra eget formannskap/bystyre 
til behandling av saker til generalforsamling? 

- Etiske retningslinjer: burde det ha vært tatt opp direkte med Lisand AS at Risør kommune i 
sin eierskapsmelding anbefaler at selskapet følger KS eierstyringsprinsipp med utarbeiding av 
etiske retningslinjer? 

 
Kontrollutvalget tok rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og oversendte den til 
bystyret med følgende forslag til vedtak: 
Bystyret tar rapporten Selskapskontroll Lisand AS til orientering og merker seg at revisjonen finner at 

formålet bak selskapet er opprettholdt og at den gjennomgåtte dokumentasjonen er i tråd med 

formelle føringer. 

 
Kontrollutvalget avsluttet med dette arbeidet med selskapskontrollen Lisand AS. 
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ii. Kommunens eierskap og eierstyring 

Kontrollutvalget drøftet i sitt møte 1.11.2018 sak 24/18 behovet for den generelle selskapskontrollen 
Kommunens eierskap og eierstyring, som lå i vedtatt Plan for selskapskontroll 2016-2019. Følgende 
vedtak ble fattet for å omfordele ressurser til forvaltningsrevisjonen HMS og avvikshåndtering ved 
Sandnes ressurssenter: 
 
Generell selskapskontroll: Kommunens eierskap og eierstyring settes ikke i gang nå. Behovet tas inn i 

vurderinger omkring risiko og vesentlighet for neste kommunestyreperiode. 

 

d. Andre saker.  
- Etablering av bofellesskap enslige mindreårige flyktninger – oppfølging 
- Endring i politisk organisering 
- Orientering om tilsyn fra Arbeidstilsynet i Risør kommune våren 2017 
- Årsmelding 2017 Risør kontrollutvalg 
- Samordnet kalender for tilsyn og egenkontroll 2018 
- Årsrapport 2017 kemneren i Risør 
- Revisors egenvurdering av uavhengighet 2018 
- Nye personvernregler 2018 - Risør 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2019 
- Kvalitetssystemet QM+ i Risør kommune 
- Økonomisk situasjon pr. 2. tertial 2018 
- Forum for Kontroll og Tilsyn – medlemskap 
- Overordnet revisjonsstrategi 2018 Risør 
- Møte- og arbeidsplan 2019 Risør kontrollutvalg 
- Orientering om budsjett 2019 Risør kommune 
- Innsynssak Risør 
- Kommunal registr. av psykisk utviklingshemmede og grunnlag for kompensasjon fra staten 
- Kvalitetssystemet QM+: enhetenes bruk og nytte 
- Kvalitetssystemet QM+: stikkprøvekontroll av bruk 
- Orientering om tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
- Overgang til nytt kontrollutvalg 2019-2023 
- Orienteringer fra revisor (hvert møte) 
- Referatsaker (hvert møte) 
- Eventuelt (Hvert møte) 

 
For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under Risør 
kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte.  
 

9. Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 godkjennes av kontrollutvalget og legges frem for bystyret til 
orientering. Kontrollutvalget mener at årsmeldingen gir bystyret grunnlag for å følge med på om 
kontrollutvalget utfører sitt arbeid i tråd med bystyrets vedtak. 
 
Risør 14.3.2019 
 
 
Per Anders Østerholt   Benedikte Muruvik Vonen 
Leder   Rådgiver 
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Arkivsak-dok. 19/17644-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 
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Kontrollutvalgets samspill med ordfører og rådmann 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering og kontrollutvalget ser frem til samspillet med ordfører og rådmann i respekt for 

hverandres roller. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det er viktig å legge et godt grunnlag tidlig i perioden for et konstruktivt samspill: 

- mellom kontrollutvalget og ordfører – ordfører er et viktig bindeledd til kontrollutvalgets 

premiss- og oppdragsgiver bystyret, og 

- mellom kontrollutvalget og kommunedirektøren (rådmannen) – rådmannen er ansvarlig for 

tjenesteleveranser og internkontroll i kommunen og gjennomføring av bystyrets vedtak, og er 

dermed det viktigste kontrollobjektet for kontrollutvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen er samfunnets viktigste velferdsprodusent og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører et behov for 

utstrakt styring og kontroll. 

 

Bystyret har det overordnede ansvaret for all intern kontrollvirksomhet i kommunen – kommunens 

egenkontroll. Fra bystyret går det to kontrollinjer: 

1. Fra bystyret til kommunedirektøren (rådmannen). Rådmannen er ansvarlig for kommunens 

planlegging, myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon. Rådmannen skal også føre internkontroll 

med administrasjonens virksomhet. 

2. Fra bystyret til kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ansvarlig for kontroll med hele den 

kommunale virksomheten på vegne av bystyret. Dette omfatter både administrasjonen, 

formannskapet, andre politiske utvalg og ordføreren. 

 

Samspill med rådmannen 

Det er viktig at kontrollutvalget undersøker om kommunen har etablert en betryggende og hensiktsmessig 

internkontroll. Dette er de systemer og rutiner som rådmannen etablerer for å sikre at lover og forskrifter 

følges. I ny kommunelov § 25-1 er kravet til internkontroll lovfestet. I tillegg ligger det krav til 

internkontroll i en del av kommunens faglovverk. 

 

Kontrollutvalget kan benytte ulike verktøy for å undersøke om kommunen har etablert betryggende og 

hensiktsmessig kontroll, som f.eks.: 
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- Orienteringer fra rådmannen 

- Virksomhetsbesøk 

- Forvaltningsrevisjon 

- Regnskapsrevisjon 

- Orienteringer fra revisjonen 

- Høringer 

- Granskinger 

- Andre undersøkelser 

 

Kontrollutvalget må alltid vurdere risiko og vesentlighet når de velger hvilke saker de skal ta opp, og 

hvilke verktøy de skal bruke i arbeidet. Både formelle undersøkelser som gjerne utføres av revisjonen, 

gjennomføring av større høringer og granskinger, men også skriftlige og muntlige orienteringer fra 

rådmannen medfører bruk av ressurser. Kontrollutvalget må derfor alltid vurdere hva som er nødvendig 

og tilstrekkelig for å sikre den nødvendige kontrollen. 

 

Formålet med kontrollvirksomheten er det samme for alle parter: Å sikre at innbyggerne får de tjenester 

de har krav på, at tjenestene har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med bystyrets 

vedtak. Partene har også et felles ansvar for å bidra til læring og forbedring. 

 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god dialog og et godt 

samspill. Dialogen med rådmannen er grunnleggende for å gjøre gode undersøkelser, og han er den 

viktigste kilden til informasjon om internkontrollen i kommunen. 

 

Kontrollutvalget kan be rådmannen om å orientere skriftlig og/eller muntlig om saker og aktuelle tema i 

kontrollutvalget. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag for å vurdere om saken er tilstrekkelig belyst, 

eller om det er behov for ytterligere oppfølging og undersøkelse. Rådmannen kan også orientere 

kontrollutvalget om de risikovurderinger som administrasjonen gjør vedrørende internkontroll i 

kommunen. I kommuneloven 25-2 er det fastlagt at kommunedirektøren skal rapportere til bystyret om 

internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. Denne rapporteringen vil gi nyttig 

informasjon til kontrollutvalget, og vil derfor bli fulgt opp i utvalget. 

 

I mange tilfeller har administrasjonen, bare gjennom å bli innkalt for å orientere om en sak, startet et 

forbedringsarbeid før de møter i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets forespørsler bidrar slik til å få satt 

viktige saker på agendaen i administrasjonen. Selv om selve vedtaket i kontrollutvalget helt enkelt sier at 

saken tas til orientering, kan kontrollutvalget dermed ha bidratt aktivt til å forbedre kommunens 

egenkontroll. 

 

Kontrollutvalget forholder seg alltid til rådmannen når det ønsker informasjon om kommunens interne 

drift og kontroll. Rådmannen kan så delegere til andre i administrasjonen å svare når han finner det 

hensiktsmessig. Eksempelvis vil det være naturlig at økonomisjef er den som orienterer om kommunens 

økonomi og endringer i det økonomiske risikobildet. 

 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve administrasjonens vedtak som er fattet etter delegasjon fra bystyret 

eller kommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer. 

 

Samspill med ordfører og bystyre 

Kontrollutvalget har i utgangspunktet ikke et kontrollansvar overfor bystyret, siden kontrollutvalget er 

underordnet bystyret og ikke kan overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer eller andre kommunale organer. Utvalget kan likevel uttale seg dersom bystyret har 

truffet, eller er i ferd med å treffe, et vedtak som er ulovlig. Kontrollutvalget kan i tillegg kontrollere om 

saker til bystyret er tilstrekkelig utredet. 

 

God forståelse og respekt for hverandres roller er avgjørende for god samhandling mellom bystyret og 

kontrollutvalget. Det er derfor viktig at bystyret legger til rette for en god dialog og 

informasjonsutveksling. Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i bystyret når saker fra 
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kontrollutvalget skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve 

denne retten på sine vegne. Det er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalgets 

representant egen taletid. Spesielt gjelder dette ved behandlingen av årsregnskap og rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller. Dette vil gi bystyret bedre grunnlag for behandling av 

sakene. I tillegg vil sakene bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid og sette bystyret i stand til å 

forstå og bruke kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan.  

 

Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalget. Ordførerens deltakelse på kontrollutvalgsmøter er med 

på å synliggjøre at kontrollutvalget er bystyrets kontrollorgan. Dette gir mulighet for en direkte dialog, 

der kontrollutvalg og ordfører kan utveksle informasjon og oppdatere hverandre på aktuelle saker. 

 

Lovverket, bystyret som kollegium og kontrollutvalget selv er de eneste som kan pålegge kontrollutvalget 

å behandle en sak. Det kan likevel ha stor nytteverdi at ordfører er med på iallfall en del møter i 

kontrollutvalget. Dette vil redusere en mulig avstand mellom bystyret og det arbeidet som skjer i 

kontrollutvalget.  

 

Dersom saker er til politisk behandling eller det har vært truffet lovlige politiske eller administrative 

vedtak i sakene, bør ikke kontrollutvalget behandle sakene direkte. Bl.a. finnes det egne regler for 

klagebehandling på ulike typer vedtak, og kontrollutvalget har ingen rolle i denne klagebehandlingen. 

Bare dersom en sak viser mulige utfordringer på systemnivå knyttet til regeletterlevelse og forvaltning av 

kommunens midler, kan det være aktuelt å se nærmere på saken fra kontrollutvalgets side. 

 

 

Rådmann Trond Aslaksen stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig for 

å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og administrasjonen. 

 

Ordfører Per Kristian Lunden stiller i møtet for å bidra til å etablere den gode dialogen som er nødvendig 

for å få et godt samspill mellom kontrollutvalget og bystyret. Hvordan vil det være naturlig å ivareta 

ordførers møterett i kontrollutvalget på best mulig måte for begge parter? Og hvordan kan vi best legge 

opp til at leder får en mulighet til å orientere bystyret om arbeidet i kontrollutvalget?  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken skal gi et grunnlag for godt og konstruktivt samarbeid mellom kontrollutvalget og politisk og 

administrativ ledelse. 
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Kommunehuset - utvikling. Oppfølging av sak 35/19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 5.9.2019 sak 35/19 Kommunehuset – utvikling, lukket møte i 

formannskapet 15.5.2019. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret: 

 

Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 15.05.19 om at 

«Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «r[R]ådmannen får fullmakt til å gå i 

sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd med Politiets tilbakemeldinger og 

prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i bystyrevedtak 7/17 og kommuneloven (§ 8 nr. 3 

annet punktum).  

 

Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid med instruksene i det 

samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23). 

 

Saksopplysninger: 
Til bystyrets møte 26.9.2019 ble ikke saken fra kontrollutvalget lagt frem som sak. Kontrollutvalget kan 

ikke kreve at bystyret legger frem en sak som ikke er pålagt av lov eller bestilt av bystyret selv. 

Bystyrerepresentant Petter Emil Gundersen fremmet en interpellasjon om saken, og denne ble behandlet 

som sak PS 19/93. Interpellasjonen med ordførers svar følger med denne saken. 

 

Leder har bedt om en oppfølging av saken fra kontrollutvalgets side. Ordfører Per Kristian Lunden og 

rådmann Trond Aslaksen vil stille i møtet for å redegjøre om forhold knyttet til den opprinnelige saken i 

formannskapet 15.5.2019 og interpellasjonen i bystyret 26.9.2019 

 

 

Vedlegg:  

Interpellasjon med svar fra ordfører – Politiet pristilbud – bystyret 260919 
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Interpellasjon i Risør bystyre 26. september 2019 

Pristilbud til Politiet om leieavtale for deler av Kommunehuset 

Samordnet svar fra ordfører på 

1. Interpellasjon fra Petter Emil Gundersen 

2. Kontrollutvalgets behandling av saken 

Interpellasjon fra Petter Emil Gundersen 

Ordfører  
I Kontrollutvalgets møte 5.9.2019 ble det ifølge protokollen vedtatt en uttalelse for oversendelse til 
Bystyret:  
Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 15.05.19 
om at «Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «Rådmannen får fullmakt til å gå i 
sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd med Politiets tilbakemeldinger 
og prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i bystyrevedtak 7/17 og kommuneloven (§ 8 
nr. 3 annet punktum). Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid 
med instruksene i det samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23).  
I innkallingen til Bystyremøte 26.9.2019 er denne uttalelse kun omtalt som en «orientering fra 
rådmannen», men ikke satt opp på sakskartet til drøfting. Det hadde jeg forventet at den ble. Det er 
Bystyrets ansvar å følge opp denne type henvendelser.  
Bystyremøte er det siste i inneværende fireårsperiode og det er ikke ønskelig, sett fra mitt ståsted, at 
en slik «bekymringsmelding» følger med over til nytt Bystyre som skal konstitueres i oktober. 
Eventuelle erfaringer og lærepunkter fra denne saken må heller innarbeides i instrukser og 
delegasjonsreglementer og belyses i den kommende folkevalgtopplæringen.  
Jeg ber derfor om at det etter orienteringen fra rådmannen blir anledning til spørsmål og åpent 
ordskifte og at dette innarbeides i ordinært sakskart.  
Jeg fremmer denne interpellasjonen som enkeltrepresentant. 

Kontrollutvalgets vedtak, 05.09.2019 sak 35/19. 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til bystyret:  
Kontrollutvalget anser at vedtak fattet av formannskapets flertall (4-3) i B-sak PS 1/10 av 
15.05.19 om at «Risør kommune kan gi bindende pristilbud til Politiet» og at «r[R]ådmannen får 
fullmakt til å gå i sluttforhandlinger med Politiet hvor pristilbudet kan justeres ned i tråd med 
Politiets tilbakemeldinger og prosjektets forsvarlighet», er i strid med instruksene i bystyrevedtak 
7/17 og kommuneloven (§ 8 nr. 3 annet punktum).  
Kontrollutvalget anser likeledes rådmannens handlemåte i saken å være i strid med instruksene i 
det samme bystyrevedtaket (7/17) og kommuneloven (§ 23).  
 

Ordfører svarer 

Petter Emil Gundersen etterlyser i sin interpellasjon at saken ble satt på sakskartet til drøfting. Jeg er 

helt enig med Petter Emil Gundersen at saken bør drøftes og om mulig avsluttes av det sittende 

bystyre. Når saken er satt på sakskartet som en orientering, har det vært min (og rådmannens 

intensjon) at orienteringen ble fulgt opp av spørsmål og en drøfting i bystyret. Etter min vurdering er 

dette i tråd med Kontrollutvalgets vedtak. 

Saken gjelder to sentrale forhold: 

1. I hvilken grad er denne saken (pristilbud utleie Politiet) koplet til sak om eventuell flytting av 

Kommunehuset til sentrum (jfr. bystyresak 7/17 og 102/18)? 
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2. Formannskapet vedtok enstemmig å behandle denne saken etter hasteparagrafen, 

kommuneloven § 13.1. Hadde de myndighet til det? 

Til pkt. 1. 

Min vurdering er at denne saken ikke er direkte koplet til saken om eventuell flytting av 
kommunehuset til sentrum. Grunnen er at det på det aktuelle tidspunkt var nok ledige lokaler i 
kommunehuset til at Politiet kunne flytte inn der uten at noen kommunale kontorplasser måtte 
flyttes ut. Dette har blant annet sammenheng med at Enhet for bosetting, opplæring og inkludering 
(EBOI) tidligere har flyttet til ledige lokaler på Tjenna. Det var et klart premiss da Formannskapet 
behandlet saken som hastesak at denne saken handlet om å bidra til en god løsning for Politiet og at 
saken om eventuell flytting av kommunehuset til sentrum måtte sees uavhengig av dette og 
behandles som egen sak på et seinere tidspunkt. Kontrollutvalgets konklusjon om at Formannskapets 
vedtak og rådmannens handlemåte er i strid med instruksene i bystyrevedtak 7/17 kan derfor, slik jeg 
ser denne saken, bygge på en feil forutsetning.  
 

Til pkt. 2. 

Kommuneloven § 13 er klar på at det bare er tidsnød som er gyldig begrunnelse for at 

underliggende organ kan treffe vedtak på vegne av det overordnede organet. Det sentrale 

spørsmålet her blir derfor om tidsnøden i dette tilfelle var reell og stor nok. Slik jeg forstår denne 

bestemmelsen i Kommuneloven, vil det alltid være en skjønnsmessig vurdering. Satt på spissen er 

det alltid teoretisk mulig å kalle inn hele bystyret på svært kort varsel. Dette er likevel ikke i tråd 

med gjeldende praksis.  

I dette tilfelle var det siste forhandlingsmøtet med Politiet den 7.5.2019 i Kristiansand. 

Tilbudsfristen var satt til den 22.5.19. Dersom kommunens tilbud skulle bli med i vurderingen var 

det et krav fra Politiet at tilbudet var bindende. Rådmannen vurderte det da sånn at saken måtte 

endelig avgjøres av formannskapet som hastesak etter Kommuneloven § 13.1 den 15.05.19. 

Neste ordinære bystyremøte var 28.5.19, det vil si seks dager etter tilbudsfristen. Formannskapet 

var enstemmig enig i denne beslutningen.  

Et annet argument som ble brukt for at saken ble avgjort i Formannskapet var hensynet til 

taushetsplikt. Politiet forlangte saken behandlet unntatt offentlighet og der alle som hadde 

befatning med saken måtte undertegne taushetserklæring. Dersom saken skulle gått til 

behandling i bystyret måtte med andre ord møtet lukkes og alle bystyrets medlemmer og 

møtende varamedlemmer måtte ha undertegnet en taushetserklæring. Politiet var skeptisk til 

dette (fare for lekkasje), og det er også svært uvanlig at bystyret behandler saker unntatt 

offentlighet. 

Jeg vil legge til at Risør fikk tildelt hovedkontor for Holt lensmannsdistrikt etter et aktivt strategisk 

arbeid der målet var i møte Politiets ønsker og forutsetninger for å velge Risør for plassering av 

hovedkontoret. Politiet ønsket en plassering i eller nær Risør sentrum og ønsket å leie, ikke kjøpe 

lokaler. Jeg hadde lovet Politimesteren og hennes prosessledere for organisering av Agder 

politidistrikt at vi skulle gjøre det vi kunne for raskt og effektivt å finne egnede lokaler til politiet 

hvis de valgte Risør som hovedkontor for Holt lensmannsdistrikt. Det var derfor grunn til å følge 
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opp dette gjennom strengt å følge Politiets krav om taushetsplikt og samtidig sikre en så raskt 

saksbehandling som mulig. 

Etter kommuneloven § 13.2 skal vedtak fattet etter hasteparagrafen, § 13.1 forlegges det aktuelle 

organet i neste møte. Rådmannen etterspurte en tilbakemelding fra Politiet om når vedtaket 

kunne offentliggjøres (e-post datert 24.05). Kommunen ble bedt om å avvente dette, og at 

melding ble sendt når kommunen kunne offentliggjøre saken, men denne meldingen ble aldri 

mottatt (heller ikke pr. dags dato). Etter ny purring om offentliggjøring mottar kommunen den 

13.06.19 følgende melding fra Politiet: ”Jeg ber om at dere ikke offentliggjør beslutningen før vi 

har fått informert internt i politiet om tildelingen i tråd med den signerte taushetserklæringen. Vi 

vil gi dere tilbakemelding når dette er gjort.” Saken ble av den grunn heller ikke lagt fram for 

bystyret i juni. Da meldingen fra Politiet om offentliggjøring aldri kom og saken var omtalt i media 

(Aust-Agder Blad og iRisør)  15. og 16.6.19, ble saken sendt ut til bystyret den 29.8.18. Saken 

burde vært satt på sakskartet til bystyret i august, men dette ble glemt av rådmannen. 

 

Per Kr. Lunden, ordfører 
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Arkivsak-dok. 19/17646-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Tilskudd Fv416 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Leder har bedt om en orientering om rutiner og informasjon omkring forhandlinger som har vært 

gjennomført mellom Nye Veier, Aust-Agder fylkeskommune og Risør kommune om tilskudd til Fv416. 

 

Ordfører Per Kristian Lunden og rådmann Trond Aslaksen vil redegjøre i saken i møtet. 
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Arkivsak-dok. 16/12784-50 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Evaluering av prosjekt samarbeid innen barnehageområdet 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 5.9.2019 sak 24/19 Samarbeid innen barnehagetjenesten. Saken 

oppstod som en oppfølging av forvaltningsrevisjonen Ressursbruk på barnehageområdet. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte 9.5.2019 sak 12/19 en oppdatering om det arbeidet som var igangsatt for 

å utvikle gode relasjoner mellom private barnehager og kommunens administrasjon. Kontrollutvalget tok 

redegjørelsen til orientering og ba om en oppdatering i saken i septembermøtet 2019. 

 

I møtet 5.9.2019 sak 24/19 oppdaterte Inger Bømark Lunde kontrollutvalget om hvilke tiltak som var 

gjennomført for å legge til rette for at alle barnehagene skulle jobbe aktivt sammen, mot målet om å skape 

gode barnehager for alle barn i Risør kommune. Sammen med orienteringen fikk kontrollutvalget en 

kortfattet skriftlig redegjørelse, som også følger ved denne saken. Det fremkom av orienteringen at det 

ville bli gjennomført en evaluering av prosjektet etter at det var ferdigstilt, og at rapport fra dette kunne 

etterspørres av kontrollutvalget. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra evaluering av 

prosjektet når det foreligger. 

 

Nå er ny bystyreperiode i gang, og det er valgt nytt kontrollutvalg. For å gi sittende kontrollutvalg en god 

innføring i saken, vil rådmannen (ved den han velger å sende i sitt sted) stille i møtet for å legge frem 

resultatet av evalueringen og gi en orientering om status i arbeidet med samarbeid innen 

barnehageområdet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet har bedt om å få tilsendt evalueringsrapporten og vil ettersende denne dersom den blir gjort 

tilgjengelig før møtet 28.11.2019. 

 

Vedlegg:  

Vedlegg sak 24-19 i møtet Status i arbeidet vedr samarbeid på barnehageområdet 
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Arkivsak-dok. 19/17631-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om budsjett 2020 Risør kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal ikke behandle forslag til budsjett verken fra rådmannen eller formannskapet, men 

har selvstendig innstillingsrett overfor kommunestyret når det gjelder den delen av budsjettet som gjelder 

kontrollarbeid. Dette har kontrollutvalget oversendt til kommunen, og det skal følge budsjettsaken via 

formannskapet til kommunestyret. 

 

Det har likevel stor verdi for kontrollutvalget å få en orientering om hvordan budsjettsituasjonen for 2020 

er for kommunen, som et ledd i kontrollutvalgets ansvar for å påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. kommuneloven § 

23-2 b. 

 

Økonomisjef Halvor Halvorsen vil orientere om kommunens økonomiske situasjon og rådmannens 

forslag til budsjett for 2020 i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/17645-1 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 Risør kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan 2020 for Risør kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020: Torsdager kl. 12:30. 

6.2.2020 – 23.4.2020 – 18.6.2020 – 17.9.2020 – 22.10.2020 – 10.12.2020. 

 

Vedtaket oversendes bystyret til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det nærmer seg nytt år, og det er tid for å utarbeide en møte-/arbeidsplan for kontrollutvalget i Risør 

kommune for kommende år. 

 

Saksopplysninger: 
Møteplanen settes i utgangspunktet opp med 6 møter i 2020, i tråd med det som er avtalt med 

sekretariatet. Det er forsøkt tatt hensyn til kommunens plan for behandling av årsregnskap 2019 for Risør 

kommune, men flytting av møte kan bli nødvendig for å tilpasse seg dette. Det er også forsøkt tatt hensyn 

til møtedatoene for bystyret. 

 

Kontrollutvalget har møtene sine på torsdager kl. 12:30. Dette kan kontrollutvalget eventuelt endre. 

Varigheten på møtet bestemmes av saksmengden til møtet og utvalgets behandling av sakene. Ytre 

ramme er foreslått til kl. 15:30. Møte- og arbeidsplanen skal legges frem som orienteringssak i bystyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget lov og forskrift 

er pålagt å behandle. I tillegg har sekretariatet ført opp de saker som allerede er bestilt, og som forventes 

levert i 2020. 

 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljø og kommunens innbyggere. Det vil derfor bli lagt til rette for opplæring og kursvirksomhet for 

medlemmene i kontrollutvalget. Denne kan skje regionalt (vår- og høstkonferanse i regi av 

Temark/Vetaks) og/eller gjennom sentrale tilbud. Sekretariatet anbefaler at alle medlemmer deltar på den 
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årlige Kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund og/eller Fagkonferansen i 

regi av Forum for kontroll og tilsyn, i tillegg til Temarks/Vetaks’ regionale konferanser. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår vedlagte veiledende møte-/arbeidsplan 2020 for Risør kontrollutvalg. 

 

Vedlegg:  
Møte- og arbeidsplan 2020 Risør kontrollutvalg 
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Risør kontrollutvalg 
Møte-/arbeidsplan 2020 

 
(29.-30.2020: Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund, Gardermoen) 

 
Torsdag 6.2.2020 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Oppfølging av tilsyn 2019 NAV kvalifiseringsprogrammet 
- Årsmelding 2019 fra kontrollutvalget 
- Revisors uavhengighet 2020 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(April 2020: Vårkonferanse i regi av Temark, Agder/Telemark) 
 
Torsdag 23.4.2020 kl. 12:30 – 15:30  

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Årsrapport 2019 fra kemneren 
- Årsregnskap 2019 for Risør kommune 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
(3.-4.6.2020: Fagkonferanse i regi av Forum for kontroll og tilsyn, Gardermoen) 
 
Torsdag 18.6.2020 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Økonomisk situasjon pr. 1. tertial 2020 
- Oppfølging av forvaltningsrevisjon HMS og avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 
- Rapport fra forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder – del 2 (tjenesteyting i enheten) 
- Risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon 
- Risiko- og vesentlighetsvurdering eierskapskontroll 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
Torsdag 17.9.2020 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2021 
- Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
- Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
- Overordnet revisjonsstrategi 2020  
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
Torsdag 22.10.2020 kl. 12:30 – 15:30 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Bestilling av plan for forvaltningsrevisjon 1 (?) 
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- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
Torsdag 10.12.2020 kl. 09:00 – 14:00 

- Godkjenning av innkalling og protokoll 
- Orientering om budsjett 2021 for Risør kommune 
- Bestilling av forvaltningsrevisjon 1 (?) 
- Bestilling av plan for eierskapskontroll 1 (?) 
- Orienteringer fra revisjonen 
- Referatsaker 
- Eventuelt 

 
 
Det kan være aktuelt å kalle inn rådmannen (/representanter fra administrasjonen) for å orientere om 
aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt i planen. Vi gjør oppmerksom på at planen er 
dynamisk, og at enkelte saker kan bli flyttet til et annet møte. 
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Arkivsak-dok. 19/14544-4 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 5.9.2019 sak 30/19 Overordnet revisjonsstrategi 2019 Risør. 

Følgende vedtak ble fattet: 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 for Risør kommune tas til orientering. 

 

Det er dermed ikke påkrevd at også det nye kontrollutvalget behandler denne saken. Den vil imidlertid 

kunne gi viktig læring for kontrollutvalget knyttet til kontrollutvalgets lovpålagte påse-ansvar for 

regnskapsrevisjon og om faget regnskapsrevisjon som sådan. 

 

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 Risør 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 oppfylle 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 gi en kort redegjørelse for overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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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 og gi nyttig 

informasjon om de kontroller som regnskapsrevisor utfører og hvilke vurderinger som ligger bak disse. 

 

 

Vedlegg:  

Overordnet revisjonsstrategi 2019 
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Arkivsak-dok. 19/10233-12 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020-2023 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
An kommuneloven § 23-2 c og d fremgår det at kontrollutvalget skal påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og av selskaper kommunen har eierinteresser i, og at det 

føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).   

 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller skal gjennomføres planmessig, og planen skal baseres på 

risiko- og vesentlighetsvurderinger. Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 6.6.2019 sak 18 og 19/19 slike 

risiko- og vesentlighetsvurderinger fra Aust-Agder Revisjon IKS. Disse vil bli lagt frem for 

kontrollutvalget i løpet av våren 2020, og vil dermed danne grunnlaget for planer for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll 2020-2023. 

 

Denne saken legges frem nå, for å gi et første innblikk i hva dette går ut på. Saksutskrift fra bestillingene 

av risiko- og vesentlighetsvurderingene følger ved saken, og forteller nærmere om hva 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er.  

 

Avtroppende kontrollutvalg ga på bakgrunn av sine erfaringer og tilegnet kompetanse om kommunen 

innspill til planene for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i sitt møte 5.9.2019 sak 29/19. Disse var 

som følger: 

 

- Forvaltningsrevisjon i virksomheten i RTA AS 

- Tilpasning til nye personvernregler (f.eks. knyttet til overvåking) 

- Sosialtjenesten NAV (prosjekt som var prioritert i plan for forvaltningsrevisjon i forrige periode, 

men som ikke ble prioritert gjennomført) 

- Teknisk sektor (saksbehandlingstid) 

 

Revisjonen er nå i gang med sitt analysearbeid, og vil orientere litt om dette og prosessen videre i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
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Det er viktig å merke seg at denne saken ikke har som formål å lage noen plan, da det er et omfattende 

analysearbeid som skal gjennomføres før planene kan utarbeides. Den er ment som en del av opplæringen 

av det nye kontrollutvalget. 

 

Vedlegg:  

Saksutskrift sak 18-19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023 

Saksutskrift sak 18-19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for Plan for 

eierskapskontroll 2020-2023 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/10233-1 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 18/19 

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Risør 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 bystyre i Risør i oktober 

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

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

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

 

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

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

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

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er 

å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

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

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 

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

valgperiode. For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i 
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overgangen til ny periode og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av 

ny analyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det vil i tråd med 

fastsatt møte- og arbeidsplan for Risør kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i møtet i 

september 2019 der kontrollutvalget kan gi sine innspill om hvilke områder som kan være relevant 

å undersøke nærmere for vurdere om det kan være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

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

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon for det nye bystyret. Det 

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

kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019 – 

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

områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

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

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

tjenester skal behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller 

gjennom et selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av 

lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. Risiko- og vesentlighetsanalysen er det 

som i tidligere forskrift ble kalt overordnet analyse. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 

Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

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

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

forhold til dette. 

 

 

Risør kontrollutvalg har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 18/19 

 

Møtebehandling 

Leder innledet kort til saken. Sekretariatet redegjorde kort for saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Risør 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. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 9.juni.2019 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/10233-2 

Arkivkode  217  

Saksbehandler  Benedikte Muruvik Vonen 

 

 

Saksgang Møtedato Saksnr 

1 Risør kontrollutvalg 06.06.2019 19/19 

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for eierskapskontroll 

2020-2023 Risør 

 

Forslag fra sekretariatet: 

Risør 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 bystyre i Risør 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: 

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

valgperiode. For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i 

overgangen til ny periode og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av 
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ny analyse av kommunens eierskap. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for Risør 

kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i møtet i september 2019 der kontrollutvalget kan gi 

sine vurderinger av hvilke selskaper som kan være relevant å undersøke nærmere for vurdere om 

det kan være behov for eierskapskontroll. 

 

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

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

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

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

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

selskaper kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

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

behovet for forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og 

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 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. 

 

Risør kontrollutvalg har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 19/19 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet redegjorde kort for saken. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Risør 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. 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 9.juni.2019 
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Arkivsak-dok. 19/02852-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Orienteringer fra revisor 28.11.2019 

 

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 Risør 

kommune, utover det som fremgår av separate saker i møtet. 
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Arkivsak-dok. 19/02870-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 28.11.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
 

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

a. 26.09.2019: 

i. PS 19/86 Kontrollutvalget – Rapport fra forvaltningsrevisjonen – HMS og 

avvikshåndtering ved Sandnes Ressurssenter 

ii. PS 19/87 Reglement for arbeidsgodtgjøring og dekning av utgifter og 

økonomiske tap for folkevalgte 

iii. PS 19/88 Reglement for delegering til politiske organer 

iv. PS 19/89 Revisjon av kommunens finansreglement 

v. PS 19/93 Interpellasjon fra Petter Emil Gundersen (H) – Kontrollutvalgssak 

35/19 (Kommunehuset – utvikling) 

b. 10.10.2019: 

i. PS 19/98 Kontrollutvalg – Valg for perioden 2019-2023 

c. 31.10.2019: 

i. PS 19/107 Reglement for delegering til politiske organer 

ii. PS 19/109 Tertialrapport 2-2019 

iii. PS 19/111 Endring i politisk organisering perioden 2019-2023 – Opprettelse av 

utvalg 

2. Neste møte  
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Arkivsak-dok. 19/02859-9 
Saksbehandler Benedikte Muruvik Vonen 

 
Saksgang Møtedato 

Risør kontrollutvalg 28.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 28.11.2019 
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