
Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (11.12.2019) 

Notodden kontrollutvalg 

Date: 2019-12-11T09:00:00 

Location: Notodden kommunehus, Formannsksapssalen 

Note: 

Dato: 11.12.2019 kl. 9:00 – 12:00  

Møtested: Notodden kommunehus, FormannskapssalenArkivsak: 19/00020  

Arkivkode: 033   

 

Lunsj etter møtet kl 12:00 Eyde bar og restaurant. 

 

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr. tlf: 90114543 

 

Veslemøy Wåle har meldt forfall og Odd-Arne Thorbjørnsen innkalles. 

 

Innkalles: 

Sak 33/19 Ordfører Gry Bløchlinger,  

Rådmann Per Sturla Værnes           KL: 09:00 
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Arkivsak-dok. 19/00020-37 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 11.12.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 11.12.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkalling 11.12.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-møteinnkalling 11.12.2019 
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Arkivsak-dok. 19/00020-38 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll 04.09.2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll 04.09.2019 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokoll 04.09.2019 legges frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

-protokoll 04.09.2019 
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Møteprotokoll  
 

Notodden kontrollutvalg 

 
Dato: 04.09.2019 kl. 9:00 - 13:30 
Sted: Notodden kommunehus, Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00020 
  
Til stede:  Leder Katrine Sandsdalen Lia, nestleder Einar Iversen, medlem Bjarne 

Bakken, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær Marianne Lundeberg, 

oppdragsrevisor Elizabeth Kasin. 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Vara ikke tilgjengelig. 

  
Forfall:  Anne Solberg 
  
Andre: Rådmann Per Sturla Wærnes, TKR IKS v/ Anne Sæterdal, økonomisjef 

Håkon Kristian Sørby 
  
Protokollfører: Marianne Lundeberg 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00020-28 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2019 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00020-29 Godkjenning av protokoll 12.06.2019 4 

Saker til behandling 

24/19 18/06231-17 
Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden 

kommune 
5 

25/19 19/11694-1 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 7 
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for eierskapskontroll 2020-2023 -Notodden kommune 

26/19 19/11696-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Notodden kommune 
8 

27/19 18/05417-13 
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - 

Notodden kommune 
9 

28/19 19/11035-2 Orientering om rapport "Tillitsmåling i Notodden" 10 

29/19 19/10810-1 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Notodden kommune 11 

30/19 19/10811-1 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 - Notodden 

kommune 
12 

31/19 19/00035-7 Referatsaker 04.09.2019 - Notodden kontrollutvalg 13 

32/19 19/00036-10 Eventuelt 04.09.2019 - Notodden kontrollutvalg 14 

    

 

 
Notodden, 04.09.2019 

 

 

 

Kontrollutvalgsleder    Sekretær 

Katrine Sandsdalen Lia   Marianne Lundeberg  
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av møteinnkalling 04.09.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkalling 04.09.2019 godkjennes. 

 

 

Møtehandsaming 

Møteinnkalling 04.09.2019 ble lagt frem for godkjenning. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteinnkalling 04.09.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/19 Godkjenning av protokoll 04.09.2019 - 19/00020-38 Godkjenning av protokoll 04.09.2019 : Protokoll Notodden kontrollutvalg 04.09.2019

 

 4  

Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll 12.06.2019 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteprotokoll 04.09.2019 godkjennes.  

 

 

Møtehandsaming 

Møteprotokoll 12.06.2019 ble lagt frem for godkjenning. Feil dato og feil tekst i saksframlegg  

vedtaket er rettet opp i godkjenning av protokoll. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Møteprotokoll 12.06.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

24/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling - Notodden 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesak – Notodden kommune til 

orientering. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
kommunen bør: 

 sørger for oppdatert administrativt delegasjonsreglement og at myndighet er delegert i tråd 

med ønsket organisering av saksbehandlingen  

o styrker arbeidet med internkontroll:  

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon  

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte  

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 treffer tiltak for å sikre at vedtakene blir utformet i samsvar med kravene i forvaltningsloven  

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i Teknisk 

utvalg  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget siste møte våren 2020 for å svare for hvordan anbefalingen 

i rapporten er fulgt opp. 

 

 

 

Møtehandsaming 

TKR IKS v/ Anne Sæterdal la frem forvaltningsrapport Byggesak –Notodden kommune. 

Rådmann Per Sturla Wærnes var tilsted ved fremføringen og svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 
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Vedtak  

 

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport Byggesak – Notodden kommune til 

orientering. Kontrollutvalget ber om at TKR IKS blir invitert til å legge frem rapporten for 

kommunestyret. 

 

Innstilling til kommunestyret: 
kommunen bør: 

 sørger for oppdatert administrativt delegasjonsreglement og at myndighet er delegert i tråd 

med ønsket organisering av saksbehandlingen  

o styrker arbeidet med internkontroll:  

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko for 

korrupsjon  

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres blant de ansatte  

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 treffer tiltak for å sikre at vedtakene blir utformet i samsvar med kravene i forvaltningsloven  

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen og i Teknisk 

utvalg  

 

Rådmann møter i kontrollutvalget i løpet av 2020 for å svare for hvordan anbefalingen i 

rapporten er fulgt opp. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 -Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Notodden kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark 

Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem saksframlegget som informasjon i saken.  

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal ga innspill i saken. 

Rådmann Per Sturla Wærnes var tilstede i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Notodden kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/ Vestfold og Telemark 

Revisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både 

avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

 Irmat AS i slutten av periode 

 Notodden energi AS 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Notodden kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

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

kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet 

av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i 

analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet la frem saksframlegget som informasjon i saken. 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal ga innspill i saken. 

Rådmann Per Sturla Wærnes var tilstede i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Notodden kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet 

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

kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet 

av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir sterkt involvert i 

analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

 

 Irmat AS i slutten av perioden 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk og varsling - 

Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Rådmann Per Sturla Wærnes møtte og orientere muntlig om hvordan anbefalingene fra rapporten er 

fulgt opp av Notodden kommune. 

Det er et kontinuerlig arbeid som følges opp og videreutvikles på alle fagområder. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Orientering om rapport "Tillitsmåling i Notodden" 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 28/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Rapport «Tillitsmåling i Notodden» av 31.08.2018 skrevet av Telemarksforskning ble lagt frem for 

utvalget. Rådmann Per Sturla Wærnes møtte og orienterte om rapporten og behandlingen av den i 

Notodden kommune. 
 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/19 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Notodden kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 29/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 
  
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune med en ramme på kr 1 654 000,- 
.  
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet lag frem forslag til budsjett for 2020 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune. 

 

Økonomisjef Håkon Kristian Sørby var tilstede i saken. 

Rådmann Per Sturla Wærnes var tilstede i saken. 

 

Sekretariatet retter saksutskriften, da det var feil antall møter for kontrollutvalget i saksframlegget, 

Notodden KU har 6 møter i året. Årstall på forslag til budsjett endres fra 2019 til 2020. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 
  
Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune med en ramme på kr 1 654 000,- 
.  
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 - Notodden 

kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 30/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem overordnet revisjonsstrategi 2019. 

 

Økonomisjef Håkon Kristian Sørby var tilstede i saken. 

Rådmann Per Sturla Wærnes var tilstede i saken. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Referatsaker 04.09.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 31/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Møtehandsaming 
1. Innspill til neste kontrollutvalg 

2. Møtedatoer høsten 2019 avtales med leder som blir valgt for neste periode. Møtet 11.12.2019 

står frem til evt. endring med ny leder. 

3. Møtet 23. oktober utgår. 

4. Opplæring av nytt kontrollutvalg på Bø hotell 20.11.2019 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
1. Ingen innspill 

2. punktet tas til orientering 

3. møtet 23. oktober utgår 

4. punktet tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/19 Eventuelt 04.09.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 32/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møtehandsaming 

Spørsmål til rådmann Per Sturla Wærnes fra medlem Sveinung Hersjedal 

 ang. Igangsetting av lekeplass på Notodden Torg. 

 

 Jeg ber om at kontrollutvalget får en klargjøring av saksbehandlingen som ledet til at ordfører 

igangsatte arbeid med lekeplass . 

Hvorfor var det ikke innhentet tilstrekkelig med kunnskap til at sikkerhetssoner skal holdes og 

være i henhold til lekeplassforskriften. Og er det lekeplassutstyr som er utplassert ... eller 

kunst ? 

Hvorfor ble ikke saken politisk behandlet ? 

 

Rådmannens svarte muntlig på spørsmålene i møtet. Kontrollutvalget går ikke videre med 

saken, og tar svarene til orientering. 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at den muntlige orientering blir sendt 

skriftlig og arkiveres som tilbakemelding i saken. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/16917-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Presentasjon av nytt kontrollutvalg, sekretariat, revisjon, ordfører 

og kommunedirektør 2019 – 2023 - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Notodden kommunestyre valgte nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyre 17.10.2019  
Det nye kontrollutvalget har hatt opplæringsmøte i november i regi av Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

Kontrollutvalget 2019-2023:  

Medlemmer:  
1. Einar Iversen (Frp) – leder  
2. Veslemøy Waale (H) – nestleder  
3. Jan A Danielsen (KrF)  
4. Bjarne Bakken (Ap)  
5. Inger Marie Kjølner (Ap)  
 
Vararemedlemmer:  
1. Odd Arne Thorbjørnsen (H)  
2. Hanne Thürmer (Sp)  
3. Berit Hersir Lund (SV)  
4. Sveinung Hesjedal (H)  
5. Ida Asland (H)  
6. Marianne Flatin Arud (Ap)  
7. Anne Solberg (Ap)  
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Sekretariatstjenesten 

Notodden kommune har valgt å delta i interkommunalt selskap for å utføre sekretariatstjenesten. Agder 

og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS/ Temark, nytt navn 2020 (Vestfold Agder og Telemark 

kontrollutvalgssekretariat IKS /Vetaks) utfører disse tjenestene. 

 

Sekretariatet forbereder sakene til kontrollutvalget, gir løpende rådgivning, skriver saksfremstillinger, 

bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, samt vedtaksoppfølging. I det 

løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg, revisjonen og administrasjonen, og utfører 

oppgaver på vegne av kontrollutvalget. Sekretariatet har pr. tiden sju ansatte og fast sekretær for 

kontrollutvalget i Notodden kommune er Marianne Lundeberg.  Daglig leder i sekretariatet er Line 

Bosnes Hegna. 

 

 

Revisjonstjenesten 

Notodden kommune har valgt å delta i interkommunalt selskap for å utføre revisjonsoppgavene. Telemark 

kommunerevisjon IKS /TKR IKS, nytt navn 2020 (Vestfold og Telemark revisjon IKS / VTR IKS) 

utfører disse tjenestene. 

 

Revisjonen utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommunen. På 

regnskapsrevisjon er oppdragsrevisor for kommunen Elizabeth Kasin og oppdragsansvarlig revisor Hilde 

Vatnar. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Oppdragsrevisor for 

forvaltningsrevisjon varierer fra prosjekt til prosjekt. Daglig leder i revisjonen er Kjell Ekman. 

Ordfører og administrasjonsdirektør 

Ordfører i Notodden kommune er Gry F Bløchlinger. Ordfører har møte og tale rett i kontrollutvalget.  

 

Kommunedirektør i Notodden kommune er Per Sturla Wærnes. Kommunedirektøren har møteplikt ved 

innkalling.  

 
Sekretariatet legger opp til en dialog mellom utvalget, ordfører, kommunedirektør og revisjonen om 

forventninger til kontrollutvalgsarbeid og samarbeid i perioden. 

 

Etter presentasjonene vil utvalgssekretær og gå gjennom   

 

- Nettbrett.  

- Kontroll av valgbarhet 

- Oppdatere kontaktinformasjon  

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker alle lykke til og ser fram til et godt samarbeid i perioden. 
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Arkivsak-dok. 19/17633-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992, da kommuneloven sist var gjennom en større 

fornyelse. 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.  

 

I henhold til kommunelovens § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste tilsynet med den 

kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal likevel velge et eget kontrollutvalg som står for det 

løpende tilsynet på kommunestyrets vegne.  Kontrollutvalget er uavhengig av den kommunale 

forvaltningen og utvalget utøver kontrollfunksjonen på vegne av kommunestyret og er kun underlagt 

kommunestyret.  

 

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 den operative delen av kontrollarbeidet. 
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Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å føre tilsyn med kommunedirektøren for å se til at 

kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp, og at kommunen drives i samsvar med lovverket. 

Utvalgets oppgaver er lovfestet i kommunelovens § 23-2, og i forskrift om kontrollutvalg. 

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at disse oppgavene blir utført: 

 

Regnskapsrevisjon, som innebærer å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, gi en uttale om 

årsregnskapet til kommunestyret og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.  

Forvaltningsrevisjon. Dette er en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon.  

Kontrollutvalget utreder behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Utvalget 

rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til kommunestyret.  

 

Eierskapskontroll. Dette innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper. Utvalget skal følge opp at kommunen ivaretar sine eierinteresser og at selskapene 

drives på en økonomisk forsvarlig måte og i henhold til kommunestyrets intensjoner.  

 

Gransking eller undersøkelser. Gjennomføres enten på eget initiativ, eller etter vedtak i 

kommunestyret. 

 

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

Kontrollutvalget har en budsjettramme på 1 654 000 kr. Av dette går 1 200 000 kr. til Vestfold og 

Telemark revisjon IKS, 266 172 kr. til Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat og 

ca 187 000 kr. til kontrollutvalget egenaktivitet. Sistnevnte post omfatter godtgjørelse og utgifter 

til drift av kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 som ble sent 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 gir utvalget innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. Kommunen er allerede medeier i Telemark 

kommunerevisjon IKS.   

 

 

Kontrollutvalgets rettigheter og plikter 
Generelt  

Kontrollutvalget setter sin egen dagsorden og bestemmer selv hvilke undersøkelser det ønsker å 

iverksette. Eksempler på saker som behandles fra tid til annen er henvendelser fra innbyggere, rapporter 

fra statlige tilsyn, eller saker med utgangspunkt i oppslag i media.  

 

Utvalget kan fremme saker for behandling i kommunestyret og fremmer i den forbindelse forslag til 

vedtak. Utvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan be om å få tilslutning 

til pålegg til administrasjonen fra kommunestyret.  

 

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

skal behandles. Det er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalgsmedlemmene egen 

taletid, slik at utvalget kan informere om aktuelle saker i forbindelse med kommunestyrets behandling. 

Spesielt gjelder dette behandlingen av årsregnskap og rapporter fra forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller. Når kontrollutvalgsleder får mulighet til å presentere sakene for kommunestyret, får 

kommunestyret et bedre grunnlag for behandling av sakene. Presentasjon av sakene vil også bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og til å sette kommunestyret bedre i stand til å forstå og bruke 

kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 

 

 



34/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune - 19/17633-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune : Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune

 

  
3 

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. 

Kontrollutvalgets medlemmer kan få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Denne retten 

ligger til kontrollutvalget som kollegium, ikke til det enkelte medlem.  

Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper som direkte eller indirekte er heleid av kommunen 

selv, eller som eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.  

 

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 fram i lukkede møter, dette er ikke riktig. Kun opplysninger knyttet til personlige forhold og 

næringsopplysninger 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.  

 

Aktuelle diskusjonstema:  
Mediekontakt  

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

skal i så fall utvalget legge seg på?  

 

Saker og møter  

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

grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor rådhuset? Møteplanen behandles i egen sak, utvalget 

kan legge sine møter til kommunens virksomheter eller til selskaper der kommunen har eierinteresser.  

 

Opplæringsbehov  

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

medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon. 

Utvalgsmedlemmene kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes på andre måter, for eksempel 

studietur, egne kursopplegg og deltakelse på konferanser.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken. Boka 

inneholder gode råd om hvordan utvalget kan jobbe og hva medlemmene kan forvente.  

 

Kontrollutvalgsboka finner en her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf 

Ny utgave oppdatert etter ny kommunelov er ikke ferdig pr.dato. Denne får kontrollutvalget når den er 

ferdig. 

 

Vedlegg:  

-REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR godtgjørelse - Notodden kommune 

-Saksutskrift - Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Notodden kommune 
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REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 

GODTGJØRELSER TIL FOLKEVALGTE  
 

Gjeldende fra 17.10.2019 – vedtatt i Kommunestyret 29.8.2019 

 

 

1.1 Faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser 
 

Ordførers godtgjørelse i % av stortingsrepr. godtgj. 90 %  

Varaordfører i % av ordførergodtgj. 40 %  

Gruppeledere i % av ordførergodtgj. 3 %  

Gruppeleder for posisjon i % av ordførergodtgj.   

Gruppeleder for opposisjon i % av ordførergodtgj.                                         

5 % 

   10 %                                                                      
 

Teknisk utvalg - utvalgsleder i % av ordførergodtgj. 15 %  

Hovedutvalgsledere i % av ordførergodtgj.. 10 %  

Kontrollutvalg - utvalgsleder i % av ordførergodtgj. 5 %  

Formannskap - møtegodtgjørelse i % av ordførergodtgj. 0,15 %  

Kommunestyret - møtegodtgjørelse i % av ordførergodtgj. 0,10 %  

Hovedutvalg - møtegodtgjørelse i % av ordførergodtgj. 0,10 %  

Partssammensatt utvalg – møtegodtgjørelse i % av ordførergodtgj. 

Kontrollutvalg - møtegodtgjørelse i % ordførergodtgj.                                                                          

0,10 % 

0,10 % 
 

Eldreråd - møtegodtgj. i % av ordførergodtgj.  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - møtegodtgj. i % av 

ordførergodtgj.                                                

0,10 % 

0,10 % 

 

 

 

 

1.2 Nærmere presiseringer - fast godtgjørelse og møtegodtgjørelse 

Dersom et medlem som tilkommer fast godtgjørelse deltar i mindre enn 2/3 av det antall møter 

utvalget har i løpet av kalenderåret, reduseres den faste godtgjørelsen med 50%. 
 
Det utbetales som hovedregel ikke møtegodtgjørelse for vararepresentanter som møter for fast 

representant dersom det foreligger inhabilitet for denne i en sak, eller dersom en vararepresentant kun 

deltar midlertidig i et møte for en fast representant. 
 
Møtegodtgjørelse og eventuelt lederroller for gruppe eller posisjon for ordfører og varaordfører er 

inkludert i den faste godtgjørelsen de mottar.  
 
Utvalgsledere mottar møtegodtgjørelse i tillegg til sin faste godtgjørelse. 

 

1.3 Nærmere om godtgjørelse til ordfører 

I tillegg til fast godtgjørelse til ordfører dekker Notodden kommune utgifter til: 

 Abonnement for bredbåndstilknytning for hjemmekontor 

 Innkjøp og drift av mobiltelefon iht. gjeldende regler 

 Abonnement for to aviser 

 Fast kjøregodtgjørelse - for tiden kr. 7.000 pr. år 

 Bruk av egen bil i arbeids medfør iht. gjeldende regler 

 Reisegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse i henhold til gjeldende regler 
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1.4 Nærmere om godtgjørelse til varaordfører 

Varaordfører godtgjøres med inntil 40 % av ordførergodtgjøring, som maksimal ramme. Dette 

inkluderer å være ordførers stedfortreder, bl.a. i forbindelse med feriefravær. Øvrige funksjoner og 

oppgaver avklares mellom ordfører og varaordfører, herunder varaordførers møtevirksomhet og 

oppdatering av saker. Varaordfører forutsettes å ha en fast kontordag i uken. 

 

I tillegg til fast godtgjørelse til varaordfører dekker Notodden kommune utgifter til: 

 Godtgjørelse som evt. utvalgsleder  

 Innkjøp og drift av mobiltelefon iht. gjeldende regler 

 Bruk av egen bil i arbeidets medfør iht. gjeldende regler 

 Reisegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse i henhold til gjeldende regler 
 
Dersom varaordfører er hovedutvalgsleder, utbetales ledergodtgjørelse, men ikke møtegodtgjørelse.  

 

1.5 Ettergodtgjøring 

Ved ordførers avgang etter fullført periode yter Notodden kommune etterlønn i 1,5 måned fra 

konstituerende kommunestyremøte, dersom vedkommende har arbeid å gå tilbake til etter endt 

tjeneste. Dersom vedkommende ikke har arbeid å gå tilbake til, kan det ytes etterlønn i inntil 

ytterligere 1,5 måned. Tilsvarende gjelder dersom andre folkevalgte har vervet som sin 

hovedbeskjeftigelse, jfr. kommuneloven § 8-6. Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for 

krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår 

fra. 

 

1.6 Ad hoc-utvalg med mer 

Representanter som oppnevnes av kommunestyret til ad hoc-utvalg, arbeidsutvalg, 

forhandlingsutvalg eller andre midlertidige utvalg, har ikke krav på møtegodtgjørelse. 
 
Dersom andre folkevalgte enn varaordfører møter på vegne av ordfører som representant for 

Notodden kommune, er vedkommende berettiget til kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste etter 

vanlige regler. 

 

1.7 Barn og unges representant 
Barn og unges representant i plansaker skal være en kommunal tjenestemann. Denne skal innenfor 

sitt daglige arbeid ha mulighet for å ivareta sitt verv, og inngår egen avtale med sin overordnede om 

dette. 

 

1.8 Eksterne styrer og råd 

Valgte politiske medlemmer i eksterne styrer, råd og komitéer følger ordningen for møtegodtgjørelse 

i disse organene, og mottar ingen møtegodtgjørelse fra kommunen. 

 

1.9 Tillitsvalgte 
Tillitsvalgte omfattes ikke av godtgjøringsreglementet, og det utbetales ingen særskilt godtgjørelse 

når de deltar i møter i politiske utvalg. 

 

1.10 Politisk arbeid som ikke kvalifiserer for utbetaling av godtgjørelse 

Det gis ikke godtgjørelse for deltakelse i gruppemøter, posisjonsmøter, gruppeledermøter i de tilfeller 

hvor politikere er invitert til å delta. Det er kun formell innkalling som kvalifiserer til godtgjørelse 

eller tapt arbeidsfortjeneste.  
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2. Pensjonsordning 

Innmelding i pensjonsordningen for folkevalgte i Notodden kommune skjer i henhold til reglene 

kommunens pensjonsleverandør har for innmelding av folkevalgte til pensjonsordningen. Dette 

omfatter for tiden folkevalgte med inntil 1/3 stilling. Den enkelte folkevalgte som har 

pensjonsordning, trekkes 2% av sin godtgjørelse til pensjonsordningen på samme måte som 

kommunens ansatte. 

 

3. Tapt arbeidsfortjeneste 

Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møteinnkallinger dekkes som hovedregel ved at den 

folkevalgtes arbeidsgiver fakturerer kommunen direkte for fravær fra arbeidet, og krever refusjon for 

sine samlede utgifter. 
 
Selvstendig næringsdrivende legger fram egenerklæring, og dokumenterer tapet/tapt 

arbeidsfortjeneste ved ligningsattest eller annen hensiktsmessig dokumentasjon. 
 
Legitimert tap dekkes med inntil kr. 4.000,- pr. dag inkl. sosiale kostnader. 
 
Godtgjøring for tap av inntekt ytes bare til de som har et faktisk tap av inntekten. 

 

4. Reiseutgifter 
Folkevalgte får dekket utgifter til kjøring til/fra møter ut over 5 km. Kjøreregning må framlegges. 

Bevegelseshemmede får dekket dokumenterte utgifter til taxi til/fra møter dersom de ikke kjører egen 

bil. 

 

5. Omsorgsutgifter 
Omsorgsutgifter omfatter utgifter folkevalgte har til barnevakt, tilsyn, omsorg og lignende. Slike 

utgifter dekkes etter en timesats på kr. 100,-. Utgifter utover dette dekkes ved dokumentasjon av 

utgiftene. 

 

6. Feriepenger 

Folkevalgte mottar godtgjøring og er ikke arbeidstakere; de har ikke rett til feriepenger. Folkevalgte 

som mottar fast godtgjøring mottar således godtgjøringen fordelt som 12 like månedsgodtgjøringer. 

 

7. Sykepenger 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i 

kommunen, jfr. kommuneloven § 8-8. 

Folkevalgte omfattes ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger og kommunen kan derfor ikke 

forskuttere godtgjørelse i forbindelse med sykefravær for folkevalgte. Dersom ordfører (og evt. andre 

folkevalgte som er sykepengeberettiget) blir sykemeldt, er denne berettiget til å få utbetalt 

sykepengene direkte fra NAV etter reglene for frilansere. Kommunen utbetaler imidlertid 

godtgjørelsen for arbeidsgiverperioden iht. Folketrygdloven. 

 

8. Rettigheter ved yrkesskade 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade 

som ansatte i kommunen, jfr. kommuneloven § 8-9. 

 

9. Permisjoner 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har rett til permisjon i samsvar med 

arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15, jfr. kommuneloven § 8-10. 
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Orientering til politikere  

som krever tapt arbeidsfortjeneste 
 

 

Når politikeren blir trukket i lønn hos sin arbeidsgiver 

 

Politikeren får en bekreftelse fra sin arbeidsgiver på hvor mange timer som blir trukket og 

arbeidstakerens lønn pr time. 

Bekreftelsen skal inneholde dato, beskrivelse av møtet (møte i formannskapet, møte innkalt av 

rådmann, …. osv.) og antall timer. Denne bekreftelsen leveres til møtesekretær i møtet eller 

ettersendes. 

 

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales slik: 

 

Timelønn x antall timer – iht. bekreftelse fra arbeidsgiver 

+ feriepenger 12% under 60 år / 14,3% over 60 år 

 

Timelønn skal dokumenteres i form av kopi av lønnsslipp. 

 

Antall timer det kan kreves tapt arbeidsfortjeneste for er fra møtets begynnelse til møtets slutt - med 

evnt. tillegg av nødvendig reisetid fra arbeidssted til møtested og tilbake til arbeidssted dersom 

politikeren skal tilbake til jobb innenfor sin ordinære arbeidstid. 

Det formelle møtets starttidspunkt vil framgå av innkalling. Tidsramme for møtet vil i noen tilfeller 

framgå av innkalling, men ikke alltid. 

 

Det kan ikke kreves tapt arbeidsfortjeneste for: 

 møter som holdes før/etter det formelle møtet og som holdes i de politiske partienes egen regi 

(eksempel gruppemøter o.l.) 

 møter der politikeren er invitert til å delta - det er kun formell innkalling som kvalifiserer for krav 

om tapt arbeidsfortjeneste 

 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste skal sendes inn minimum etter hvert kvartal  

– ca. 1. april, 1. juli, 1. oktober og senest 10. november pga. årsregnskapet. 

 



34/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune - 19/17633-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - Notodden kommune : REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR godtgjørelse - Notodden kommune

 5 

 

Orientering til arbeidsgivere som krever refundert lønn utbetalt til 

politiker ansatt i virksomheten 

 

 
Når arbeidsgiver utbetaler lønn til politikeren og skal kreve refusjon fra Notodden kommune 

 

Følgende regnestykke skal benyttes: 

 

Den ansattes timelønn x antall timer 

+ feriepenger 12% under 60 år / 14,3% over 60 år 

+ arbeidsgivers evnt. utgifter til pensjonsordning - skal dokumenteres / spesifiseres 

+ arbeidsgiveravgift – prosentsats iht. sone (14,1% i sone 1) 

 

Det kan ikke beregnes moms på beløpet da dette ikke er en tjeneste som Notodden kommune har 

bestilt. 

 

Timelønn skal dokumenteres i form av kopi av lønnsslipp. 

 

Refusjonskravet skal inneholde oversikt over datoer og tidspunkt det kreves refusjon for samt 

beskrivelse av møtet (møte i formannskapet, møte innkalt av rådmann, …. osv.) 

 

Antall timer det kan kreves refusjon for er fra møtets begynnelse til møtets slutt - med evnt. tillegg av 

nødvendig reisetid fra arbeidssted til møtested og tilbake til arbeidssted dersom politikeren skal 

tilbake til jobb innenfor sin ordinære arbeidstid. 

Det formelle møtets starttidspunkt vil framgå av innkalling. Tidsramme for møtet vil i noen tilfeller 

framgå av innkalling, men ikke alltid. 

Det kan ikke kreves refusjon for: 

 møter som holdes før/etter det formelle møtet og som holdes i de politiske partienes egen regi 

(eksempel gruppemøter o.l.) 

 møter der politikeren er invitert til å delta - det er kun formell innkalling som kvalifiserer for krav 

om tapt arbeidsfortjeneste 

 

Refusjonskrav for utbetalt lønn skal sendes til Notodden kommune v/formannskapssekretæren, 

Postboks 193, 3672 Notodden 

minimum etter hvert kvartal – ca. 1. april, 1. juli, 1. oktober og senest 15. desember pga. 

årsregnskapet.  
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/10810-1 

Arkivkode  151  

Sakshandsamar Marianne Lundeberg 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Notodden kontrollutvalg 04.09.2019 29/19 

 

 

Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 - Notodden kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

  

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune med en ramme på kr 1 654 000,- 
.  

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 

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

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2020 i Notodden kommune.  

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

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

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:  

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

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til kommunestyret”. 

 

 

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

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

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

regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag.  
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Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

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

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

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

sammenhengen. Det må være rom for dette på kontrollutvalgets budsjett.  

Temark arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i 

februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta 

på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I tillegg arrangerer også Forum for 

kontroll og tilsyn gode og nyttige fagkonferanser. 
2. Kjøp av tjenester  
Notodden kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/ Vestfold og Telemark revisjon IKS for revisjonsoppgaver 

og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  
Notodden kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader i 

selskapet blir fordelt etter eierbrøk/ kommunestørrelse.. For Notodden er nivået omtrent som før. Budsjettet 

for Temark fastlegges endelig av representantskapet i Temark i november, og budsjettallene er derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Notodden kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/ Vestfold og Telemark revisjon 

IKS. Kostnader i selskapet fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges 

av representantskapet. Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med 

forvaltningsrevisjon, selskapskontroll skal trolig inn i driftstilskuddet i 2020. Skulle det oppstå behov for mer 

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

prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 

 

3 Selskapskontroll og andre tjenester  
Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har hittil blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til det 

faste driftstilskuddet., det skal trolig inn i driftstilskuddet i 2020. Kostnadene for selskapskontroll vil variere 

med kompleksitet, tema som er valgt osb. Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre 

revisjonsselskap, advokattjenester, andre eksterne. Budsjett for TKR IKS/VTR IKS blir fastlagt høsten 2020. 

 

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

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

om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske 

arbeidet. Det er tatt høyde for 6 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter. 
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Regnskap 2018, første halvår2019 og budsjett 2019 for Kontroll- og tilsynsarbeidet for 

Notodden kommune  

 
Vedtatt budsjett 2019 regnskap 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon 

         2019/V:320         2018       

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 

  Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 

    Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 

      10509 Andre godtgjørelser                                                                                                 0                         46 

      10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte                                                                           72.000                  74.732 

      10990 Arbeidsgiveravgift                                                                                            10.152                   10.544 

    Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter                                                      82.152                   85.321 

 

    Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduk 

      11000 Kontormateriell                                                                                                    5.000                    2.125 

      11150 Mat- og drikkevarer til bevertning                                                                        5.000                   4.944 

      11209 Annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester                                                             0                      811 

      11402 Gaver ved representasjon                                                                                          0                   1.544 

      11500 Opplæring, kurs                                                                                                 20.000                 20.753 

      11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningsplikti          2.000                      302 

      11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige                                                                 2.000                 1.226 

      11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram                                                    8.000                  8.000 

    Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr      42.000                39.703 

 

    Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduk 

      13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager                                                       1.646.0001 .  1. 589.345 

    Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepr      1.646.000     1.589.345 

 

  Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon                                                                   1.770.152               1.714.370 

 

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon                                                                    1.770.152                1.714.370 
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  Budsjett end 2019/regn 1.halv2019 

Ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 

  Tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 

    Gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 

      10509 Andre godtgjørelser 0 37 

      10801 Møtegodtgjørelse folkevalgte 72.000 36.157 

      10990 Arbeidsgiveravgift 10.152 5.103 

    Sum gruppe Konto: 10 Lønn og sosiale utgifter 82.152 41.297 

 

    Gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduk 

      11000 Kontormateriell 5.000 14.085 

      11150 Mat- og drikkevarer til bevertning 5.000 2.602 

      11500 Opplæring, kurs 20.000 10.197 

      11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er opplysningsplikti 2.000 245 

      11702 Reiseutgifter - ikke opplysningspliktige 2.000 414 

      11951 Kontingenter, gebyrer, lisenser og dataprogram 8.000 8.000 

    Sum gruppe Konto: 20 Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr 42.000 35.543 

 

    Gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduk 

      13750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager 1.646.000 1.136.875 

    Sum gruppe Konto: 30 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestepr 1.646.000 1.136.875 

 

  Sum tjeneste: 1100 Kontroll og revisjon 1.770.152 1.213.716 

 

Sum ansvar: 10010 Kontroll og revisjon 1.770.152 1.213.716 

 

T O T A L T 1.770.152 1.213.716 
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Forslag til budsjett for Kontroll- og tilsynsarbeidet i Notodden kommune for 2020:  

 
Ansvar: 140 POLITISKE ORGANER Teneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON  

Beskrivelse     Budsjett forslag 2020  
Godtgjøring til folkevalgte,  

tapt arbeidsfortj.    Kr  80 000  

Arbeidsgiveravgift    Kr  11 000  

Møteutgifter, bevertning   Kr     9 000  

Skyssutgifter, reise    Kr  10 000  

Opplæring/kurs/andre møter   Kr 50 000  

Kontingenter og abonnement   Kr  25  000  
It tjenester    kr      2 000  

  

Kjøp av tenester    Kr  
a. Revisjon (VTR)    Kr      1 200 000 

b. Sekretariat (Temark)   Kr    266 172 

c. Selskapskontroll og andre tjenester Kr           

 

Totalutgifter    Kr   1 654 000 (avrunda) 
 

Vurdering fra sekretariatet: 

Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr 1 654 000,- for kontrollutvalget for 2020, inkl. kjøp av 

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

for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år. Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der 

det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og det er nødvendig å hente inn ekstern 

kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, kan behovet for 

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

kommunestyret.  

 

Inntreden av nye kommuner i Temark ble enstemmig vedtatt av repskapet i november 2018. Det har 

tatt litt tid å behandle saken i de nye kommunene, derfor er vi forsinket med noen måneder. I 

budsjettet som vi skal legge frem tar vi noen forutsetninger om at inntreden går som planlagt. Dette 

vil påvirke alle til en viss grad. Når det gjelder kommunene som slår seg sammen, vil det også 

påvirke de andre i modellen. Vi har derfor tatt grep og lagt inn antall møter for den nye kommunen 

likt antall møter dersom man slår sammen møtene i de gamle kommunene for å øke 

kostnadsbelastningene på de sammenslåtte kommunene.  

  

Budsjettet for sekretariatet 2020 skal behandler i styret 6 september og i representantskapet i 

november/desember 2019. Vi lager budsjett for 2020 med forutsetning av at inntreden av nye 

kommuner går i orden. Vi rekker ikke noe annet. Dersom det ikke går i orden, vil jo det komme et 

revidert budsjett, men kostnadene vil da trolig ligge på det samme. 

 

Men generelt på ramma er det lønnsøkning på 3,5 % eller er det ikke særlig endring på drift. Om 

styret tar andre grep, ser vi an, men dette er altså det taller vi gar foreløpig. 

 

Etter avtale er det oversendt oversikt over budsjettert driftstilskudd til nye Vestfold og Telemark 

revisjon IKS.  TKR gjør oppmerksom på at budsjettet ennå ikke er behandlet i det nye selskapets 

representantskap.  
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For tidligere TKR kommuner er nå kirkelige fellesråd og kommunale foretak ikke lenger en del av 

tilskuddet. Disse vil heretter bli fakturert direkte. Det vil derfor fremkomme en reduksjon for disse 

kommunene sammenlignet med 2019. 

 

 

 

Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 04.09.2019 sak 29/19 

 

Møtehandsaming 

Sekretariatet lag frem forslag til budsjett for 2020 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune. 

 

Økonomisjef  Håkon Kristian Sørby var tilstede i saken. 

Rådmann Per Sturla Wærnes var tilstede i saken. 

 

Sekretariatet retter saksutskriften, da det var feil antall møter for kontrollutvalget i saksframlegget, Notodden 

KU har 6 møter i året. Årstall på forslag til budsjett endres fra 2019 til 2020. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

  

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Notodden 

kommune med en ramme på kr 1 654 000,- 
.  

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 5.september.2019 
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Arkivsak-dok. 19/16915-1 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 for Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes. 
 
Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og 
holde de møter utvalget ønsker. 
 
Møtedatoer 2020: (Onsdager kl. 09:00) 
19.02. – 29.04. – 10.06. – 09.09. – 21.10. - 09.12. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget. Saken 

legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret. 

 

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

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle. Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å 

orientere om aktuelle saker/temaer utover de punktene som er nevnt nedenfor. Dette er en viktig del av 

kontrollapparatet til kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget i Notodden kommune har seks møter i året, fordelt på tre møter på våren og tre møter på 

høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet. 

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

miljø og kommunens innbyggere. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle oppgaver og lovverk er nødvendig 

for å utføre de oppgaver som fremgår av lov og forskrift. Det er nødvendig å legge til rette for opplæring 

og kursvirksomhet for alle medlemmer av kontrollutvalget. Slik opplæring kan skje lokalt (høst- og 

vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres årlig blant annet til Norsk kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 

tilsyn sine landskonferanser. Dette er viktige samlinger for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny 

kunnskap. 

 

Sekretariatet foreslår følgende veiledende møte-/arbeidsplan 2020 for Notodden kontrollutvalg: 
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Notodden kommune Kontrollutvalget Møte- og arbeidsplan 2020  
 

 

Onsdag 19. februar 2020 kl. 09:00  

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 Årsmelding for Notodden kontrollutvalg  

 Årsrapport for skatteoppkreveren i Notodden kommune  

 Orientering fra revisor  

 Referat/Eventuelt  

 

 

Onsdag 29. april 2020 kl. 09:00   

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap - kontrollutvalgets uttalelse  

 Notodden kommunes regnskap for – kontrollutvalgets uttalelse  

 Risiko- og vesentlighetsvurdering / plan for forvaltningsrevisjon 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering / plan for eierskapskontroll 

 Rapport fra revisor til kommuneregnskapet 

 Referat/Eventuelt  

 

 

Onsdag 10. juni 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 Orientering fra revisor  

 Oppfølging av FVR Byggesaksbehandling sak (18/06231) 

 Referat/Eventuelt  

 

 

Onsdag 09. september 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 Budsjett for kontroll og tilsyn  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon  

 Vurdering av revisors selvstendighet  

 Referat/Eventuelt  

 

 

Onsdag 21 oktober 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 Orientering fra revisor  

 Virksomhetsbesøk/orientering?  

 Referat/Eventuelt  

 

 

Onsdag 09. desember 2020 kl. 09:00 

 Godkjenning av møteprotokoll og Innkalling  

 Møte- og arbeidsplan  

 Orientering om budsjettet for Notodden kommune (evt. Felles med kommunen)  

 Orientering fra revisor 

 Referat/Eventuelt  
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Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man 

ønsker.  
 

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller  
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner, 

undervegsrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekt bestilles fortløpende. 

Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som mulig.  

 

Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg  

Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp i løpet av arbeidsåret.  

 

Kurs/konferanser 

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

miljøet og kommunens innbyggere. Endra regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk 

er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 

å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 29-30. januar 2020, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Høstkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 3-4. juni 2020, på Gardermoen 
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Arkivsak-dok. 19/00024-5 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 11.12.2019- Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterer om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune. 

 

Vedlagt er overordnet revisjonsstrategi som ble lagt frem i møtet 04.09.2019, til orientering for nye 

kontrollutvalgsmedlemmer. 

 

 

 

Vedlegg:  

-Overordnet revisjonsstrategi Notodden kommune 2019 
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Arkivsak-dok. 19/00035-9 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 11.12.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 Påmelding til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 29-30.01.2020. 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020 
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Arkivsak-dok. 19/00036-17 
Saksbehandler Marianne Lundeberg 

 
Saksgang Møtedato 

            

Notodden kontrollutvalg 11.12.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 11.12.2019 - Notodden kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
 

Bakgrunn for saken: 
Saker/henvendelser som innspilles i møtet. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
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