Årsmelding 2019

Froland
kommune
Kontrollutvalget

1. Innledning
Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2019. Denne skal gi et bilde av
utvalgets formelle rolle og oppgaver, forholdet til revisjonen og sekretariatet og de viktigste
saker som er behandlet i året. Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til
kommuneregnskapet, adressert til kommunestyret. I tillegg skal kontrollutvalget rapportere
resultatene av sitt arbeid til kommunestyret, og dette gjelder spesielt gjennomførte
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller og resultatet av dem.

2. Kontr ollutvalgets sammensetning
Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er
pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kommunestyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets
medlemmer i valgperioden, men da må hele utvalget velges på nytt. Regler for valg av
medlemmer til kontrollutvalget er fastsatt i kommuneloven. I kommuneloven er det
strenge begrensninger i hvem som er valgbare til utvalget (ytterligere skjerpet i ny
kommunelov av 2018). Kommuneloven krever i tillegg at utvalget skal ha minst fem
medlemmer, og minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Kontrollutvalget i Froland kommune har fem medlemmer og en felles varaliste.
Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget frem til konstituerende møte i 2019:
Medlemmer
Hans Olav Blakstad, leder

Varamedlemmer
Solfrid Aas

Aadne K. Mykland, nestleder

Sigbjørn Boye

Iren Pernille Stahl Strand, medlem
Marit Fosse Olsen, medlem
Nils Haugaas, medlem
Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget fra konstituerende møte i 2019:
Medlemmer
Hans Olav Blakstad, leder
Åge Nystøl, nestleder
Marit Fosse Olsen, medlem
Steinar Rørvik, medlem
Maria Aabøe Moen, medlem

Varamedlemmer
Jens Martin Reiersølmoen
Kari Beate Kittelsen

v
3. Rammer for kontr ollutvalgets ar beid
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommuneloven med forskrift. Frem til
konstituerende kommunestyremøte høsten 2019 gjaldt kommuneloven av 1992 med
tilhørende forskrift om kontrollutvalg. Fra konstitueringen gjelder kommuneloven av 2018,
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og tilhørende forskrift om kontrollutvalg og revisjon. De største endringene består i at mye
som tidligere var forskriftsfestet nå er gitt i loven. Kommuneloven § 23-2 slår fast følgende:
Kontrollutvalget skal påse at
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet,
og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)
e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
I tillegg kan kommunestyret be utvalget utføre særskilte kontroll-/ tilsynsoppgaver på sine
vegne. Kontrollutvalget er kommunestyret sitt verktøy, og det er kommunestyret som har
det overordnede tilsynsansvaret for den kommunale virksomheten.
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
kommunestyret sine føringer.
Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen virksomhet.
Den 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. Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak
gjennom rådmannens internkontroll og gjennom arbeidet til kontrollutvalget.
For at kontrollutvalget skal være et godt verktøy for kommunestyret, må kommunestyret gi
kontrollutvalget gode rammebetingelser. I dette ligger bl.a. at det eksisterer gode
relasjoner mellom utvalget og kommunestyret. Dette er noe av det som skal sikres gjennom
at minst ett medlem i kontrollutvalget skal være medlem i kommunestyret. I tillegg at det
naturlig at ordfører med jevne mellomrom deltar i kontrollutvalgets diskusjoner. Ordfører
har alltid møte- og talerett i kontrollutvalget. Kommunestyret er videre ansvarlig for at
kontrollutvalget får de økonomiske rammene som er nødvendige for å utføre
kontrollarbeidet.

4. Opplær ing og kur s
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
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Høstkonferanse i regi av sekretariatet (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.
Høsten 2019 var Høstkonferansen i regi av Temark byttet ut med obligatorisk opplæring av
nye kontrollutvalg. Nestleder Åge Nystøl og medlemmene Steinar Rørvik og Maria Aabøe
Moen deltok fra Froland.

5. Sekr etar iat
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 medeier i og får sin sekretærbistand til kontrollutvalget fra Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS(Temark). Temark var i 2019 ett av landets største
kontrollutvalgssekretariat. Fra 1.1.2020 blir sekretariatet utvidet til også å omfatte deler av
tidligere Vestfold fylke, og selskapet endrer navn til Vetaks (Vestfold, Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat IKS) og blir landets største målt i antall eier-/ oppdragskommuner.
Rådgiver for kontrollutvalget i Froland kommune var i 2019 Agnes Gullingsrud Fjeldstad. Fra
1.1.2020 overtar Benedikte Muruvik Vonen som kontrollutvalgets rådgiver i Vetaks.

6. Revisjon
Froland 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 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
kommunestyret. 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 IKSKristian
Fjellheim Bakke. Oppdragsansvarlig revisor innen regnskapsrevisjon er Ketil Raknes.
Hovedrevisor for Froland kommune er Ivar Aanonsen.

7. Økonomi
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For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør den aktiviteten som det legges opp
til i møte- og arbeidsplanen. Kontrollutvalget er i kommuneloven pålagt å utarbeide
budsjettforslag for kontrollarbeidet i kommunen, med selvstendig innstillingsrett overfor
kommunestyret, dvs. at budsjettforslaget fra kontrollutvalget går uendret til
kommunestyret. Budsjettet (rammen for kontrollarbeidet) blir vedtatt av kommunestyret.
Innen denne rammen ligger det kostnader til drift av kontrollutvalget, kjøp av
sekretariattjenester og kjøp av revisjonstjenester.
Regnskapstallene for den samlede kontrollvirksomheten i kommunen fremkommer av
kommunens samlede årsregnskap. Budsjett og regnskap for 2019 viser følgende:
Budsjett
2019
82 000
30 000
5 000
117 000

Regnskap
2019
79 871
10 331
0
90 202

Sekretariat
Tilskudd revisjonsdistrikt

96 000
583 000

96 100
583 000

SUM KONTROLLVIRKSOMHET

796 000

769 302

KONTROLLUTVALGET
Møtegodtgjørelse mv.
Kurs/ opplæring inkl. reise
Andre kostnader
Sum KU

Kommentar:
Kontrollarbeidet i Froland kommune har samlet hatt et mindreforbruk på ca. kr 27 000 i
2019. Dette kan i hovedsak forklares med at det var færre enn budsjettert som hadde
anledning til å reise på aktuelle opplæringstiltak, og at utvalget ikke ble belastet andre
kostnader i 2019.

8. Kontr ollutvalgets ar bei d – Møter og saker
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 4 møter og behandlet 30 saker. Sakspapirer og
protokoller ble fortløpende lagt ut på kommunens og sekretariatets hjemmeside.
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 Froland i 2019 (utover medlemmer, møtende
varamedlemmer, revisorer og sekretariatet) og derigjennom bidratt til kontrollarbeidet:
-

Ordfører Ove Gundersen
Rådmann Bo André Longum
Assisterende rådmann Øystein Bråstad
Økonomisjef Bård Gunnar Noraberg
Prosjekt- og utviklingsleder Sigurd A. Jensen
Rådgiver Ole Tom Tjuslia
Psyk. sykepleier Hilde Oveland Lauvrak
Virksomhetsleder Julie Leire-Hetland
Fagleder VA Bjørge Johansen
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-

Personvernombud Marte Aarthun
Skatteoppkrever Endre Johan Hannevik
Skatteoppkrever Bengt Henriksen

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å
arbeide med, gjennom kravene i kommuneloven og forskriften. Hvilket fokus som velges i
de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller
på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets
tilsynsarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter
fra andre tilsyn.
I løpet av året 2019 har følgende saker vært behandlet:

a. År sr egnskap
Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi
trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi. Revisor er en
uavhengig og objektiv tredjepart som gjennom sine kontroller kan avdekke og forebygge
feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg veilede kommunen for
å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. Utvalget er
derfor avhengig av at revisor gir tilstrekkelig rapportering om revisjonsarbeidet. At
kontrollutvalget og revisor har en god dialog og god forståelse av sine oppgaver, er viktige
forutsetninger for å være trygg på at revisjonsarbeidet blir forsvarlig utført. I tillegg til
avgitte beretninger og uttalelser mottar kontrollutvalget jevnlig i møter informasjon om
utført regnskapsrevisjon. Kontrollutvalget har gitt utrykk for at de er fornøyd med arbeidet
som blir gjort innenfor området regnskapsrevisjon, og at de er fornøyd med måten
revisjonen løser oppdraget på.
Kontrollutvalget har gitt uttalelse til årsregnskap 2018 for Froland kommune. Revisjonen
hadde avlagt en såkalt ren revisjonsberetning, dvs. at revisjonen ikke hadde avdekket
vesentlige feil eller mangler som krevde forbehold eller presiseringer i
revisjonsberetningen. I tillegg avla revisjonen rapport til kontrollutvalget vedrørende
revisjonen av regnskapet.
Kontrollutvalget anbefalte at Froland kommune sitt årsregnskap for 2018 skulle
godkjennes, samtidig som de valgte å fremheve noen av kommentarene fra revisjonens
oppsummeringsbrev til kontrollutvalget:
- Kontrollutvalget merker seg revisjonens omtale av premieavviket innen
pensjonsordningen.
- Regnskapets merforbruk («underskudd») skal iht. kommuneloven § 48 dekkes inn i
løpet av de to neste regnskapsårene, alternativt iht. vedtatt plan for inndekking.
Dersom inndekking ikke er mulig innen lovens frist, eller iht. plan, vil kommunen bli
oppført på ROBEK-listen.
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b. For valtningsr evisjon
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best
mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom
forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk,
når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal
vedtas av kommunestyret selv, men kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å
gjøre endringer i planperioden.
I Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 ble følgende prosjekter prioritert:
- Sosialtjenester – Saksbehandlingsrutiner og internkontroll knyttet til tildeling av
økonomisk sosialhjelp.
- Barnevern – Gjennomgang av rutiner og internkontroll i barnevernstjenesten. I
tillegg til fokus på økonomistyring, herunder kjøp av private barnevernstjenester.
Selv om det er spesifikke krav til gjennomføring av en forvaltningsrevisjon, er det viktig at
kontrollutvalget involverer seg i valg av problemstillinger, avgrensninger og tilnærming.
Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold,
innen ethvert virksomhetsområde i kommunen. Forvaltningsrevisjon vil derfor kunne ha
høy nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens internkontroll og
forbedringsarbeid.
Kontrollutvalget har jobbet med følgende forvaltningsrevisjon i 2019:

i.

Saksbehandling og kompetanse i barnevernet

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 19.11.2018 sak 23/ 18 prosjektplan for
forvaltningsrevisjon barnevern, i tråd med gjenstående prosjekt i vedtatt Plan for
forvaltningsrevisjon. Prosjektplan ble fremlagt i møte 25.02.2019 sak 2/ 19. Kontrollutvalget
bestilte forvaltningsrevisjonen Saksbehandling og kompetanse i barnevernet med følgende
problemstillinger:
1. Utøver barneverntjenesten i Froland kommune tilfredsstillende saksbehandling i
henhold til formelle krav, i prosessen fra bekymringsmelding til vedtak?
2. Gjennomfører barneverntjenesten tilsyn med barn i fosterhjem i henhold til kravene
i barnevernloven?
3. Hvordan jobber barneverntjenesten for å sikre kompetanse og nødvendig
opplæring? Og har man etablert rutiner for samhandling med andre aktører?
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 16.09.2019 sak
15/ 19, og kontrollutvalget gjorde da følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling og kompetanse i
barnevernet» til orientering og ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger:
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-

-

Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten iverksetter tiltak for å overholde
bestemmelsene i barnevernloven om at det skal fremgå av vedtaket hvordan
barnets beste er vurdert og hvilken vekt barnets mening er tillagt
Revisjonen anbefaler at det det iverksettes et arbeid for å sikre tilstrekkelig
opplæring og kompetanse ved nytilsettinger
Revisjonen anbefaler at barneverntjenesten igangsetter et arbeid for å etablere et
mer formalisert og velfungerende samarbeid med skole, for å sikre god dialog og
forsvarlige rutiner

Kontrollutvalget ønsker å presisere viktigheten av et formalisert og velfungerende
samarbeid med skole.
Kommunestyret ber rådmannen gi en skriftlig tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten
til kontrollutvalgets siste møte våren 2020.
Kontrollutvalget vil dermed jobbe videre med denne forvaltningsrevisjonen i 2020.

Ny plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon 2020-2023 fra Aust-Agder Revisjon IKSi sitt møte 20.5.2019 sak 11/ 19.
Bestillingen ble gjort ut fra ny kommunelov av 2018, der § 23-3 sier følgende om
forvaltningsrevisjon:
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.
Avtroppende kontrollutvalg fikk i sitt møte 16.9.2019 sak 16/19 komme med sine innspill til
ny Plan for forvaltningsrevisjon (og Plan for eierskapskontroll) 2020-2023. Kontrollutvalget
kom med følgende innspill, som ble oversendt til revisjonen:
-

Skolestruktur, videreutdanning av lærere og økonomisk forvaltning
Sykehjem på slutten av neste periode etter nytt sykehjem blir tatt i bruk

Risiko- og vesentlighetsvurderingen forventes levert til kontrollutvalget våren 2020.

c. Selskapskontr oll
Kontrollutvalget bør følge med på kommunestyret sine saker knyttet til valg av
organisasjonsformer, og vurdere om saksutredningene har belyst kontroll og
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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.
I den gjeldende plan for selskapskontroll for perioden 2016-2019 ble følgende prosjekter
prioritert:
- Agder arbeidsmiljø IKS
- Konsesjonskraft IKS
Kontrollutvalget har jobbet med følgende selskapskontroll i 2019:

i.

Konsesjonskraft IKS - Froland

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 19.11.2018 sak 21/ 18 en eierskapskontroll av
Konsesjonskraft IKS, med følgende problemstillinger:
1. Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende
organer?
2. Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd
med gitte anbefalinger?
3. Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav
som stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med
de føringer som ligger til grunn?
Eierskapskontrollen ble gjennomført som en felles kontroll for de fleste eierkommunene.
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 09.12.2019 sak 27/ 19. Kontrollutvalget
gjorde følgende vedtak:
Kontrollutvalget oversender rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKStil Froland
kommunestyre med følgende forslag til vedtak:
Froland kommunestyre tar rapporten Selskapskontroll Konsesjonskraft IKStil orientering.
Kontrollutvalget poengterer viktigheten av å bruke eierskapsmeldingen aktivt og oppdatere
den jevnlig. Kontrollutvalget merker seg at:
- Froland kommune har dokumenterte forventninger eller strategi for Konsesjonskraft
IKS, men uten oppdatert selskapsnavn.
- Eierstyringen i Froland kommune kan ivaretas gjennom forventninger,
oppfølgingsrutiner eller strategier med hensyn til hva de ønsker med
Konsesjonskraft IKS.
- Det foreligger nå styringsdokumenter som ble etterspurt ved selskapskontrollen fra
2009.
- Det er gjennom eierskapsprinsipper bestemt at Froland kommune skal ha
rapportering gjennom årsmeldinger fra selskapet. Dette bør følges opp.
- Det er tilstrekkelige mekanismer som sammen utgjør tilfredsstillende kontroll av
selskapet, særlig gjennom åpenhet fra selskapet og at det er representantskapet
som vedtar utbetalingene.
- Det foreligger risiko knyttet til lovendringer på området.
Med mindre kommunestyret gjør annet vedtak i saken, vil kontrollutvalget avslutte
arbeidet med denne selskapskontrollen.
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Ny plan for eierskapskontroll 2020-2023
Kontrollutvalget bestilte risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for
eierskapskontroll 2020-2023 fra Aust-Agder Revisjon IKSi sitt møte 20.5.2019 sak 12/ 19.
Bestillingen ble gjort ut fra ny kommunelov av 2018, der § 23-4 sier følgende om
eierskapskontroll:
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 risikoog 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.
Undersøkelser som etter tidligere kommunelov (av 1992) ble gjennomført som
selskapskontroll med forvaltningsrevisjon, faller i ny kommunelov under bestemmelsen i §
23-3 om forvaltningsrevisjon. I ny kommunelov er det dermed kun ren eierskapskontroll
som skal gjennomføres etter bestemmelsen i § 23-4. Eierskapskontroll skal gjennomføres av
revisjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet Ny plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 vedr.
avtroppende kontrollutvalg sine innspill til begge de nye planene.

d. Andr e saker
-

Revisors egenvurdering av uavhengighet 2019
Froland kontrollutvalg årsmelding 2018
Årsrapport 2018 Skatteoppkreveren for Froland kommune
Helhetlig internkontroll i Froland kommune
Orientering om gjennomførte statlige tilsyn i Froland kommune
Orientering – Samordnet kalender for tilsyn og forvaltningsrevisjoner 2019
Froland kommunes implementering av GDPR
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon – Froland
Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2020 Froland
Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019 -2023 Froland
Kontrollutvalget – funksjon og oppgaver
Kontrollutvalgets rolle og samspill med rådmann – Froland
Kontrollutvalgets rolle og samspill med ordfører og kommunestyre i Froland
Møte- og arbeidsplan 2020 Froland kontrollutvalg
Referatsaker (blir fast sak som skal behandles i hvert møte fra nyttår).
Orientering fra revisor (i hvert møte)
Eventuelt (i hvert møte)

For nærmere informasjon om de enkelte sakene, henvises det til www.temark.no under
Froland kommune for sakspapirer til hvert enkelt møte.
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9. Konklusjon og avsluttende k ommentar er
Kontrollutvalgets årsmelding for 2019 legges med dette frem for kommunestyret til
orientering. Ved å se årsplan og årsmelding for 2019 i sammenheng, kan kommunestyret se
om de vedtatte oppgaver og målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp.

Froland, 11. februar 2020

Hans Olav Blakstad (sign.)
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (sign.)
Rådgiver
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