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Kontrollutvalget 2019-2023 innstilling 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Tvedestrand kommune tas til orientering. 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023 

godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll: 
 

Forvaltningsrevisjon 
1. Oppvekst 

 Psykososialt skolemiljø 
2. Hjelpetjenester 

 Psykisk helse blant unge inkludert grensesnittet mot NAV og 

spesialisthelsetjenesten 
 

Eierskapskontroll 
1. Tvedestrand Vekst AS 
2. Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA AS) 

 
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 

omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete 
prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planene.  
 

 
 

Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 15.12.2020 sak 
20/97 
 

Møtebehandling 
Hans Tomter (KRF) fremmet forslag om å stryke siste avsnitt i kontrollutvalgets 

innstilling. 
 
Birger Eggen (H) orienterte om saken.  

 
Marianne Landaas (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
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Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere eierskapskontrollen av 

Tvedestrand Vekst i løpet av 2021.  
 
Votering 

Kontrollutvalgets innstilling, avsnitt 1-3: Enstemmig 
 

Kontrollutvalgets innstilling, avsnitt 4: 18 stemmer og vedtatt 
Tomter sitt forslag: 5 stemmer og falt  
 

Landaas sitt forslag: Enstemmig vedtatt 
 

Kommunestyret 2019-2023 vedtak  
Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Tvedestrand kommune tas til orientering. 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023 

godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll: 

 
Forvaltningsrevisjon 

1. Oppvekst 

 Psykososialt skolemiljø 
2. Hjelpetjenester 

 Psykisk helse blant unge inkludert grensesnittet mot NAV og 
spesialisthelsetjenesten 

 

Eierskapskontroll 
1. Tvedestrand Vekst AS 

2. Risør og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap AS (RTA AS) 
 

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete 
prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planene.  

 
Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere eierskapskontrollen av 

Tvedestrand Vekst i løpet av 2021.  
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