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Kontrollutvalget skal årlig rapportere om aktiviteten 

og resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.  

I den anledning avgir kontrollutvalget en samlet 

årsmelding for utvalget sitt arbeid.

Årsmeldingen skal gi et bilde av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet 

til revisjonen og sekretariatet, og de viktigste saker som er behandlet gjennom 

året.  Årsmeldingen bør ses i sammenheng med vedtatte planer.

I. Innledning

INNHOLD / 
KONTROLLUTVALGETS
ÅRSMELDING / 2020
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Ansvaret til kontrollutvalget følger av kommuneloven 

§23-2 første ledd: «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»

Utover dette kan kontrollutvalget ta opp ethvert 

spørsmål ved kommunens virksomhet som er knyttet 

til utvalgets ansvarsområde. Det er kun lovverket, 

kommunestyret og utvalget selv som kan pålegge 

kontrollutvalget oppgaver og saker, eller begrense 

hvilke saker utvalget kan behandle. 

Kontrollutvalget har omfattende innsynsrett. Blant 

annet kan utvalget uten hinder av taushetsplikt, kreve 

enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert 

dokument og foreta de undersøkelser som det f nner 

nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret 

når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder kan la 

et av de andre medlemmene i utvalget utøve denne 

retten på sine vegne. Kontrollutvalget har rett til å 

være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 

kommunen. 

Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll 

med kommunestyret eller overprøve politiske 

prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten 

av et vedtak. Kontrollutvalget kan likevel uttale seg 

hvis kommunestyret eller annet folkevalgt organ er i 

ferd med å treffe eller har truffet et ulovlig vedtak.

2. Rammer for
kontrollutvalget

Kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret for den kommunale 

virksomheten. Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll med kommunens 

virksomhet på kommunestyrets vegne.
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kt rene i egenkontro en er ko nest ret  
kontro tva get sa en ed sekretariatet  
ko nedirekt ren og revisor   

n god egenkontro  krever sa spi  e o  disse

or at dette sa spi et ska  f ngere  er det n dvendig 
at akt rene kjenner de sin egen og verandres ro er

KOMMUNESTYRET

KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET

POLITISK UTVALG

KOMMUNEDIREKTØR
TJENESTER
PLANLEGGING
MYNDIGHETSUTØVELSE

KOMMUNALE FORETAK (KF)
AKSJESELSKAP (AS)
INTERKOMMUNALE SELSKAP (IKS)

AS M/ PRIVATE EIERE
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3. Økonomi
or  t ve sin f nksjon p  en god te ar kontro tva get

edt ko nest ret o kono iske ra er so iggj r den

n dvendige aktiviteten for oppf e kontro tva gets andat

ontro tva get er i en o d ti  forskrift o  kontro tva g og

revisjon p agt tar eide dsjettfors ag for kontro ar eidet

i ko nen

egnskapsta ene for den sa ede kontro virkso eten i ko nen fre ko er av  

ko nens sa ede rsregnskap   neste side f ger dsjett  og regnskapsta  for 
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UDSJETT REGNSKAP 

Møtegodtgjørelse mv. 1  000   4 108

Kurs oppl ring inkl. reise 25 000        2 400

Andre kostnader 2 000   850

Sum KU 42 000  7 358

Sekretariat 122 000 122 850

Revisjon 4 6 000 4 6 000

Sum 30 000 596 208

Kommentarer til regnskapet

Totalt viser regnskap for kontrollutvalget i 2021 et mindreforbruk på a. kr 34 000. I hovedsak 

skyldes dette følgende forhold

Møtegodtgjørelse mv. har hatt et mindreforbruk på a. kr 11 000. ette skyldes i hovedsak 

manglende krav om møtegodtgjørelse fra medlemmene. Dette vil bli fulgt opp i 2022.

Kurs oppl ring inkl. reise har et mindreforbruk på kr 22 600. Det skyldes hovedsaklig at det 

har vært færre opplæringstiltak enn planlagt som har vært gjennomført i 2021 pga. korona-

pandemien.

Andre kostnader er for 2021 kun belastet abonnementsavgift for fagtidsskriftet 

Kommunerevisoren for to medlemmer. et er ikke betalt for servering på møter i 2021.
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4. Sammensetning
av kontrollutvalget

rav ti  av engig et og n tra itet i kontro tva gets ar eid f rer  

ti  at tva gs ed e ene ikke kan a verv so  kan ko e i 

konf ikt ed ar eidet i kontro tva get   v den gr nn er det strenge 

krav ti  va g ar eten av kontro tva gs ed e ene jf  

ko ne oven  tredje edd
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FASTE MEDLEMMER

Leder Bjørn Saga (Ap)

Nestleder Helge Haugenes (Krf)

Medlem Knut Olaf Lindtveit (Krf)

Medlem Ingunn Landberg (H)

Medlem Katrine Solheim Aas (Sp)

VARAMEDLEMMER

VARA FOR Krf/H

Vara nr. 1 Camilla Saga (H)

Vara nr. 2 Eystein Loftesnes (H)

Ingeborg Ufsvatn (Krf)

VARA FOR Ap

Vara nr. 1 John Geir Smeland (Ap)

Vara nr. 2 Tone Barbro Loftesnes (Ap 

Vara nr. 2 

VARA FOR Sp:

Vara nr. 1 Arild Flaten (Sp)

Eli Bjorvatten (Sp)

T

Valg av kontrollutvalget skal skje på det konstituerende møtet før valg av andre utvalg og nemnder.

Utvalget skal ha minst fem medlemmer og minst en av disse skal velges blant kommunestyrets 

medlemmer.  Utvalgets leder kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe 

som ordføreren. Bystyret kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer i valgperioden, 

men da må hele utvalget velges på nytt. 
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5. Kompetanse
og opplæring

et sti es stadig st rre krav og forventninger ti  kontro tva gets 

ko petanse  de fra det po itiske i j  og ko nens inn ggere  

nnskap o  kontro tva gets ro e  oppgaver og ovverk er 

n dvendig for  tf re de oppgaver so  fre g r av ov og forskrift  
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Slik opplæring og kursvirksomhet kan skje lokalt 

(høst- og vårkonferanse i regi av VETAKS) eller 

gjennom sentrale tilbud. Kontrollutvalget inviteres 

årlig til Kontrollutvalgskonferansen i regi  av 

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 

og agkonferansen i regi av Forum for Kontroll og 

Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for å tilføre 

kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og 

det er arenaer der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og 

arbeidsmetoder. Det blir videre gitt opplæring i 

ulike temaer i kontrollutvalgets møter fra 

sekretariatet, revisjonen og administrasjonen.

Flere konferanser som ble gjennomført i 2021, ble 

gjennomført digitalt pga. korona-pandemien.

Medlem Katrine Solheim Aas deltok på KR  sin 

digitale Kontrollutvalgskonferansei april 2021. 

ngen av medlemmene hadde anledning til å 

delta på KT sin digitale agkonferanse i juni 2021.

VETAKS sin vårkonferanse 2021 ble avlyst.  VETAKS 

sin høstkonferanse ble gjennomført fysisk i Arendal 

29. november 2021. er deltok nestleder elge

augenes og medlem Katrine Solheim Aas.

e økende kravene fra omgivelsene til det faglige 

nivået, og utfordringene for kommunen, medfører 

at kontrollutvalget fortsatt har behov for å utvikle 

sin kompetanse. Kontrollutvalget ønsker derfor å 

opprettholde kurs- og konferanseaktiviteten i det 

kommende året.
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6. Sekretariat

ontro tva gssekretariatet er st ttespi er for kontro tva get 

og er viktig for et godt og effektivt kontro ar eid i tva get  

ekretariatet ska  etter ko     edd p se at de saker so

e and es av kontro tva get er forsvar ig tredet og at tva gets 

vedtak ir iverksatt  ekretariatet ist r videre kontro tva get 

ed ant annet oppgaver kn ttet ti  ad inistrasjon  r dgivning 

og koordinering   det pende ar eidet er sekretariatet inde edd 

e o  kontro tva get  revisjonen og ad inistrasjon  og 

tf rer oppgaver p  vegne av kontro tva get

Kommunen er medeier i, og  

kontrollutvalget får sekretariats-

bistand fra Vestfold, Telemark og 

Agder kontrollutvalgssekretariat IKS 

(VETAKS). Kommunen er medeier i 

VETAKS, og kostnadene for 

sekretariats tjenestene fordeles 

mellom eierne etter egen 

fordelingsnøkkel. 

Med oppdrag for 34 kommuner  og 

2 fylkeskommuner i Agder og 

Vestfold og Telemark er VETAKS  

landets største kontrollutvalgs-

sekretariat. Sekretariatet har 

10 årsverk og fast sekretær for 

kommunen er rådgiver Benedikte 

Muruvik Vonen. Daglig leder er Line 

Bosnes Hegna.  
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Sekretariatet er uavhengig av 

kommunens administrasjon og den

eller de som utfører revisjon for 

kommunen. Det er strenge 

begrensninger for hvem som kan 

være ansatt i sekretariatet. Den som 

utfører sekretariatsoppgaver for 

kontrollutvalget, er direkte 

underordnet kontrollutvalget og 

skal følge de retningslinjer og 

pålegg som utvalget gir.

Sekretariatets hjemmeside er 

www.vetaks.no. Her finnes 

ytterligere informasjon om 

kontrollutvalget og sekretariatet.  



7. Revisjon
o nen er edeier i og ar avta e o  

evering av revisjonstjenester ed st gder 

evisjon  e skapet tf rer regnskapsrevisjon  

forenk et etter eve seskontro  forva tningsrevisjon 

og eierskapskontro for ko nen   ti egg kan  

revisor gjenno f re andre oppdrag etter avta e

Selskapet leverer revisjonstjenester til 

ti kommuner. Kostnadene til revisjon 

er basert på en avtale mellom 

kommunen og selskapet, og 

inneholder de revisjonstjenester som 

kommunen etter avtalen får levert. 

et er også mulig å bestille 

ytterligere prosjekter og oppdrag fra 

revisjonen. 

ppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

er Ketil Raknes. ovedrevisor for 

Vegårshei kommune var frem til 

sommeren 2021 var Aanonsen. 

eretter tok Elin Slaatten Sollid over 

som ny hovedrevisor. 

Kristian jellheim Bakke er daglig 

leder og oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor. 

Kontrollutvalget har et ansvar for å 

påse at det gjennomføres revisjon av 

kommunen og at den gjennomføres 

i tråd med gjeldende standarder og 

regelverk. ette gjøres blant annet 

ved at revisor hvert år legger frem 

egenvurdering av uavhengighet og 

overordnet revisjonsstrategi. 

Revisjonen er som hovedregel alltid 

til stede i kontrollutvalgets møter, og 

orienterer i hvert møte om det 

pågående revisjonsarbeidet. 

Mer om revisjonen finnes på deres 

hjemmeside .ariks.no. er finnes 

blant annet revisjonens rapporter.

rmere informasjon om de 

konkrete revisjonsoppgavene følger 

senere i denne årsmeldingen.
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8. Kontrollutvalgets arbeid
– møter og saker

ontro tva get ar i  av o dt  ter og e and et  

saker ontro tva gets aktivitet ar stort sett v rt ikt

foreg ende r  en det ar v rt en genere  kning i aktivitet 

de siste rene  

e tene i ar v rt gjenno f rt so  f siske ter

orona pande ien ar att iten p virkning p  

kontro tva gets ar eid  tover ti rette egging av tero
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Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum med unntak av de tilfeller hvor det etter lov og forskrift 

er pålagt å lukke møtet. Saksdokumentene og protokollene publiseres fortløpende på sekretariatets 

hjemmeside: .vetaks.no. 

Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. rdfører, 

kommunedirektøren og representanter for kommunedirektøren har deltatt på flere av utvalgets 

møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide med, 

gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. vilket 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 kontrollarbeid. 

Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter fra statlige tilsyn.

Kontrollutvalget har flere ulike verktøy for å gjennomføre sitt arbeid, noe modellen under viser.

KONTROLLUTVALGETS VERKTØYKASSE  –  VIRKEMIDDELTRAPPEN   

Orientering

Følge opp

tilsyn fra 

andre

Besøke

virksomheter

Utredning

levert av

revisjon eller

sekretariat

Eierskaps-

kontroll

Forvaltnings-

revisjon

Høring

Granskning
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8.1 Regnskapsrevisjon

evisjon av rsregnskapet er en sentra  de  av ko nens 

egenkontro  evisor ska  gi tr gg et for at en kan sto e p  

infor asjonen ko nen gir o  sin kono i  

Revisor er en uavhengig og objektiv 

tredjeperson 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 forbindelse med ny kommunelov 

er oppgavene til revisor knyttet 

til regnskapsrevisjon noe utvidet. Revisor 

skal fra og med 2020 etter 

kommuneloven § 24-5  "se etter 

om årsberetningen gir dekkende 

opplysninger om vesentlige beløps-

messige avvik fra årsbudsjettet og om 

vesentlige avvik fra kommunestyrets eller 

fylkestingets premisser for  bruken av 

bevilgningene". Dette kravet er altså 

forholdsvis nytt for regnskapsrevisor.

Som følge av ny kommunelov er det i § 

14-6 også innført krav om at kommunen

utarbeidet et "samlet regnskap for

kommunen", eller såkalt konsolidert

årsregnskap som beskrevet i kommunal

regnskapsstandard nr. 14 .
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Kontrollutvalgets uttalelse til Vegårshei 

kommunes årsregnskap og årsberetning 2020:

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 29.4.2021 

følgende uttalelse til kommunens årsregnskap og 

årsberetning for 2020:

Kontrollutvalget har behandlet Vegårshei 

kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 150 

255. Investeringsregnskapet er gjort opp med

tilstrekkelig finansiering.

Revisor har avlagt revisjonsberetning 15.04.2021. 

Revisor har avlagt revisjonsberetning som bekrefter 

at årsregnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd 

med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk. Revisor har ikke avdekket 

vesentlige feil eller mangler som krever forbehold 

eller presiseringer i revisjonsberetning og har 

avlagt en "normalberetning". Kontrollutvalget har 

hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom 

året og i forbindelse med årsoppgjøret. 

Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold 

som bør ha betydning for kommunestyrets 

godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2020.

Kontrollutvalget anbefaler at Vegårshei 

kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 

godkjennes.

Uttalelsen ble oversendt kommunestyret med kopi 

til formannskapet. Uttalelsen lå ved sakene da 

kommunestyret behandlet kommunens 

årsregnskap og årsberetning 2020 i sitt møte 

18.5.2021 sak 21/22-23.

- Frie fondsmidler knyttet til drift pr 1. januar 2019 

utgjorde kr 15,8 mill., mens 

tilsvarende saldo pr. 31. desember utgjør kr 10,9 mill. 

Dette tilsvarer en 

nedgang på 5,2 mill. gjennom året. Reduksjonen 

består av et negativt netto 

driftsresultat på kr 4,6 mill., samt overføring av 0,5 

mill. til 

investeringsregnskapet. 

- Når kommunen ikke har satt av midler til å dekke 

forpliktelsen knyttet til 

premieavviket i sitt regnskap, må disposisjonsfond 

pr. 31.12 korrigeres for 

netto balanseført premieavvik for å synliggjøre 

kommunens faktiske 

økonomiske handlingsrom. Resultatet blir da at frie 

fond i realiteten er negativt 

med 2,7 mill. ved utgangen av 2019.

- Kommunen har relativt høy lånegjeld i forhold til 

driftsinntekter og antall 

innbyggere, og det er driftsinntekter som skal 

betjene denne lånegjelden. 

Dette tilsier at en forholdsmessig stor andel av 

driftsinntektene vil måtte gå 

med til å dekke renter og avdrag i årene fremover. 

Netto lånegjeld utgjør kr 

181,8 mill. og driftsinntektene er på 212,6 mill. Dette 

gir en gjeldsgrad på 86% 

pr. 31. desember 2019.

Kontrollutvalget anbefaler på bakgrunn av revisors 

beretning at det fremlagte 

årsregnskapet for Vegårshei kommune vedtas som 

Vegårshei kommunes 

årsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til 

årsregnskapet for Kristiansand kommune

for 2019 og slutter seg til revisors beretning 

av 14.04.2020.

Uttalelsen sendes bystyret med kopi til 

formannskapet. 

Revisor avleverte en oppsummering av arbeidet 

med revideringen av regnskapet til Kristiansand 

kommune i møte 23.09.2020.  

I oppsummeringsbrevet fremhevet revisor risikoen 

tilknyttet kommunes gjeldsnivå og premieavvik. 

Kommunen har en anstrengt økonomi og bør 

jobbe for å redusere gjeldsnivået.

Revisor har sendt 2 nummerte brev i 2020. 

Nummerert brev nr. 1-2020 gjelder manglende 

rapportering av lønnsopplysningner til skattetaten. 

Rådmannen har gitt tilbakemelding om at 

forholdet er fulgt opp og kontrollutvalget så  

ikke behov for å følge saken opp ytterligere. 

Nummerert brev nr. 2-2020 gjelder manglende 

bokføring av utgifter. Rådmannen orienterte 

kontrollutvalget i møte 05.05.2020 om 

oppfølgingen og kontrollutvalget var fornøyd  med 

tiltakene som var iverksatt.
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Kontrollutvalgets oppfølging overfor

regnskapsrevisor

Kontrollutvalget har hatt løpende kontakt med

regnskapsrevisor gjennom året. Regnskapsrevisor

deltar normalt på alle møter i kontrollutvalget og

oppdaterer utvalget på status i revisjonsarbeidet.

Kontrollutvalget behandlet "Revisors

oppsummeringsbrev Vegårshei" i sitt møte 

29.4.2021 sak 9/21, i forbindelse med 

kontrollutvalgets sak om uttalelse til Vegårshei 

kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020.

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 23.09.2021 

sak 25/21 revisors "Overordnet revisjonsstrategi for

regnskapsrevisjon 2021". ormålet med denne 

saken er å informere kontrollutvalget på et 

overordnet nivå om den revisjonsstrategi revisor 

har lagt for regnskapsåret 2021.  henhold til god 

revisjonsskikk er planen for revisjonen dynamisk, 

for å ta hensyn til eventuelle endringer. 



 ko ne oven   er regnskapsrevisor gitt i oppgave  gjenno f re

en forenk et etter eve seskontro  ed kono iforva tningen

“Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal

legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til

å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet

er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, 

med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

oven for tsetter at kontro en gjenno f res ed egrensede ress rser

og res tatet er asert p  en oderat sikker et  ontro en ska  tf res i tr d

ed revisjonsstandarden 

8.2 Forenklet 
etterlevelseskontroll

et g r fre  av ko ne oven at revisor er p agt  gjenno f re 

forenk et etter eve seskontro  ed kono iforva tningen  ontro en ska  

v re asert p  en risiko  og vesent ig etsv rdering  og ska  gjenno f res 

ed oderat sikker et  ontro tva get ir orientert o  risiko  og 

vesent ig etsv rderingen og res tatet av kontro en
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Konklusjon 

Revisjonen avga følgende uttalelse:

Basert på de utførte handlingene og innhentede 

bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som 

gir oss grunn til å tro at Vegårshei kommune ikke i 

det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 

Forskrift om disponering av kontantytelser fra 

folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten, vedrørende vedtak og 

underliggende dokumentasjon knyttet til hvem 

som disponerer kontantytelsene på vegne av 

beboer.

Revisjonen gjorde oppmerksom på at uttalelsen 

utelukkende var utarbeidet for å gi kontrollutvalget 

bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar med 

økonomiforvaltningen og til Vegårshei kommunes 

informasjon, og at den ikke nødvendigvis er egnet 

til andre formål.

Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 

23.09.2021 sak 24/21, og fullstendig dokumentasjon 

fremgår av sakspapirene til møtet.

Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 
2020
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 3.12.2020 

sak 30/20 Etterlevelseskontroll 2020 Vegårshei. Ut 

fra sin risiko- og vesentlighetsvurdering hadde 

regnskapsrevisor valgt å gjennomføre kontroll på 

offentlige anskaffelser. Kontrollen var avgrenset til 

å gjelde rutiner knyttet til innkjøp i 2019 mellom kr 

100 000 og kr 1 300 000. 

Revisjonen trakk følgende konklusjon:

Basert på resultatet av de utførte handlingene  

og innhentede bevis, er vi ikke i stand til å 

konkludere positivt på at kommunen i det alt 

vesentlige har etterlevd bestemmelsene i 

anskaffelsesforskriften § 7-1 om dokumentasjon 

og føring av protokoll ved sine anskaffelser over 

terskelverdien. Våre funn indikerer at rutinen 

knyttet til dokumentasjon og føring av protokoll 

har mangler.

Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt møte 

29.4.2021 sak 13/21. Her fikk kontrollutvalget en 

redegjørelse om prosedyrene knyttet til innkjøp i 

kommunen. Kommunen mener å følge 

regelverket så godt som mulig.

Rapport forenklet etterlevelseskontroll 2021
Basert på risiko- og vesentlighetsvurderingen 

gjennomførte revisjonen kontroll av etterlevelse av 

Forskrift om disponering av kontantytelser fra 

folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten.

Revisjonen valgte ut 8 av 11 personer på 

langtidsopphold for kontroll. For 7 av disse forelå 

det tilfredsstillende dokumentasjon som 

underbygger disponeringen av beboers 

kontantytelser. I 1 journal manglet dokumentasjon 

på vurdering av samtykkekompetanse.
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Risiko- og vesentlighetsvurdering 2021
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 29.04.2021 

sak 14/21 risiko- og vesentlighetsvurderingen fra 

regnskapsrevisor knyttet til gjennomføringen av 

forenklet etterlevelseskontroll. Basert på risiko- og 

vesentlighetsvurderingen bestemte 

regnskapsrevisor å se nærmere på området 

pasientmidler.

Pasientmidler er forklart som den delen av 

pensjonen som en beboer/pasient på 

langtidsopphold i institusjon beholder etter 

egenbetalingen for oppholdet. Institusjonens 

ledelse har ansvaret for å disponere 

pasientmidlene til det beste for beboer/pasient. 



orva tningsrevisjon er en av de ovp agte oppgavene ti  kontro tva get

jenno  forva tningsrevisjon kan kontro tva get nders ke o  

ko nen etter ever rege verk  oppn r fastsatte  og o  ress rsene 

forva tes effektivt

8.3 Forvaltningsrevisjon

v ko ne oven   fre g r det at  

«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 

e nne 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 planene.» 

Kontrollutvalget er delaktig i valg av tema  

og utforming av problemstillinger basert på 

en risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor 

de rammer som er gitt av kommunestyret. 

Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget 

muligheten til å gå i dybden i ulike saks- 

forhold, innen ethvert virksomhetsområde  

i kommunen. Det er videre mulig å gjennomføre 

forvaltningsrevisjoner i selskaper kommunen 

har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon vil 

derfor kunne ha høy nytteverdi, både i utvalgets 

kontrollvirksomhet, og i kommunens intern-

kontroll og forbedringsarbeid.
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KONTROLLUTVALGETS 
OPPFØLGING AV 
ADMINISTRASJONEN

RISIKO- OG 
VESENTLIGHETS-
VURDERING

LÆRING OG FORBEDRING 
I FORVALTNINGEN

VEDTAK I 
KOMMUNESTYRET

PLAN FOR FORVALTNINGS-
REVISJON OG PLAN FOR 
EIERSKAPSKONTROLL

GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
OG EIERSKAPSKONTROLL

BEHANDLING I 
KONTROLLUTVALGET
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Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 03.12.2020 sak 31/20 

Plan for forvaltningsrevisjon for Vegårshei kommune for 

perioden 2020-2023 basert på risiko- og 

vesentlighetsanalyse utarbeidet av Aust-Agder Revisjon IKS. 

Planen er godkjent av kommunestyret i møte 08.12.2020 sak 

74/20. Kontrollutvalget fikk delegert myndighet til å foreta 

endringer og omprioriteringer i planen, samt til å kunne 

definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de 

utvalgte områdene i planen.

Områder som prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023:

■ e se og o sorg
Tema: Bemanning og ressursbruk sykehjem
og hjemmetjenester

■ ektorovergripende o r der
Tema: Økonomistyring
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Kontrollutvalget behandlet rapport fra 

forvaltningsrevisjonen Bemanning og kvalitet 

ved sykehjem og hjemmetjenester i Vegårshei 

kommune i sitt møte 25.11.2021 sak 32/21. Med 

bakgrunn i sine funn og vurderinger, ga 

revisjonen følgende anbefalinger:

Revisjonen anbefaler at:

• ansvars- og oppgavefordelingen i

ledergruppen tydeliggjøres ved at dette

defineres gjennom et felles

styringsdokument, og at det arbeides med

å synliggjøre dette blant de ansatte i

tjenesten.

• det utarbeides klare og tydlige rutiner for

avvikshåndtering som fremmer økt

forståelse av og transparens i enheten.

• brukermedvirkning settes i system, ved at

det gjennomføres brukerevaluering og

utarbeides rutiner som implementeres

blant de ansatte.

• det tillegges et økt fokus på

arbeidsmiljøarbeid, inkludert ledelse,

transparens kultur, trygghet og tilhøringhet.

Kontrollutvalget oversendte rapporten til 

behandling i kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 

forvaltningsrevisjonsrapporten Bemanning og 

kvalitet ved sykehjem og hjemmetjenester i 

Vegårshei kommune til etterretning og ber 

kommunedirektøren følge opp revisjonens 

anbefalinger.

Kommunestyret ber videre kommunedirektøren 

om å gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget senest innen 5.9.2022 om de 

tiltak som er satt i verk for å følge opp vedtaket 

og revisjonens anbefalinger.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen vil skje i 

2022.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen 

Spesialundervisning Vegårshei 2019

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 14.2.2019 sak 

4/19 rapport fra forvaltningsrevisjonen 

Spesialundervisning Vegårshei. I sitt møte 5.12.2019 

fikk kontrollutvalget en orientering om hvordan 

vedtak knyttet til forvaltningsrevisjonen var fulgt 

opp av administrasjonen. Kontrollutvalget ba om 

en ny oppdatering om arbeidet og resultater av 

dette, på siste møte i 2020. Denne saken ble utsatt 

til møtet 4.2.2021. Kontrollutvalget fikk en 

orientering om arbeidet så langt (bl.a. overgang fra 

IOP til TPO - fra individuell opplæringsplan til 

tilpasset opplæring) og planlagt videre satsing på 

spesialpedagogikk og det å se hele 

oppvekstområdet under ett. Kontrollutvalget 

avsluttet med det oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen Spesialundervisning.

Forvaltningsrevisjonen Bemanning og kvalitet 

ved sykehjem og hjemmetjenester Vegårshei

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 4.2.2021 sak 4/21 

prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Bemanning og ressursbruk sykehjem og 

hjemmetjenester fra Aust-Agder Revisjon IKS, i tråd 

med vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2023. Prosjektet Bemanning og kvalitet 

sykehjem og hjemmetjenester ble bestilt i møte 

29.4.2021 sak 15/21.

Prosjektet ble vedtatt med følgende 

problemstillinger:

1. Har Vegårshei kommune organisert

bemanning og oppgaver knyttet til

institusjonsbaserte og hjemmebaserte

tjenester på en hensiktsmessig måte?

2. Er tjenestetilbudet organisert på en forsvarlig

måte som sikrer kvalitet i henhold til lovkrav?

Herunder definerte kvalitetsindikatorer,

avvikshåndtering, rapportering, arbeidsmiljø

mv.
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Eierskapskontroll er en av de lovpålagte oppgavene til 
kontrollutvalget og er et viktig virkemiddel for å sikre at 
selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

8.4 Eierskapskontroll
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 ko ne oven   st r dette o  eierskapskontro  

«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.»



Arbeidet med vedtatt eierskapskontroll er ikke 

igangsatt i 2021.  

Kontrollutvalget gjennomførte i forrige valgperiode 

eierskapskontroll i Lisand AS

Plan for eierskapskontroll for 2020-2023 ble 

behandlet av kontrollutvalget i møte 03.12.2020 

sak 31/20, basert på risiko- og 

vesentlighetsanalyse utarbeidet av Aust-Agder 

Revisjon IKS. Planen ble godkjent av 

kommunestyret i møte den 08.12.2020 sak 20/74. 

Kontrollutvalget fikk delegert myndighet til å 

foreta endringer og omprioriteringer i planen, 

samt til å kunne definere og avgrense konkrete 

prosjekter. Følgende selskap er definert i vedtatt 

plan:

■ Risør og Tvedestrandsregionens
Avfallsselskap AS
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8.5 Øvrige saker

■ Økonomisk situasjon Vegårshei kommune (i hvert møte)

■ Internkontroll 2021 Vegårshei kommune

■ Revisors egenvurdering av uavhengighet 2021 -

forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon

■ Saksbehandling Vegårshei Bygdetun

■ Utfordringer i skolen

■ Årsmelding 2020 Vegårshei kontrollutvalg

■ Forespørsel om abonnement Kommunerevisoren

■ Varslingsrutiner Vegårshei kommune

■ Budsjett for kontrollarbeidet 2022 Vegårshei

■ Orientering om budsjett 2022 Vegårshei kommune

■ Møte- og arbeidsplan 2022 Vegårshei kontrollutvalg

■ Orienteringer fra revisor (hvert møte)

■ Referatsaker (hvert møte)

■ Eventuelt (hvert møte)

ontro tva get ar i ti egg ti  tid igere 

nevnte saker e and et f gende
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irkso ets es k
Det er ikke gjennomført virksomhetsbesøk i 2021. 

gende personer ar idratt inn i kontro tva get i 1

ra eg rs ei ko ne

■ Ordfører Kjetil Torp

■ Kommunedirektør Ole Petter Skjævestad

■ Økonomisjef Dan-Håkon Henriksen

■ Enhetsleder oppvekst Hildegunn Myre Dale

■ Enhetsleder samfunn og infrastruktur Tore Smeland

■ Enhetsleder helse og mestring Thorben Frøitland

■ Rektor Raine Alvestad

■ HR-rådgiver Knut Owing

ra st gder evisjon 

■ Daglig leder og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke

■ Hovedrevisor Ivar Aanonsen

■ Hovedrevisor Elin Slaatten Sollid

■ Forvaltningsrevisor Stine Norrøne Ask

ra estfo d  e e ark og gder kontro tva gssekretariat (VETAKS)

■ Rådgiver Benedikte Muruvik Vonen



• Kontrollutvalget har også i 2021 hatt stor oppmerksomhet omkring kommunens

økonomiske situasjon.

• Kontrollutvalgets virksomhet har i 2021 vært lite påvirket av korona-pandemien, og alle

4 planlagte møter ble avholdt som fysiske møter.

• Kontrollutvalget har utført og fulgt opp sine oppgaver i tråd med vedtatt møte- og 

arbeidsplan og kommunelovens bestemmelser.

• Kontrollutvalget har blitt orientert i møter fra både ordfører, kommunedirektør og

representanter for kommunedirektøren.

9. Konklusjon og
avsluttende kommentar

rs e dingen egges ed dette fre for ko nest ret ti  

godkjenning  

ontro tva get ar i det a t vesent ige f gt vedtatt te  og 

ar eidsp an 2021 for kontro tva get  ed  se te  og 

ar eidsp an og rs e ding i sa en eng  kan ko nest ret 

se o  de vedtatte oppgaver og settinger for 

kontro tva get er e er ir f gt opp  

Bjørn Saga

Leder

Vegårshei 24.02.2022

Benedikte Muruvik Vonen

Rådgiver VETAKS, utvalgssekretær
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