
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Postboks 120 

4491 Kvinesdal 

Bankkonto:  

3080 32 25660 

Organisasjonsnr.: 

988 798 185 

 

 

Eierkommuner: 

 

Ansatte: 

Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og 

Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, 

Lindesnes, Lyngdal, Mandal, 

Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral 

 

Daglig leder Kjell Ivar Hommen 

Telefon: 97 51 02 98 

E-post: kjell.ivar@asekretariat.no 

Saksbehandler Willy Gill 

Telefon 90 95 62 46 

E-post: willy.gill@asekretariat.no 

 

 IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 

Kontrollutvalgets medlemmer: 

 

Varamedlemmer: 

Lars Arnfinn Flatelid, leder Evelyn Molle Honnemyr 1. 

varamedlem 

Karl Inge Thomassen, nestleder Aslak Øyna, 2. varamedlem 

Kristin Skaiaa  
 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Tid: Onsdag 15. februar 2017 kl. 13.00 
 

Sted: Kommunehuset, møterom Posten 

 

Saksliste: 

SAK 01/17 GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 02/17 ÅRSMELDING FOR 2016 

SAK 03/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 

SAK 04/17 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 

 

Referatsaker: 

R 01/17 Rapport fra Skatteoppkreveren i Iveland  

 

Faste poster: 

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer  

  

Eventuelt 

   Iveland, 08.02.2017 

   Lars Arnfinn Flatelid 

   Leder 

        Kjell Ivar Hommen  

        Utvalgssekretær 

Kopi sendt elektronisk til: 

Iveland kommune 

Ordfører 

Rådmann 
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Revisor 

Finn Terje Uberg 

Setesdølen 

 

Eventuelle forfall bes meldt til Kjell Ivar Hommen, tlf. 975 10298.  
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IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 

MØTEBOK 
 

Møte nr. 06/16 

 

Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 – 15.00 

Sted: Kommunehuset, møterom 3. etasje 

 

 

Tilstede: 

Lars Arnfinn Flatelid, leder 

Kristin Skaiaa 

 

Karl Inge Thomassen hadde forfall 

 

Dessuten møtte: 

Rådmann Sten A. Reisænen (orientering) 

Revisor Anne Helene Grunni Hellestrand 

Revisor Tommy Pytten 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 

 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 

 

SAKSLISTE: 

SAK 13/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

SAK 14/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

SAK 15/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SAK 16/16 ÅRSPLAN FOR 2017 

 

Orientering: 

Rådmannen var invitert for å orientere om økonomiavdelingsfunksjonen 

 

Referatsaker: 

R 09/16 Protokoll fra representantskapet i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 

R 10/16 Referat fra møte i representantskapet i Agder Kommunerevisjon IKS 

R 08/16 Protokoll fra styret i Agder Sekretariat 
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Faste poster:  

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer  

 

Eventuelt 

 

 

 

Kvinesdal, 16.11.2016   

 

Agder Sekretariat 

 

Kjell Ivar Hommen 

Utvalgssekretær 

 

 

Utskrift sendes elektronisk til: 

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Iveland kommune, ordfører, 

rådmann, revisor, Setesdølen, og Finn Terje Uberg. 
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Møtebok 16. november 2016      Iveland kontrollutvalg 

 

SAK 13/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 21. september 2016 godkjennes. 

 

 

 

SAK 14/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Plan for selskapskontroll for Iveland kommune for valgperioden 2015-2019 

vedtas. 

  

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og 

innholdet i selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og 

til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og 

eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 

 

 

 

Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 14/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

 

Vedlegg: 

 1. Forslag til Plan for selskapskontroll 2015-2019 utarbeidet av Agder Kommunerevisjon 

IKS 

 

Bakgrunn: 

Hva er selskapskontroll? 

Etter endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter med virkning fra 1.7.2004, er 

kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskaper en prioritert oppgave, og det er tatt inn egne 

bestemmelser om selskapskontroll, jf. kommuneloven § 77 nr. 5 og § 80. Selskapskontrollen 

består av en obligatorisk del som går ut på å føre tilsyn med forvaltningen av eierinteressene i 

selskapet (eierskapskontroll), og en frivillig del, som medfører at det også kan gjennomføres 

forvaltningsrevisjon når kontrollutvalget eller kommunestyret finner det nødvendig eller 

ønskelig.  

 

Selskapskontroll skal gjennomføres på bakgrunn av plan for selskapskontroll, som skal vedtas 

av kommunestyret minst en gang i løpet av valgperioden. 

 

Hvilke selskaper er omfattet av selskapskontroll? 
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Kommunelovens § 80 utdyper videre i hvilke selskaper selskapskontroll kan utføres, og på 

hvilken måte selskapskontrollen kan gjennomføres på.  Selskapskontrollen omfatter både 

heleide og deleide selskaper, herunder også selskaper med private eiere.  På grunn av at 

innsynsretten etter § 80 er begrenset til heleide, kommunale selskaper, vil det imidlertid være 

forskjeller mht. hvordan selskapskontrollen kan utføres i heleide kontra deleide selskaper. 

 

Formålet med selskapskontroll 

Kommunen ønsker å ivareta følgende formål med selskapskontrollen: 

 

1. Kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse utøver myndigheten på 

den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven og ivaretar kommunens 

interesser og bystyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av 

eierinteressene (eierskapskontroll) 

 

2. Sikre at de regler som gjelder innenfor vedkommende organisasjonsform og 

virksomhetsområde etterleves i de virksomheter som faller inn under den lov- og 

forskriftspålagte selskapskontrollen.  

 

3. Tilstrebe en bevissthet om hva kommunen ønsker å oppnå ved å etablere 

virksomheter, eller ved å erverve eller eie eierandeler i virksomheter, alene eller 

sammen med andre eiere/ deltakere 

4. Vurdere økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets 

vedtak og forutsetninger i de selskaper hvor dette særskilt besluttes 

(forvaltningsrevisjon) 

 

En del av kontrollen vil være å påse at kommunen har rutiner for å følge opp eierinteressene 

ved at det foretas kontroll. Det ligger ikke i selskapskontrollen å foreta kontroll med 

forretningsmessige disposisjoner da dette faller inn under styrets ansvar. 

 

Gjennomførte selskapskontroller: 

 Det ble ikke gjennomført selskapskontroller i perioden 2012-2015 

 

Forslag til plan: 

Ved prioritering av selskapskontroll kan følgende kriterier være relevante i forbindelse med 

en risiko- og vesentlighetsvurdering: 

Risiko: 

1. risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

2. risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler og på en økonomisk 

forsvarlig måte 

3. risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 

samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

Vesentlighet: 

1. selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 

2. selskapets samfunnsmessige ansvar 

3. kommunens eierandel 

4. økonomisk gevinst- og tapspotensial 

5. kommunens motiv for eierskapet 
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Det er i planen identifisert risikoområder og angitt hvor vesentlige selskapene er for 

kommunen, og basert på denne vurderingen er det foreslått hvilke selskaper som det bør 

gjennomføres eierskapskontroll i og eventuelt forvaltningsrevisjon. Der det er flere 

kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, bør det som hovedregel 

gjennomføres koordinerte kontroller: 

 

Det er i forslag til Plan for selskapskontroll for Iveland kommune 2015-2019 foreslått å 

gjennomføre selskapskontroll blant disse selskapene: (ikke prioritert rekkefølge) 

 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdal IKT 

 

Dersom det i perioden frem til 2019 etableres eierskap i nye selskaper, kan det bestilles 

selskapskontroll særskilt for disse selskap. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Plan for selskapskontroll for Iveland kommune for valgperioden 2015-2019 vedtas. 

  

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 

selskapskontrollen (eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon) og til å foreta eventuelle 

endringer i prioritering mellom de aktuelle selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper 

dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 

 

 

 

SAK 15/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 
Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon 

for Iveland kommune 2016-2019.» 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i 

rekkefølgen av gjennomføringen av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre 

prosjekt, dersom utvalget ser behov for det.  
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Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 15/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til ”Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland kommune 2016-2019” 

 Overordnet analyse Iveland kommune, utarbeidet av Agder Kommunerevisjon IKS 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner har bestemmelser om at det skal 

utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en 

gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens sin virksomhet ut fra en vurdering 

av risiko og hva som er vesentlig. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av 

kommunestyret.  

 

Formelt grunnlag: 

Forvaltningsrevisjon er definert i Lov om kommuner og fylkeskommuner § 77 hvor det heter:   

 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens og fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 

en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 

blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon).” 

 

Kontrollutvalget ba i sitt møte den 25. november 2015 Setesdal Revisjonsdistrikt IKS (Agder 

Kommunerevisjon IKS) om å gjennomføre en overordnet analyse som skulle danne 

grunnlaget for Plan for forvaltningsrevisjon. 

 

I forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 for Iveland kommune foreslås disse 

områdene/prosjektene for forvaltningsrevisjon:  

 

 Styring og internkontroll 

 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder 

 Etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser 

 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser 

og/eller rusrelaterte problemer 

 

Kontrollutvalget vil i løpet av planperioden prøve å få gjennomført flest mulig prosjekt 

innenfor de budsjettrammer som blir gitt av kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon for 

Iveland kommune 2016-2019.» 
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Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen av 

gjennomføringen av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekt, dersom 

utvalget ser behov for det.  

 

 

 

SAK 16/16 ÅRSPLAN FOR 2017 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2017. 

 

 

Saksfremstilling:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 16/16 ÅRSPLAN FOR 2017  

 

Vedlegg: 

Forslag til årsplan for 2017. 

 

Sekretariatet har laget et forslag til årsplan. Det foreslås 5 møter i 2017.  

Det kan bli aktuelt å endre på datoer, fordi bl.a. behandling av årsregnskapet for kommunen 

kan bli forskjøvet av forskjellige årsaker.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget godkjenner årsplan for 2017. 

 

 

 

Årsplan for kontrollutvalget 2017 
      

1. Mål for kontrollutvalgets virksomhet 

Kontrollutvalget ønsker å bidra på sitt felt til at den kommunale virksomheten drives på en 

best mulig måte. Målsettingen for kontrollutvalget som kommunestyrets kontrollorgan, er å 

være en aktiv og troverdig samarbeidspartner. Kontrollutvalget ønsker å ha god kontakt med 

både kommunestyret og det politiske miljø, samt med kommunens administrasjon. 

 

 

2. Kontrollutvalgets oppgaver 

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ for kontroll og tilsyn med forvaltningen, jf 

kommunelovens § 77. Oppgavene er nærmere regulert i forskrift om kontrollutvalg av 1. juli 

2004.  

 

Kontrollutvalget har blant annet følgende oppgaver: 

 Påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte 
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 Påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gir fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor tildelte 

budsjettrammer 

 Påse at det blir gjennomført selskapskontroll 

 Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret 

 Kontrollutvalget skal rapportere administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader 

til kommunestyret 

 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 

redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. 

 

 

3. Møteplan 

Dato  Saker til behandling (foreløpig oversikt) 

Onsdag 15.02.2017  Årsmelding 2016 

 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 03.05.2017  Kommuneregnskapet for 2016 

 Aktuelle saker 

 

  

Onsdag 07.06.2017  Aktuelle saker 

 

Onsdag 13.09.2017  Budsjett for Kontroll og Tilsyn 2018 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 8.11.2017  Årsplan for kontrollutvalget 2018 

 Aktuelle saker 

 

 

4. Kurs og konferanser 

Kontrollutvalgskonferanse NKRF 1-2. februar 2017. 

 

 

Orientering 

Rådmannen orienterte om forhold omkring økonomiavdelingsfunksjonen. 

 

 

Referatsaker 

Disse sakene ble referert og tatt til orientering: 

 

R 09/16 Protokoll fra representantskapet i Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 

R 10/16 Referat fra møte i Agder Kommunerevisjon IKS 

 

Faste poster 

o Kontrollutvalget drøftet sitt videre arbeid 
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o Revisor orienterte bl.a. om plan for revidering av årsregnskapet for 2016, og 

gjennomført kvalitetskontroll (NKRF) av årsregnskapet for 2015. 

 

 

Eventuelt 

Lars Arnfinn Flatelid deltar på Kontrollutvalgskonferansen 1. og 2. februar 2017 



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 02/17 

        Møtedato: 15.02.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

SAK 02/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2016 

 

Vedlegg: 

 

 Forslag til årsmelding for 2016 

 

Sekretær har utarbeidet forslag til årsmelding for Iveland kontrollutvalg 2016. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmeldingen for 2016 vedtas. 

 



Agder Sekretariat  

 

 
Iveland kommune 

 

 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 

2016 
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KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
Kommunestyret har etter kommuneloven § 76 det øverste ansvaret for kontroll og tilsyn i 

kommunen.  Kontrollutvalget skal etter kommuneloven § 77 forestå det løpende tilsyn med 

den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. 

 

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET M.M. 
Kontrollutvalgets møteaktivitet 
I løpet av 2016 har det vært avholdt 6 møter og behandlet 16 saker. I tillegg kommer 16 

referatsaker og orienteringssaker. 

Kontrollutvalgets møter avholdes i kommunehuset på Birketveit. 

 

Nestleder Karl Inge Thomassen deltok på Kontrollutvalgskonferansen på Gardermoen 2.03. 

februar 2016. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det: 

 

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 

herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget skal påse at: 

 kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte 

 det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og gitt fullmakt til 

kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon 

innenfor tildelte budsjettrammer 

 det blir gjennomført selskapskontroll 

 resultatene av sitt arbeid blir rapportert til kommunestyret 

 administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader blir 

rapportert til kommunestyret 

 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, 

redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Iveland 

kommune benytter Agder Kommunerevisjon IKS, og kontrollutvalget mener at dette er en 

forsvarlig revisjonsordning. 

Ansvarlige revisorer har som foreskrevet fremlagt uavhengighetserklæringer. 

Revisor orienterer fortløpende om forhold som tas opp med rådmannen.  Dette gjøres 

gjennom nummererte brev eller ved muntlig orientering i utvalgets møter. 

 

Kommuneregnskapet for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 13.06.2016. Revisjonen avga 

sin beretning 6. juni 2016. 

Under andre forhold fra revisor heter det: 
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«Det er tinglyst pantedokument på eiendommer tilhørende Iveland kommune.  Dette er i strid 

med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 4 om kommuners adgang til å pantsette sine 

eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske aktiviteter. Vi viser til note 20 i regnskapet og 

redegjørelsen på side 17 i administrasjonssjefens årsberetning.» 

 

På bakgrunn av denne erklæringen ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommuneregnskapet 

for 2015 i henhold til kontrollutvalgsforskriftens §7. Kontrollutvalget gjorde kommunestyret 

spesielt oppmerksom på de opplysninger som fremkom under Andre forhold i 

revisjonsberetningen. Videre pekte utvalget på at regnskapet, årsmeldingen og 

revisjonsberetningen ble fremlagt lang tid etter fastsatte frister, noe som gjorde at det var 

vanskelig for utvalget å gjøre sine pliktige oppgaver på en fullgod måte. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelser har ansvaret for at det utføres 

forvaltningsrevisjon i kommunen.  Dette fremgår av §77, nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte.  Kontrollutvalget skal videre påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon.)” 

 

Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 

kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 10 skal 

kontrollutvalget minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporteres til 

kommunestyret (jf. forskriftens § 12). 

 

I møte 25.11.2015 bestilte kontrollutvalget gjennomføring av Overordnet analyse av Setesdal 

Revisjonsdistrikt IKS/Agder Kommunerevisjon IKS. Analysen skulle danne grunnlaget for ny 

plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. 

 

I møte 16.11.2016 foreslo kontrollutvalget for kommunestyret å vedta plan for 

forvaltningsrevisjon for 2016-2019 med disse prosjektene: 

 

 Styring og internkontroll 

 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder 

 Etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser 

 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser 

og/eller rusrelaterte problemer 

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
Det ble ikke gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2016. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Etter endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter med virkning fra 1.7.2004, er 

kontroll og tilsyn med kommunalt eide selskaper en prioritert oppgave, og det er tatt inn egne 

bestemmelser om selskapskontroll, jf. kommunelovens§77, nr. 5 og § 80. Selskapskontrollen 
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består av en obligatorisk del som går ut på å føre tilsyn med forvaltningen av eierinteressene i 

selskapet (eierskapskontroll) og en frivillig del, som medfører at det også kan gjennomføres 

forvaltningsrevisjon når kontrollutvalget eller kommunestyret finner det nødvendig eller 

ønskelig. Selskapskontroll skal gjennomføres på bakgrunn av plan for selskapskontroll, som 

skal vedtas av kommunestyret. 

 

I møte 25.11.2015 bestilte kontrollutvalget forslag til plan for selskapskontroll for perioden 

2016-2019 fra Setesdal Revisjonsdistrikt IKS/Agder Kommunerevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget behandlet forslaget til plan i møte16.11.2016. I forslaget til kommunestyret 

var disse selskapene foreslått for gjennomføring av selskapskontroll: 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdal IKT 

 

Gjennomføring av selskapskontroll 
Det ble ikke gjennomført selskapskontroll i 2016. 

 

Andre saker 

Rådmann og ordfører har vært invitert til og deltatt i de fleste kontrollutvalgsmøtene for å 

orientere om saker som utvalget ønsket å få bredere kunnskap og informasjon om.  

 

Etter forskrift for kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget legge frem forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 i sitt møte 21. 

september 2016, og oversendte det til kommunen i henhold til forskrift, som sier at forslaget 

skal følge med formannskapets forslag til kommunens budsjett ved 

kommunestyrebehandlingen av dette. 

 

Utvalget har behandlet nummerert brev fra revisor, hvor det påpekes svikt i rutinene omkring 

disponering av midler til beboere som ikke er i stand til å disponere midlene selv.  

 

Videre har utvalget gjort vedtak om at leder i utvalget får fullmakt til å benytte innsynsretten 

på utvalgets vegne i kommunale møter og på møter hvor kontrollutvalget har full innsynsrett. 

 

Kontrollutvalgets sammensetning 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg angir bestemte krav til hvem som kan velges 

som medlemmer av kontrollutvalget.  Det heter blant annet at et medlem av kontrollutvalget 

ikke kan være medlem eller varamedlem av kommunalt styre eller nemnd med 

beslutningsmyndighet eller være ansatt i kommunen. 

 

Iveland kontrollutvalg har tre medlemmer, og har slik sammensetning: 
 

Medlemmer i perioden 2015-2019 

Leder:   Lars Arnfinn Flatelid 

Nestleder: Karl Inge Thomassen 

Medlem: Lise Mitander/Kristin Skaiaa 
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Kontrollutvalgets sekretariat 

Kontrollutvalgene i Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, 

Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og 

Åseral har felles sekretariat gjennom Agder Sekretariat, som er et selskap dannet etter § 27 i 

kommuneloven. 

Selskapet har 2 ansatte og har kontorsted i Kvinesdal. 

Sekretariatets oppgaver er fastsatt i Forskrift for kontrollutvalg og i selskapets vedtekter.  Det 

skal blant annet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet, og at 

utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Karl Inge Thomassen er styremedlem i Agder Sekretariat. 
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SAK 03/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON  

 

Bakgrunn: 

I Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019 for Iveland kommune prioriteres 

følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 

 Styring og internkontroll 

 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder 

 Etterlevelse av regler for offentlige anskaffelser 

 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser 

og/eller rusrelaterte problemer 

 

En vil foreslå at kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å påbegynne arbeidet 

med et nytt prosjekt. Utvalget må drøfte hvilket prosjekt som skal velges, eventuelt om det er 

andre prosjekt som er mer aktuelle. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget vil be Agder Kommunerevisjon IKS om å lage en prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ”         ”. 

 

Prosjektplanen forventes ferdig til neste møte i kontrollutvalget som etter planen er 3. 

mai 2017. 
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SAK 04/17  UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 

 

Vedlegg: 

Uavhengighetserklæringer fra oppdragsansvarlig revisorer Tor Ole Holbek og Tommy Pytten. 

 

Saksopplysninger 

Oppdragsansvarlig revisor skal i henhold til revisjonsforskriften § 15 hvert år avgi en skriftlig 

egenvurdering om sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav 

til uavhengighet som fremgår i kommuneloven og revisjonsforskriften. 

 

Forslag til vedtak: 

Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at det kan 

konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 

uavhengighet. 
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