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 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 23. mai 2017 kl. 13.00 
 

Sted: Kommunehuset, møterom Posten 

 

Saksliste: 

SAK 05/17 GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 06/17 NUMMERERT BREV NR. 2 FRA REVISOR 

SAK 07/17 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016 (saken ettersendes) 

SAK 08/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

Faste poster: 

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer  

Eventuelt 

   Iveland, 16.05.2017 

   Lars Arnfinn Flatelid 

   Leder 

        Kjell Ivar Hommen  

        Utvalgssekretær 

Kopi sendt elektronisk til: 

Iveland kommune 

Ordfører 

Rådmann 

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. 01/17 

 

Dato: 15. februar 2017 kl. 13.00 – 15.30 

Sted: Kommunehuset, møterom Posten 

 

 

Tilstede: 

Lars Arnfinn Flatelid, leder 

Karl Inge Thomassen 

Kristin Skaiaa 

 

Dessuten møtte: 

Rådmann Sten A. Reisænen (orientering) 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 

 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 

 

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 

 

Referatsak 

R 01/17 Rapport fra Skatteoppkreveren i Iveland 

 

Faste poster:  

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer  

 

Eventuelt 
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Kvinesdal, 16.02.2017  

 

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 15. februar 2017      Iveland kontrollutvalg 

 

SAK 01/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 16. november 2016 godkjennes. 

 

 

 

SAK 02/17 ÅRSMELDING FOR 2016 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Årsmeldingen for 2016 vedtas. 

 

 

 

Saksutredning:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

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. 

 

 

SAK 03/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget vil be Agder Kommunerevisjon IKS om å lage en prosjektplan 

for forvaltningsrevisjonsprosjektet ” Inkluderende læringsmiljø ”. 

 

Prosjektplanen forventes ferdig til neste møte i kontrollutvalget som etter planen 

er 3. mai 2017. 
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Saksutredning:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

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. 

 

 

 

SAK 04/17 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at 

det kan konkluderes med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og 

revisjonsforskriftens krav til uavhengighet. 

 

 

Saksutredning:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

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. 
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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. 

 

 

Referatsak 

 

Følgende sak ble referert og tatt til orientering: 

 

R 01/17 Rapport fra Skatteoppkreveren i Iveland 

 

 

Faste poster 

 

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer 

 

 

 Lars Arnfinn Flatelid orienterte om sin kontakt med rådmannen omkring bruk av feil 

hjemmel vedr. sak unntatt offentlighet. 

 

 Revisjonssjef Tor Ole Holbek orienterte om forhold omkring Returkraft AS. 
 

 

Eventuelt 
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Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 06/17 

        Møtedato: 23.05.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

Sak 06/17 NUMMERERT BREV FRA REVISOR 

 

Vedlegg 

 Nummerert brev nr. 2 fra Agder Kommunerevisjon 

 

I nummerert brev nr. 2 fra revisor fremkommer det flere svakheter i kommunens rutiner. 

 

Dette gjelder: 

 

Bokføringstidspunkt 

Revisor har avdekket tilfeller der betydelige fakturaer ikke var bokført fortløpende i 

regnskapet, men holdt igjen til etter at betalingsfristen var gått ut. 

 

Lukking av regnskapsperioder 

Det er avdekket at kommunen ikke har lukket regnskapsperioder for bokføring etter at 

terminens merverdiavgiftsoppgave var godkjent i ALTINN. 

 

Avstemming av oppgave for merverdiavgiftskompensasjon 

Det er avdekket at kommunen ikke foretok avstemming av merverdiavgiftskompensasjon i 

henhold til terminoppgaven mot tilsvarende balanseposter i regnskapet. 

 

Revisjonen har bedt om en redegjørelse for hvilke tiltak kommunen vil iverksette for å sikre at 

tilsvarende forhold ikke vil finne sted i fremtiden. 

 

Vi har ikke mottatt en slik redegjørelse, og revisor vil informere om hva som eventuelt er 

tilbakemelding fra rådmannen. 

 

Forslag til vedtak: 
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Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 08/17 

        Møtedato: 23.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

SAK 08/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

Vedlegg: 

 Prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS, datert mars 2017 

 

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 

 

Kontrollutvalget bestilte i sitt møte 15.02.2017 gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema «Inkluderende læringsmiljø». 

 

Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har lagt frem en prosjektplan hvor de foreslår 

følgende problemstillinger for prosjektet: 

 

Hva er status når det gjelder spesialundervisning i Iveland kommune? 

 

I hvilken grad bidrar Pedagogisk-psykologisk tjenestes (PPTs) arbeid til å skape et 

inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland? 

 

I hvilken grad bidrar Iveland kommunes tilnærming til den generelt tilpassete 

undervisningen til å skape et inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland? 

 

Prosjektet vil bli gjennomført etter de normer og standarder som er relevante for det området 

som skal undersøkes i forvaltningsrevisjon, og metodebruken vil være i henhold til de krav 

som er fastsatt i kommuneloven, forskrift om revisjon i kommuner og RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre 

forvaltningsrevisjonsprosjektet « Inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen» basert på de 

problemstillinger som fremgår av prosjektplanen og innenfor budsjettrammen for Kontroll og 

Tilsyn for 2017. 

 

En forventer at rapporten er mottatt innen 2017. 



 
 

Postadr.: Postboks 417 Lund  
4604 Kristiansand 

Telefon:  38 07 27 00 
E-post: post.revisjonen@kristiansand.kommune.no 

Kontoradr.:  Tollbodgt 37 Hjemmeside: www.komrevsor.no 
Org.nr.: NO 987 183 918  

 

 
Inkluderende læringsmiljø i 

Ivelandskolen 
 

 
Prosjektplan til kontrollutvalget i Iveland kommune 

 
 

 
 

Prosjektplan 
mars 2017 

mailto:post.revisjonen@kristiansand.kommune.no
http://www.komrevsor.no/
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1 Innledning 
Kontrollutvalget i Iveland gjorde følgende vedtak i sak 03/17: 
 

Kontrollutvalget vil be Agder Kommunerevisjon IKS om å lage en prosjektplan 
for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Inkluderende læringsmiljø». 

 
I tråd med Kontrollutvalgets vedtak har Agder Kommunerevisjon IKS laget denne 
prosjektplanen for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet inn mot Ivelandskolen. 
Utgangspunktet for prosjektet er altså at Kontrollutvalget ønsker å undersøke i hvilken 
grad kommunen jobber systematisk for å sikre et mest mulig inkluderende lærings-
miljø for elevene i Ivelandskolen. 
 

2 Formål og problemstillinger 
Nyere skole- og pedagogikkforskning1 indikerer at sentrale problemstillinger i den 
norske skolen, eksempelvis knyttet opp mot læringsutbytte, psykososialt miljø / 
mobbing, tilpasset opplæring og spesialundervisning samt frafallsproblematikk, må 
ses i sammenheng med skoleeiers, det vil si den enkelte kommunes, arbeid med 
skolenes læringsmiljø. Utgangspunktet for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet 
således er at bevisst og systematisk arbeid med et inkluderende læringsmiljø, 
sammen med tydelig klasseledelse og nære relasjoner mellom lærer og elev, er 
sentralt for å oppnå god måloppnåelse i skolesektoren.  
 
For å belyse i hvilken grad Iveland kommune jobber strategisk og systematisk med å 
sikre et inkluderende læringsmiljø i skolen, vil Agder Kommunerevisjon IKS i dette 
forvaltningsrevisjonsprosjektet ta for seg følgende problemstillinger:  
 
 
 

                                            
1 Se eksempelvis arbeidet til Thomas Nordahl. 
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1. Hva er status når det gjelder spesialundervisning i Iveland kommune? 
 

2. I hvilken grad bidrar Pedagogisk-psykologisk tjenestes (PPTs) arbeid til å 
skape et inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland? 
 

3. I hvilken grad bidrar Iveland kommunes tilnærming til den generelt tilpassete 
undervisningen til å skape et inkluderende læringsmiljø på skolene i Iveland? 

 
Agder Kommunerevisjon vil her være ute etter å belyse i hvilken grad kommunen 
arbeider målrettet mot at skolene møter utfordringer i skolehverdagen med et 
systemperspektiv snarere enn et individ- og diagnoseperspektiv hvor eleven selv 
«eier» problemene, samt i hvilken grad kommunen arbeider eksplisitt og målrettet mot 
at skolenes grunnleggende holdning er inkluderende og at utgangspunktet er at alle 
elevene skal få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. 
 

3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er rele-
vante på området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen.  
 

3.1 Opplæringsloven 

Ifølge Utdanningsdepartementet er en inkluderende tilnærming til opplæringen i den 
norske skolen et verdigrunnlag som har sterk oppslutning i samfunnet vårt og som er 
nedfelt i opplæringslovens formålsparagraf. Inkluderende opplæring innebærer at 
skolen aktivt må ta hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov – i 
organisering, innhold og pedagogikk. Elever skal oppleve gode læringsmiljøer hvor 
det faglige og sosiale fellesskapet er utviklende og godt. I noen sammenhenger 
krever det utstrakt individuell tilrettelegging.2 
 
Gitt dette prosjektets innretning og det faktum at kommunens tilnærming til spesial-
undervisning er en indikator på tilnærmingen til det generelle læringsmiljøet, er 
opplæringslovens § 1-3 om tilpasset opplæring samt kapittel 5 om spesialunder-
visning de mest sentrale lovreferansene. Opplæringslovens § 1-3 slår fast at  
 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lær-
lingen og lærekandidaten.  
[…] 

 
Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset opplæring som det er 
knyttet et enkeltvedtak til. Opplæringslovens § 5-1 regulerer hvem som har rett til 
spesialundervisning samt vurderingstemaet når det skal avgjøres hvilket opplærings-
tilbud som skal gis:  
 

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  
 

                                            
2 Se https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/hva-betyr/tilpasset-opplaring/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/hva-betyr/tilpasset-opplaring/
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I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast 
vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at 
det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til 
andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. 
Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet 
som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.  

 
Det følger av § 5-1 at det nærmere innholdet i og omfanget av retten til spesial-
undervisning i hovedsak er avhengig av en totalvurdering gjort ut fra skjønn. Opplær-
ingslovens § 5-3 regulerer kommunens ansvar til å treffe enkeltvedtak om spesial-
undervisning, den sakkyndige vurderingen og krav til denne. 
 

3.2 Forskning: Bred og inkluderende tilnærming til tilpasset opp-
læring 

Forskning vil også være en sentral referanse i dette prosjektet. Kort sagt peker nyere 
skole- og pedagogikkforskning3 i retning av at den generelt tilpassete opplæringen 
bør være inkluderende og ta utgangspunkt i systemperspektivet snarere enn i et 
individ- og diagnoseperspektiv hvor eleven selv «eier» problemene man står overfor. 
Det vil således være sentralt å få belyst ulike innfallsvinkler til begrepet tilpasset 
opplæring, idet det generelle undervisningstilbudet som gis på en skole vil være en 
sentral faktor når PP-tjenesten skal gjøre en sakkyndig vurdering av i hvilken grad en 
gitt elev får tilfredsstillende utbytte av undervisningen eller ikke. Det er følgelig 
interessant at forskning peker i retning av at det er en sammenheng mellom graden 
av inkludering i den ordinære opplæringen på den ene siden og behovet for 
spesialundervisning på den andre siden. 
 

4 Gjennomføring og metode 

4.1 Dokumentanalyse 

Det skisserte forvaltningsrevisjonsprosjektet fordrer fortrolighet med relevante deler av 
lovverket, det vil si opplæringslov, forskrift og forarbeider, i tillegg til aktuelle veiledere 
og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.  
 
Videre vil revisjonen sette seg nærmere inn i nyere forskning innen prosjektets 
hovedtemaer. 
 
Sentrale dokumenter i oppvekstsektoren i Iveland kommune må også gjennomgås.  
 

4.2 Intervjuer av nøkkelpersoner (kvalitativt innrettet datainnsam-
ling) 

Formålet med det skisserte prosjektet kan imidlertid ikke realiseres dersom revisjonen 
kun tar utgangspunkt i allerede eksisterende dokumenter. Det ligger således an til at 
det gjennomføres intervjuer med nøkkelpersoner i skolesektoren. 

                                            
3 Se eksempelvis arbeidet til Thomas Nordahl. 
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