
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: Tirsdag 6. juni 2017 kl. 13.00 
 

Sted: Kommunehuset, møterom kommunestyresalen 

 

Saksliste: 

SAK 09/17 GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 10/17 NUMMERERT BREV NR. 2 FRA REVISOR 

 

Eventuelt 

   Iveland, 31.05.2017 

   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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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 

 

MØTEBOK 
 

Møte nr. 02/17 

 

Dato: 23. mai 2017 kl. 13.00 – 15.45 

Sted: Kommunehuset, møterom Posten 

 

 

Tilstede: 

Lars Arnfinn Flatelid, leder 

Karl Inge Thomassen 

Kristin Skaiaa 

 

Dessuten møtte: 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Revisor Tommy Pytten 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 

 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 

 

SAKSLISTE: 

SAK 05/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 

SAK 06/17 NUMMERERT BREV NR. 2 FRA REVISOR 

SAK 07/17 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016 

SAK 08/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

Faste poster:  

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer  

 

Eventuelt 
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Kvinesdal, 23.05.2017  

 

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 23. mai 2017      Iveland kontrollutvalg 

 

SAK 05/17 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 15. februar 2017 godkjennes. 

 

 

 

SAK 06/17 NUMMERERT BREV NR. 2 FRA REVISOR 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Kontrollutvalget vil invitere rådmannen til neste møte i kontrollutvalget for å 

redegjøre for hvilke tiltak som kommunen har satt i verk for å sikre at de forhold 

som fremkommer i nummerert brev nr. 2 fra revisor ikke vil finne sted i 

fremtiden.  Etter møteplanen er neste møte 6. juni 2017. 

 

 

Saksutredning:      Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

Sak 06/17 NUMMERERT BREV FRA REVISOR 

 

Vedlegg 

 Nummerert brev nr. 2 fra Agder Kommunerevisjon IKS 

 

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. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

 

SAK 07/17 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2016, IVELAND 

KOMMUNE 

 
Enstemmig vedtak: 

Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes regnskap for 2016.  Sammen 

med årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra 

Agder Kommunerevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende 

spesifikasjoner og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle 

krav i regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 

 

Kontrollutvalget vil også peke på at regnskapet, årsmeldingen og 

revisjonsberetningen ble fremlagt lang tid etter fastsatte frister. Dette gjør det 

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

 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet 

datert 22.05.2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Iveland kommunes 

årsregnskap for 2016. 

 

Saksfremstilling:    Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 
Sak 07/17 Kommuneregnskapet for 2016, Iveland kommune 

 

Lover, forskrifter: 

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 

 

Saksdokumenter vedlagt saken: 

Årsregnskapet for 2016  

Årsberetningen for 2016  

Negativ revisjonsberetning, datert 27.02.2017 

Revisjonsberetning, datert 22.05.2017 

 

Saksopplysninger: 

Driftsregnskapet viser kr 105 021 898 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr. 3 858 550. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap, 

investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, 

og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
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Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 

regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 

Norge. 

 

 

For øvrig vises det til revisjonsberetningen. 

 

Behandling av årsregnskapet 

Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 

årsberetning: 

 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 

- Rådmann utarbeider årsmelding 

- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 

- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 

- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 

- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 

Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle spørsmål i 

forbindelse med regnskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes regnskap for 2016.  Sammen med 

årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra Agder 

Kommunerevisjon IKS. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften og 

regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 

 

Kontrollutvalget vil også peke på at regnskapet, årsmeldingen og revisjonsberetningen ble 

fremlagt lang tid etter fastsatte frister. Dette gjør det vanskelig for utvalget å gjøre sine 

pliktige oppgaver på en fullgod måte. 

 

Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 22.05.2017, 

har kontrollutvalget ingen merknader til Iveland kommunes årsregnskap for 2016. 

 

SAK 09/17 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 
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 utgangen av 2017. 
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Karl Inge Thomassen fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å legge frem en prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Styring og Internkontroll – innenfor det økonomiske 

området.» 

 

Forslaget fra saksbehandler var: 

«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.» 

 

Forslaget fra Karl Inge Thomassen fikk 1 stemme, mens forslaget fra sekretær fikk 2 stemmer 

og ble vedtatt. 

 

 

Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

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». 

 

Agder Kommunerevisjon 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? 
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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. 

 

 

Faste poster: 

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer 

 

 

Eventuelt 

 

 Kommunale vedtekter vedr. eiendomsskatt bør endres slik at lovhenvisninger i 

vedtektene er riktige i henhold til gjeldende lovverk. 

 

Neste møte i kontrollutvalget er etter møteplanen 6. juni 2017. 



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 10/17 

        Møtedato: 06.06.2017 

        Saksbehandler: kih 

 

 

Sak 10/17 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. 

 

Rådmannen er invitert til møtet for å gi en redegjørelse om hvilke tiltak kommunen har 

iverksatt for å sikre at tilsvarende forhold ikke vil finne sted i fremtiden. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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