
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 16. november 2016 kl. 13.00 
 

Sted: Kommunehuset, møterom Sansehagen (2. etasje) 

 

Saksliste: 

SAK 13/16 GODKJENNING AV MØTEBOK  

SAK 14/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 

SAK 15/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

SAK 16/16 MØTEPLAN 2017 

 

Orientering: 

Rådmannen er 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  

 

Faste poster: 

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer (bl.a. om sommervedlikehold kommunale veier ) 

 

Eventuelt 

   Iveland, 09.11.2016 

   Lars Arnfinn Flatelid 

   Leder 

        Kjell Ivar Hommen  

        Utvalgssekretær 
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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. 05/16 

 

Dato: 21.09.2016 kl. 13.00 – 15.45 

Sted: Kommunehuset, møterom Posten 

 

 

Tilstede: 

Lars Arnfinn Flatelid, leder 

Karl Inge Thomassen, nestleder 

Aslak Øyna, 2. varamedlem 

 

Kristin Skaiaa hadde forfall (1. varamedlem kunne ikke møte) 

 

Dessuten møtte: 

Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Utvalgssekretær Kjell Ivar Hommen 

 

Det var ikke merknader til innkalling og saksliste. 

 

SAKSLISTE: 

SAK 10/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

SAK 11/16 OVERORDNET ANALYSE 

SAK 12/16 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 

 

Referatsaker: 

R 06/16 Engasjementsbrev fra Agder Kommunerevisjon IKS 

R 07/16 Pilotprosjekt 

R 08/16 Protokoll fra styret i Agder Sekretariat 

 

Faste poster:  

 Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid 

 Revisor orienterer (bl.a. om sommervedlikehold kommunale veier) 

Eventuelt 
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Kvinesdal, 21.09.2016   

 

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 21. september 2016      Iveland kontrollutvalg 

 

SAK 10/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 
 

Enstemmig vedtak: 

 

Møtebok fra 13. juni 2016 godkjennes. 

 

 

 

SAK 11/16 OVERODNET ANALYSE 

 

Enstemmig vedtak: 

 

Disse områdene tas med i forslag til Plan 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 

 

Forslag til Plan for forvaltningsrevisjon legges frem i neste møte i kontrollutvalget. 

 

 

Saksfremstilling:     Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 11/16 OVERORDNET ANALYSE 

 

Vedlegg: 

 Agder Kommunerevisjon IKS – Overordnet analyse, datert august 2016 

 

Saken gjelder: 

 

Iveland kontrollutvalg bestilte Overordnet analyse i sitt møte 25.11.2015. 

 

Formålet med analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innenfor de ulike 

enheter i kommunen. Analysen skal danne grunnlag for Plan for forvaltningsrevisjon for 

Iveland kommune. 

 

Det vil bli en gjennomgang av analysen i møtet, og en drøfting av hvilke prosjekter som kan 

være aktuelle å forslå i Plan for forvaltningsrevisjon. 

 

Tanken er å legge frem en Plan for forvaltningsrevisjon i neste møte, basert på de 

prioriteringer som kontrollutvalget gjør etter gjennomgangen av den fremlagte analysen. 

 

Saken legges frem uten innstilling. 

 



Agder Sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 

4 

 

SAK 12/16 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 

 
Enstemmig vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 på  

kr. 738 000. 

 

2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Saksfremstilling:    Saksbehandler: Kjell Ivar Hommen 

 

SAK 12/16 BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2017 

 

Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, styret – sak 05/16  

2.    Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2017 

 

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget skal etter § 18 i forskrift om kontrollutvalg utarbeide forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte 

både kontrollutvalgets og revisjonens samlet virksomhet.  

 

Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag 

Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra saksbehandling til 

utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold m.m. Styret i Agder Sekretariat 

behandlet budsjettet i møte 1. september 2016 og legger i sitt budsjett opp til at 

driftstilskuddet fra hver av eierkommunene blir kr 123.000 for 2017, som er en økning med kr 

3.000 fra 2016. 

 

Kommunerevisjonens budsjettforslag 

Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS. Det foreslås en økning 

i revisjonstilskuddet på 1,9% fra 2016 til 2017.Revisjonstilskuddet utgjør for 2017 kr 

525.000. 

 

Kontrollutvalget sine utgifter 

Ifølge forskrifta skal utgifter til kontrollutvalgets samlede virksomhet være en del av 

budsjettet for kontroll og tilsyn. Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til 

dekning av utvalget sine utgifter. Dette gjelder bl.a. møtegodtgjørelse, reiseutgifter, kurs mm. 

Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er satt til kr 50.000. 

 

Budsjettforslaget: 

Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

 Forrige års budsjettramme 

 Forslag til delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2017 

 Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2017 
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 Budsjettforslag 2017 Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2015 

Tilskudd til 

revisjonsdistrikt 
Kr.  525 000 

 

Kr. 515 196 

 

Kr 525 568 

Andel av 

sekretariatstjenester 
Kr.  123 000 Kr.  120 000 Kr  117 000 

Kontrollutvalgets utgifter ; 

Møtegodtgjørelse m.v. 

 

Kurs og andre utg. 

Andre konsulenttjenester 

 

Kr     15.000 

 

Kr     25.000 

Kr     50.000 

 

Kr    15.000 

 

Kr    25.000 

Kr    80.000 

 

Kr   15.000 

 

Kr    25.000 

Kr    80.000 

 

Totalbudsjett 

 

 

Kr    738 000 

 

 

 

Kr.  755 196 

 

 

 

Kr   762 568 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2017 på  

kr. 738 000. 

 

2. Kontrollutvalgets vedtak skal i henhold til § 18 i Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 

 

 

Referatsaker 

 

Disse saken ble referert og tatt til orientering: 

 

R 06/16 Engasjementsbrev fra Agder Kommunerevisjon IKS 

R 07/16 Pilotprosjekt 

R 08/16 Protokoll fra styret i Agder Sekretariat 

 

 

 

Faste poster 

 

Kontrollutvalget drøfter sitt videre arbeid: 

 

Rådmannen inviteres for å orientere om økonomiavdelingsfunksjonen i neste møte. 

 

Revisor orienterer: 

 

 Revisor gav er foreløpig orientering om kommunens behandling av anbud på 

sommervedlikehold av kommunale veier. 

 

 Revisjonen er i planleggingsfasen av revisjon av kommuneregnskapet for 2016. 
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Eventuelt 
 

 Møteboken ønskes utsendt sammen med innkalling til møter. 

 

Neste møte i kontrollutvalget er etter møteplanen 16. november 2016. 



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 14/16 

        Møtedato: 16.11.2016 

        Saksbehandler: kih 

 

 

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? 

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 

 

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. 



 
 

 

   
  Agder Kommunerevisjon IKS  E-post: post@agderkomrev.no   Avd. Setesdal 
Postadr.: Postboks 417 Lund  Hjemmeside: www.komrevsor.no   Kasernevegen 19 
  4604 Kristiansand  Telefon Kr.sand: 38 07 27 00   4735 Evje 
Hovedktr. Tollbodgata 37  Telefon Evje: 977 60 455     
Org.nr.  987 183 918 
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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn  

Kommunene har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller som 
selskaper, stiftelser og lignende. Utviklingen har vært en stadig økende bruk av 
fristilte organisasjonsformer1. Vi ser imidlertid tegn på at denne utviklingen delvis 
har stoppet opp. Denne utviklingen har ført til en mer kompleks og fragmentert 
organisering av den kommunale virksomheten. Dette innebærer utfordringer når 
det gjelder styring, og det reiser spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn.  
 
Kommunelovens kapittel 12 inneholder bestemmelser vedrørende kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskap mm. Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner ble vedtatt i forbindelse med endring av kommuneloven i 2004. 
De nye bestemmelsene om selskapskontroll i kommuneloven tilsvarer de som 
gjelder for Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i 
selskaper. 
 
Frem til ny aksjelov trådte i kraft fra 1999 kunne aksjeselskap hvor en eller flere 
kommuner hadde mer enn 50 % av stemmene velge kommunens revisor 
(kommunerevisjonen). Denne bestemmelsen ble ikke videreført i ny aksjelov.  
På samme måte avskar ny revisorlov av 1999 muligheten for kommunalt eller 
fylkeskommunalt eide aksjeselskaper til å velge kommunal- eller 
fylkeskommunal revisjon. Dette har medført at kommunal revisjon for perioden 
1999 – 2004 ikke hadde mulighet for innsyn i kommunale heleide aksje-
selskaper. Dette ble endret ved de nye bestemmelsene om selskapskontroll i 
kommuneloven, jf. koml. § 80. 
 

1.2 Formål 

Selskapskontrollen er et middel for å påse at forvaltningen av kommunens 
eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger og i henhold til aktuelle lover og regler.  
 
 

2 Generelt om selskapskontroll 

 
Som tidligere nevnt har det i kommunesektoren vært en stadig økende bruk av 
fristilte organisasjonsmodeller. Denne utviklingen har erstattet tradisjonell 
etatsstyring. Resultatet er en mer kompleks og fragmentert organisering av den 
kommunale virksomheten, noe som igjen innebærer særskilte utfordringer når det 
gjelder folkevalgtes demokratiske styring og kontroll. 

 
Valg av organisasjonsform legger rammene for kommunestyrets 
styringsmuligheter overfor fristilte selskaper, ettersom disse har egne 

                                            
1
 Norges Kommunerevisorforening veileder for "Selskapskontroll fra A til Å" av 2012. 
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selskapsorganer og er regulert av særskilt lovgivning, som bl.a. fastsetter 
forholdet mellom eierne (kommunene) og selskapsorganene. 

 
 

3 Sentrale lov- og forskriftsbestemmelser 
 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5 og for øvrig 
nærmere omtalt i forskrift om kontrollutvalg kapittel 6, §§ 13 - 15. 
 

3.1 Kommunelovens bestemmelser 

Etter bestemmelsene i kommuneloven er ansvaret for selskapskontrollen lagt til 
kontrollutvalget. Dette fremgår av koml. § 77, nr. 5 som har følgende ordlyd: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.” 

 
Hvilke selskaper som skal omfattes av selskapskontrollen og revisors mandat er 
regulert i koml. § 80: 

  
«I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6, i interkommunale 
styrer etter § 27 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene 
eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale 
selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer, har kommunens eller 
fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som 
finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret 
og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan 
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 
 
Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og 
revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal 
sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. 
 
Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har 
rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i 
representantskap og tilsvarende organ.» 
 
I departementets merknader til paragrafen fremgår det at eierskapskontrollen 
primært dreier seg om å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresse, 
utøver myndigheten på den måte som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven 
(for eksempel aksjeloven). 

 
Dersom kommunestyret velger å fastsette regler for selskapskontrollen og dermed 
påvirke innholdet i selskapskontrollen, framgår det av departementets merknad til 
paragrafen at kommunestyret på denne måten ikke kan innskrenke den 
innsynsretten som kontrollutvalget og revisor har etter paragrafens første ledd. 
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Kommunal etat

(koml § 10)

Kommunal 
institusjon

(koml § 11)

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 27)

Kommunalt 
foretak

(koml kap 11)

Interkomm. 
selskap

(IKS-lov)

Aksjeselskap

(AS-lov)

Stifting

(Stiftingslova)

Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt

Offentlige 
og private 

eiere

Offentlige eiere Ingen 
eiere

Interkomm. 
samarbeid

(koml § 28 a-c)

I tillegg gir koml. § 80 en innsynsrett i selskaper som fullt ut – direkte eller 
indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for 
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg, og den som på utvalgets vegne 
utfører selskapskontroll. I den grad det offentlige ikke eier alt, må det foreligge en 
avtale mellom eierne av selskapet. Det kan også legges inn som forutsetning fra 
kommunestyret om at koml. § 80 bør legges til grunn for aksjeselskap hvor 
kommunen går inn på eiersiden. 
 
Figuren under viser ulike organisasjonsformer for kommunal virksomhet. Figuren 
viser at jo lenger mot høyre en går, jo svakere blir kommunestyrets mulighet for 
innsyn og kontroll. Det går et prinsipielt skille ved overgangen mellom 
forvaltningsorgan og selvstendige rettssubjekt. Derfor har man fått bestemmelser 
om selskapskontroll for å sikre informasjon og innsyn i heleide selskapers 
virksomhet (koml. § 80). En stiftelse har ingen eiere, den eier seg selv. Derfor 
faller stiftelser utenfor ordinær selskapskontroll.  

 
Selskapskontroll er først og fremst aktuelt i IKS og AS som i sin helhet eies av 
kommuner og fylkeskommuner og heleide døtre av disse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Bestemmelser i forskrift om kontrollutvalg 
Forskrift om kontrollutvalg § 13 omhandler selskapskontroll. Her fremgår det at: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.  

 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for 
gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre 
selskapskontroll.” 
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Det er kommunens kontrollutvalg og revisor som har rett til å kreve de 
opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, og som dermed kan gis i 
oppdrag å gjennomføre selskapskontroll. Men samtidig er det opp til 
kontrollutvalget å avgjøre hvem som på kontrollutvalgets vegne skal utføre 
selskapskontrollen.  

 
Forskrift om kontrollutvalg § 14 omhandler selskapskontrollens innhold. Her 
fremgår det at: 

 
”Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å 
kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser 
i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og 
forutsetninger (eierskapskontroll).  

 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner kap. 3.” 

 
I følge departementets merknader til § 14 avgjør kontrollutvalget selv om 
selskapskontrollen i tillegg til eierskapskontroll også skal omfatte 
forvaltningsrevisjon i selskapet. Siden forvaltningsrevisjon er en form for revisjon, 
følger det at denne delen av selskapskontrollen, i motsetning til 
eierskapskontrollen, ikke kan utføres av kontrollutvalgets sekretariat.  
 
Forskrift om kontrollutvalg § 15 omhandler rapportering om selskapskontrollen, 
hvor det fremgår: 

 
”Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til 
utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet 
av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. 
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.  

 
Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke 
kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse.” 
 
I følge bestemmelsen er det opp til kontrollutvalget selv å fastsette hvordan utført 
selskapskontroll skal rapporteres til kontrollutvalget, herunder hvilket innhold 
rapporten skal ha. 

 
Selskapet og den som utøver eierfunksjonen har uttalerett til rapporten. 
Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Av departementets merknader 
framgår det at det kan være naturlig at rapporter om gjennomført selskapskontroll 
videreformidles fortløpende til kommunens øverste organ.  
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Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

Selskapskontroll
Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett)

Forskrift om kontrollutvalg – kap. 6

Eierskapskontroll

Obligatorisk

Utfører:
Sekretariatet,

revisjonen eller andre

Forvaltningsrevisjon

Frivillig

Utfører:
Kvalifisert og

uavhengig revisor

Omfatter kommunalt eierskap i:
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner

4 Innhold i selskapskontrollen 
 

Figuren under er hentet fra NKRFs veileder «Selskapskontroll – fra A-Å» og viser 
at selskapskontrollen består av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Forklaring på forskjellen mellom de to typene følger under.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av 
selskapskontroll (Kontrollutvalget skal påse …), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14 
første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser, herunder å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør 
dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 
Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll 
(Selskapskontrollen kan også omfatte …), jfr. forskrift om kontrollutvalg § 14 
andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jfr. 
forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 (§§ 9 – 12) og RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, jfr. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
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5 Gjennomføring og rapportering av kontrollen 
 

5.1 Gjennomføring 
Kontrollutvalget vurderer selv omfanget av selskapskontroller og hvilke kontroller 
som skal gjennomføres med utgangspunkt i plan for selskapskontroll. Utvalget 
kan, i den grad de finner det nødvendig, be om at aktuelle selskaper oversender 
relevante dokumenter. Kontrollutvalget kan gjøre endringer i planen hvis 
forutsetningene skulle endre seg.  

 
Selskapskontrollen gjennomføres av Agder Kommunerevisjon IKS i tråd med det 
kontrollutvalget har bestemt.  

 
Kontroller i selskaper som har flere eierkommuner bør i størst mulig grad 
koordineres.  

 

5.2 Rapportering 
Rapport etter gjennomført selskapskontroll legges frem for behandling i 
kontrollutvalget. Etter kontrollutvalgets behandling oversendes rapporten 
kommunestyret.  

 
Kontrollutvalget rapporterer også om gjennomført selskapskontroll i sin årsrapport 
som legges fram for kommunestyret. Hvis kontrollutvalget har gjort endringer i 
plan for selskapskontroll vil dette framgå av årsrapporten. 
 
 

6 Selskapstyper som omfattes 
 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel 
i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. 
kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale 
selskaper (IKS), aksjeselskaper og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av 
selskapskontroll er f.eks. kommunale foretak (KF) organisert etter koml. kapittel 
11 eller interkommunalt samarbeid etter koml. kapittel 5 og som ikke er eget 
rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av regelverket om selskapskontroll. 

 
Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av 
eierskapets omfang eller av hvem som eventuelt er medeiere. 
Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. F.eks. vil 
rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket av manglende innsynsrett etter 
koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller indirekte – er eid av 
kommuner. I slike tilfeller må forvaltningsrevisjon basere seg på innsyn i åpne 
kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale med de øvrige 
eierne. 
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Iveland kommune forvalter store verdier. Verdiene eies gjennom interkommunalt 
samarbeid, interkommunale selskap eller aksjeselskap. Under følger en kort 
beskrivelse av de ulike selskapsformene. 
 

6.1 Interkommunale selskaper 
Interkommunalt selskap (IKS) er en organisasjonsform for selskaper innen 
offentlig sektor der flere kommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av Lov 
om interkommunale selskaper. Selskapene øverste organ er representant-
skapet. Selskapet ledes av et styre som velges av representantskapet. 
Interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer er typiske funksjons-
områder for interkommunale selskaper. Det er viktig å merke seg at fordi et 
selskap eies av en eller flere kommuner, så betyr ikke dette automatisk at det er 
et interkommunalt selskap. 
 

6.2 Interkommunalt samarbeid 
Interkommunalt samarbeid innebærer at kommuner kan organisere definerte 
prosjekter med utgangspunkt i kommunelovens § 27. Formålet med 
organiseringen er å etablere retningslinjer for samarbeidet og innebærer gjerne 
at det etableres en egen administrasjon for å ivareta oppgavene man er enige 
om å løse i fellesskap. Samarbeidet har som hovedregel ikke egne 
inntekter ut over tilskudd og lignende fra andre, men er basert på at kommunene 
dekker kostnader etter en avtalt fordelingsnøkkel. 

 

6.3 Aksjeselskaper 
Et aksjeselskap (forkortet AS) er et selskap hvor eierne har betalt inn en 
aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Eierne har som utgangspunkt 
ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som 
eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor 
aksjonærene normalt har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier 
(selskapsvedtektene kan spesifisere enkelte aksjer som stemmerettsløse).  
Et aksjeselskap ledes av et styre som velges av generalforsamlingen. Styret 
tilsetter daglig leder. 
 

6.4 Organisering av kommunal virksomhet 

Kort oppsummert kan kommuner velge å organisere sin virksomhet på følgende 
ulike måter: 

 som kommunal etat (del av kommunen som juridisk subjekt) 

 som kommunalt foretak etter kommunelovens kapittel 11 (del av kommunen 
som juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 uten at det er et 
eget rettssubjekt (del av kommunen som juridisk person) 

 som interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 som eget 
rettssubjekt  

 som vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28) 

 som interkommunalt selskap (eget rettssubjekt) 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Vannverk
http://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv
http://no.wikipedia.org/wiki/Museum
http://no.wikipedia.org/wiki/Selskap_(jus)
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksjekapital
http://no.wikipedia.org/wiki/Aksje
http://no.wikipedia.org/wiki/Gjeld
http://no.wikipedia.org/wiki/Generalforsamling
http://no.wikipedia.org/wiki/Stemmerett
http://no.wikipedia.org/wiki/Selskapsvedtekter
http://no.wikipedia.org/wiki/Styre
http://no.wikipedia.org/wiki/Daglig_leder
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 som aksjeselskap (eget rettssubjekt) 

 som stiftelse (stiftelsen er selveiende/ingen eierorgan) 
 
 

7 Iveland kommunes eierinteresser i ulike selskaper 
 

Under følger en oversikt over de ulike selskapene der kommunen er eier eller 
medeier i. Oversikten bygger på informasjon fra kommunen, offentlige registre og 
vår kjennskap til de kommunale selskapene.  
 
I vedlegg 1 gis det også en oversikt over selskapene kommunen har eierinteresse 
i, og en nærmere beskrivelse av hvert selskap. Eventuelle nye selskaper som 
kommunen investerer i vil også omfattes av selskapskontrollen, jf. koml. § 80.  
Selskapsoversikten kan inndeles i følgende kategorier: 
 

 
Heleide aksjeselskaper (direkte eller gjennom annet heleid AS) 
 
Kommunen har pr. dato ingen heleide aksjeselskap. 
 
 
Andre aksjeselskaper med kun offentlige eierinteresser 

 Setpro AS 
 
 
Interkommunale selskap og samarbeid  

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdalsmuseet IKS 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Agder Kommunerevisjon IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal IKT (KL § 27) 

 Agder Sekretariat (KL § 27) 
 
 
Aksjeselskaper/andre selskaper som også har private eierinteresser (kan omfattes) 

 Agder Energi AS 

 Aust-Agder Næringsselskap AS 

 LL Setesdal Bilruter 

 Setesdal Informasjons og Kompetansenter AS 

 Radio Loland SA 

 USUS AS 

 AT Skog SA  

 Kommunekraft AS 
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8 Plan for selskapskontrollen i Iveland kommune  
 

Planen bør inneholde en oversikt over alle selskaper som kommunen har 
interesser i. Det bør kort angis hva selskapenes formål er, og det bør inngå en 
generell risiko- og vesentlighetsvurdering på det nivå som finnes hensiktsmessig. 
Eventuelle planer om forvaltningsrevisjon i selskaper gjennomføres etter avtale 
med kontrollutvalget.  
 
For å få en rasjonell og fleksibel gjennomføring av selskapskontrollen bør 
kommunestyret vedta at kontrollutvalget ved behov kan foreta endringer i planen i 
planperioden. 

 

8.1 Eierskapskontroll  
Revisjonen har utarbeidet dette forslaget til retningslinjer for gjennomføring av 
selskapskontrollen: 

 

 Informasjonsinnsamling og kartlegging: 
o Fremskaffe en oversikt over kommunens eierandeler i selskaper som 

kommer inn under selskapskontrollen samt en angivelse av selskapenes 
formål og type virksomhet. 

o Kartlegge kommunens intensjon med det enkelte selskapet 
(plan/strategi). Dette vil danne utgangspunkt for eierskapskontrollen, og 
bør fremgå av vedtak og forutsetninger som ligger til grunn for 
opprettelsen av selskapet. For ytterligere å kartlegge hensikt og 
intensjon kan det være aktuelt å gjennomgå relevante dokumenter som 
årsregnskap, styrets årsberetning, protokoller mv. 

o Kartlegge hvem som har opptrådt på kommunens vegne i styrer, 
representantskap og på generalforsamlinger de siste 2 årene, og om det 
er utarbeidet egen instruks eller mandat for personer som opptrer på 
vegne av kommunen. 

o Undersøke om det er gitt opplæring eller informasjon om ansvaret som 
representantskaps- eller styremedlem i de aktuelle selskaper. 

o Kartlegge om kommunen har et arkivsystem for stiftelsesdokumenter, 
regnskaper, vedtekter mm for de selskapene kommunen er medeier i. 

o Undersøke hvorvidt det skjer rapportering til politiske organer om 
utviklingen i de selskaper kommunen eier eller har eierandeler i. 
 

 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens eierinteresse i de aktuelle 
selskaper (betydning for ressursinnsats ved selskapskontrollen). Risiko relatert 
til eierskapskontrollen er sannsynligheten for at virksomheten avviker fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og sannsynligheten for at 
virksomheten ikke drives i henhold til lov og regler og på en økonomisk 
forsvarlig måte. Vesentlig knyttet til eierskapskontrollen kan defineres som den 
betydning selskapet har for kommunen. Vesentlighet består av både en 
kvalitativ og en kvantitativ vurdering. 
 

 Vurdere selskapets vedtekter mot kommunestyrets forutsetninger for 
etableringen. 
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 Kontroll med at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, 
herunder innenfor de rammer som vedtektene gir. 

 

 Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak 
og forutsetninger. 

 

 Vurdering av den enkelte virksomhet sett fra et eierperspektiv (f. eks. 
kapitalgrunnlag, avkastning, overordnet regnskapsanalyse, større avvik mellom 
regnskap og budsjett). 

 

 Andre forhold (etter nærmere vurdering av den enkelte virksomhet). 
 

 Vurdere om den som utfører selskapskontrollen bør delta på 
representantskapsmøter og/eller generalforsamlinger. 

 

 Utarbeide utkast til rapport for selskaper som omfattes av eierskapskontrollen. 
 

 Innhente uttalelser fra selskaper som omfattes av eierskapskontrollen og den 
som utøver kommunens eierfunksjon på forhold som omtales i utkast til rapport 
om utført kontroll. 

 

 Rapportering av utført selskapskontroll til kontrollutvalg og kommunestyret 
(kontrollutvalget fastsetter omfang og hyppighet av kontrollen). 

 

 Har konstitueringen av selskapets organer skjedd i forhold til det aktuelle 
lovverket? Dette gjelder ved selskapsetablering.  

 

 Kontroll av åpningsbalansen i den fristilte virksomheten (er de verdier som 
kommunen avgir til virksomheten i overensstemmelse med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger og står de i et rimelig forhold til motytelsen i form av 
aksjer, innskuddskapital eller lignende). 

 
 
Ved gjennomføring av selskapskontroll for et selskap utarbeides det problem-
stillinger sett i forhold til et eierperspektiv (kommunen) og et selskapsperspektiv. 
Ved forvaltningsrevisjon i selskaper utarbeides det revisjonskriterier i samsvar 
med RSK 001. 

 

8.2 Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon 
Kommunen avgjør selv om det i tillegg til eierskapskontrollen også skal utføres 
forvaltningsrevisjon i selskapet. Kontrollutvalget kan fatte vedtak om eventuelle 
forvaltningsrevisjonsprosjekter som ønskes utført som en del av 
selskapskontrollen. 
 

8.3 Risiko og vesentlighetsvurdering 

Følgende kriterier vil være relevante i forbindelse med en risikovurdering: 
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o risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger 

o risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler og på en 
økonomisk forsvarlig måte 

o risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke 
gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger 

 
Når det gjelder vurdering av hvor vesentlige selskapene er for kommunen 
(vesentlighetsvurdering) vil disse kriteriene være relevante: 
o selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
o selskapets samfunnsmessige ansvar 
o kommunens eierandel 
o økonomisk gevinst- og tapspotensial 
o kommunens motiv for eierskapet 

 
På bakgrunn av ovennevnte har revisjonen lagt følgende kriterier til grunn for 
analysen for prioritering av selskapskontroll: 
o selskap der det er avdekket mulige risikoforhold 
o selskap som har et samfunnsmessig ansvar 
o selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
o selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen 
o selskap som er heleide av kommunen 
o selskap der kommunen har omfattende eierinteresser (aksjepost eller 

eierandel) 
o økonomisk gevinst- og tapspotensiale for kommunen 
o etikk og omdømme 

 
For det enkelte selskap er risikoen og vesentligheten angitt som lav (L), middels 
(M) eller høy (H). Det kan også være noen selskap hvor risiko og vesentlighet er 
angitt til L/M eller M/H. Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir hvor aktuelt 
revisjonen vurderer at det er å foreta selskapskontroll knyttet opp mot ulike 
faktorer som selskapets omsetning, lover og regler, antall ansatte, betydning for 
eieren, tidligere gjennomført selskapskontroll m.m. 

 

8.4 Prioriteringer i denne planperioden 
Revisjonens mål er at denne planen for selskapskontroll skal gi et godt grunnlag 
for kontrollutvalget til å bestemme hvilke selskaper man skal foreta 
selskapskontroll i for den inneværende valgperioden 2015-2019. 

 
Planen for selskapskontroll er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll i de ulike selskapene. 
Vi har identifiserte risikoområder og angitt hvor vesentlige selskapene er for 
kommunen, og gjennom dette arbeidet gitt en samlet risiko og vesentlighet for 
det enkelte selskap. Basert på denne vurderingen er det nedenfor gitt forslag til 
hvilke selskaper som det bør gjennomføres eierskapskontroll i og eventuelt 
forvaltningsrevisjon. Disse selskapene er i hovedsak vurdert til å ha en risiko og 
vesentlighet på middels/høy (M/H) eller høy (H).  
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Der det er flere kommuner som har eierinteresser i de samme selskapene, 
anbefaler revisjonen at det som hovedregel bør gjennomføres koordinerte 
kontroller i disse selskapene.  
 
Revisjonen vil anbefale at kontrollutvalget velger hvilke selskap de vil foreta 
selskapskontroll i denne valgperioden ut fra listen nedenfor. Selskapene er ikke 
satt opp i prioritert rekkefølge. Revisjonen anbefaler i tillegg at planen skal være 
dynamisk, slik at kontrollutvalget kan foreta omprioritering i perioden. 
 

 Aust-Agder museum og arkiv IKS 

 Konsesjonskraft IKS 

 Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (gjennomført i 2013) 

 Setesdal Brannvesen IKS 

 Setesdal IKT 
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9 Vedlegg 

 

9.1 Vedlegg 1 – Beskrivelse av selskapene 
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Beskrivelse av selskapene Iveland kommune har eierinteresse i (alle regnskapstall i 1000)  Vedlegg 1.                                                                                                            

Heleide aksjeselskaper (direkte 
eller gjennom annet heleid AS) 

Kom. 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

  
Kommunen har pr dato ingen heleide 
aksjeselskap 
 
 

 

100 % Stiftet  
Formål:  

 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning   

Resultat   

Langsiktig gjeld   

Egenkapital   

Antall ansatte   

Andre aksjeselskaper med kun 
offentlige eierinteresser 

Kom. 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

Setpro AS 
Org.nr 957 876 374 
 
 

(Risiko og vesentlighet M) 
 

20 % Stiftet 28.12.1995 
Formål: Primært være tiltaksarrangør for ulike tiltakstyper administrert av Aetat eller 
andre offentlige instanser og følge opp de til enhver tid gjeldende krav satt av 
premissleverandør for disse tiltakene. Selskapet skal være et kompetansesenter for 
attføring i setesdalsregionen og drive ett aktivt utviklingsarbeid innenfor området. 
Selskapet kan drive andre typer forretningsvirksomhet, slik som opplæring, 
kompetanseutvikling, kursvirksomhet eller utføre tjenester knyttet til eierkommunene. 
Selskapets overskudd skal være i bedriften og disponeres til formål som styrker 
fremtidig drift. 

Evje og Hornnes 
kommune, Bygland 
kommune, Valle 
kommune og Bykle 
kommune 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  16 403 14 909 

Resultat 1 154 261 

Langsiktig gjeld 0 455 

Egenkapital 6 462 5 308 

Antall ansatte  15 15 

Interkommunale 
sammenslutninger (IKS/KL § 

27) 

Kom. 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

Agder Kommunerevisjon IKS* 
Org.nr 987 183 918 
 

 
* Vi har ikke foretatt risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 

4 % Stiftet 24.03.2004  
Formål: Utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til 
kommuneloven § 60 og tilhørende forskrifter om revisjon og kontrollutvalg. Tilsvarende 
gjelder også kommunale foretak og interkommunale selskaper som deltakerne er 
medeiere i. Selskapet kan også påta seg andre revisjonsoppdrag i den utstrekning 
lovgivningen gir adgang til dette.  

Vest-Agder 
fylkeskommune, 
Kristiansand, Søgne, 
Songdalen, Evje og 
Hornnes, Bygland, 
Bykle, Valle og 
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Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS, Setesdal 
Revisjonsdistrikt IKS og Fylkesrevisjonen i Vest-
Agder er slått sammen til Agder Kommunerevisjon 
IKS fra 01.01.16. De presenterte regnskapstall er 
for Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS. 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 Vennesla 

Omsetning  13 014 12 553 

Resultat 478 -197 

Langsiktig gjeld (pensjon) 20 112 19 902 

Egenkapital 5 931 4 260 

Antall ansatte  11 11 

Konsesjonskraft IKS 
Org.nr 971 330 937 

 
(Risiko og vesentlighet M/H) 

1,69 % Stiftet 25.08.2003 
Formål: Konsesjonskraft IKS skal vere ein leiande nasjonal forvaltar av 
konsesjonskraft. Konsesjonskraft IKS skal omsetje kommunane og fylkeskommunen si 
konsesjonskraft, gjennom å ta i mot og formidle vidare den pengeytinga som oppstår 
gjennom forvaltinga av konsesjonskraftrettane og delta i verksemd som har naturleg 
samanheng med dette. Konsesjonskraft IKS skal etterleve og praktisere prinsippet om 
meiroffentligheit i alt arbeid. Konsesjonskraft IKS skal mellom anna trygge 
konsesjonskraftordninga som ein kommunal/fylkeskommunal rett, trygge verdien i 
konsesjonskraftordninga, og sikre deltakarane påreknelege og gode inntekter. 

Vest-Agder 
fylkeskommune, Aust-
Agder fylkeskommune, 
og kommuner på 
Agder  

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  257 734 191 270 

Resultat 22 418 6 846 

Langsiktig gjeld 0 0 

Egenkapital 99 424 77 119 

Antall ansatte  4 4 

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
Org.nr 988 575 941 
 
 

(Risiko og vesentlighet H) 

20 % Stiftet 01.07.2004 
Formål: Føremålet med selskapet er å take vare på alt avfall i regionen på ein 
miljømessig, teknisk og økonomisk forsvarleg måte, ved at kommunane overfører dette 
ansvaret til selskapet. Selskapet skal: etablere, eige og drive anlegg for mottak, 
handsaming og deponering av avfall i dei fem kommunane i samsvar med 
forureiningslov og konsesjonsvilkår, vere ansvarlig for innsamling, transport og 
handsaming av alle avfallstypar etter lovverk og føresegner, ta seg av all innsamling og 
vidare handsaming av slam frå reinseanlegg, septiktanker og lukka anlegg, drive 
informasjon, samordning, rådgjeving og tilrettelegging vedkomande avfallshandtering. 
Selskapet kan ta på seg oppgåver for eigarkommunane og andre kundar og kjøpe 
tjenester knytt til drifta frå andre når dette er teneleg. Selskapet avgjer i kor stor grad 
drifta skal nytte eigne anlegg, utstyr og mannskap, eller ved leige og/eller driftsavtaler 
med kommunar, verksemder eller personar. Representantskapet kan vedta at 
selskapet deltek i andre føretak med avgrensa ansvar, når dette fremjar selskapets sitt 
føremål og kompetanse, og/eller tek sikte på å gjeve tekniske økonomiske- og 
miljømessige driftsflremoner. Kommunane skal samordne sine renovasjonsføresegner 
slik at dei vert like og samsvarer med selskapsavtalen.  

Evje og Hornnes 
kommune, Bygland 
kommune, Valle 
kommune og Bykle 
kommune 
 
 
 
 
 
 
 
Gjennomført 
selskapskontroll i 2013, 
rapport til kommunestyret 
i Evje og Hornnes 
kommune 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  31 218 30 193 

Resultat 1 470 0 

Langsiktig gjeld inkl. pensjon 7 242 7 250 



            

3 
 

Egenkapital 16 387 15 452 

Antall ansatte  12 12 

Setesdal Brannvesen IKS 
Org.nr 887 932 492 
 
 

(Risiko og vesentlighet H) 

25,4 % Stiftet 04.10.2004  
Formål: Å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i brann- og 
eksplosjonsvernloven, så som: Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning 
og akutt forurensning. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Aktivt arbeid med 
forebygging av brann og ulykker. Andre tjenester som deltakerkommunene finner det 
formålstjenlig å tillegge selskapet. Salg av tjenester knyttet til forebyggende og 
beredskapsrelaterte oppgaver. Selskapet skal vektlegge kvalitet gjennom allsidig og 
høg faglig kompetanse for de utfordringer virksomheten står overfor til enhver tid. 
Selskapets virksomhet skal skje i overenstemmelse med den til en hver tid gjeldende 
lovgivning.  

Evje og Hornnes 
kommune, Bygland 
kommune, Bykle 
kommune og Valle 
kommune 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  13 650 12 161 

Resultat 1 080 0 

Langsiktig gjeld 6 959 6 027 

Egenkapital 7 374 6 550 

Antall ansatte  6 7 

Setesdalsmuseet IKS 
Org.nr 987 843 136 
 
 
 
Setesdalsmuseets eiendeler og forpliktelser 
er overført til Aust-Agder museum og arkiv 
IKS fra 01.01.15 (virksomhetsoverdragelse). 
Aust-Agder museum og arkiv IKS ivaretar 
museumsdriften i Setesdal. 
 

 
 
Det er derfor ikke foretatt risiko- og 
vesentlighetsvurdering. 
 

 
 
** Resultat drift og investering 2015 er 
samlet 0. 

16,7 % Stiftet 29.04.2004 
Formål: Føremålet med selskapet er å eige og drive museumsverksemd i 
Setesdalsregionen, og i samband med dette: vere faginstans for deltakerkommunane i 
museumstaglege spørsmål, vere eit fagleg og administrativt kompetansesenter for 
lokale museum og samlingar, og å arbeide for at kulturminne og lokal tradisjon vert 
teke vare på, arbeide aktivt med formidling av regionen sin lokalhistorie og kulturarv 
ved utstillingar og publikasjoner, også i samarbeid med lokale organisasjoner og 
institusjonar, drive og leggje til rette for kunnskapsutvikling, forsking og formidling 
innafor museet sitt interesseområde, arbeide ut frå mål og handlingsplan i regional 
museumsplan / kommunedelplan for deltakerkommunane. Take vare på bygningar, 
gjenstander, bygningsmiljø og anlegg fra regionen, etter nærare avtale med 
deltakerkommunane som er deltakarar i selskapet (deltakarkommunane). Dei 
museumsfaglege oppgåvene skal utføres i tråd med international Council of Museum 
(ICOM) sine etiske retningsliner og nasjonale føringer. 

Aust-Agder 
fylkeskommune, 
Bygland kommune, 
Evje og Hornnes 
kommune, Bykle 
kommune og Valle 
kommune 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  0 9 785 

Resultat ** 0 1 172 

Langsiktig gjeld (pensjon) 0 6 490 

Egenkapital 0 7 708 

Antall ansatte  - 10 

Aust-Agder Museum og Arkiv IKS 
Org.nr 986 088 695 
 
 

2 % Stiftet 03.04.2003 
Formål: Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle 
museums- og arkivfeltet i Aust-Agder ved å: 
- arbeide for at verdfulle, bygningar, gjenstandar, arkiv og andre 

Aust-Agder 
fylkeskommune og 
kommunene i Aust-
Agder 
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(Risiko og vesentlighet M/H) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 er første driftsår for det konsoliderte 
museet.  

informasjonsberarar av historisk og administrativ verdi blir samla 
inn, tekne vare på og gjort tilgjengelege for allmenta, for forskning, 
og administrative formål. 
- aktivt formidle samlingane til institusjonen og avtalepartane saman 
med historia og kulturarven i fylket slik at det fremjar velferda og 
dei demokratiske rettane til innbyggjarane. Barn- og unge skal 
prioriteras i formidlinga. 
- arbeide aktivt for forvaltning, forskning, formidling og 
publisering, gjere Aust-Agders kultur og historie levande for 
befolkninga og bidra til aktiv distriktutvikling i Aust-Agder. 
- vere faginstans for deltakarane i museums- og arkivfaglege spørsmål. 
- utvikle fagleg og administrativ kompetanse ved lokale museum og 
samlingar og arbeide for at lokale kulturminne og lokal tradisjon blir 
tekne vare på. 
- ta på seg betalte oppdrag for offentlige og private organ, og kan 
også administrere eksternt finansierte prosjekt innanfor sitt 
arbeidsfelt. 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  59 966  

Resultat 1 627  

Langsiktig gjeld 229 974  

Egenkapital 146 582  

Antall ansatte  56  

Setesdal IKT (KL § 27) 
Org.nr 896 780 832 
 
 

(Risiko og vesentlighet M/H) 
 

20 % Stiftet 19.01.2011 
Formål: Samarbeidet skal dekke de deltagende kommuners behov, plikter og oppgaver 
innenfor IKT-tjenester, og skal gjennom målrettet bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi fremme utvikling av tjenesteproduksjon, publikumsservice 
og administrative tjenester i deltakerkommunene. Samarbeidet skal ivareta 
deltakerkommunenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi. 

Valle kommune, Evje 
og Hornnes kommune, 
Bykle kommune og 
Bygland kommune. 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  16 244 16 788 

Resultat 156 876 

Langsiktig gjeld (pensjon) 2 162 1 766 

Egenkapital 295 8 

Antall ansatte (årsverk) 9 9 

Agder Sekretariat (KL § 27) 
Org.nr 988 798 185 

 
(Risiko og vesentlighet L) 

6,25 % Stiftet 01.10.2005 

Formål med kontrollutvalgssekretariatet er å: 
 Tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalg. 

 Sekretariatsfunksjonen skal ivareta ansvaret for at saker som behandles av 
kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir fulgt opp(jfr. 
kontrollutvalgsforskriften § 20, 2.ledd). 

Valle kommune, 
Bygland kommune, 
Evje og Hornnes 
kommune, Bykle 
kommune og 
kommuner i Vest-
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 Kontrollutvalgssekretariatet skal drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene.  

Agder 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  1 872 1 872 

Resultat 77 53 

Langsiktig gjeld (pensjon) 0 0 

Egenkapital 691 614 

Antall ansatte  2 2 

Aksjeselskaper/andre 
selskaper som også har 

private eierinteresser (kan 
omfattes) 

Kom. 
andel 

Opplysninger om selskapet Andre eiere 

Agder Energi AS** 
Org.nr 981 952 324 
 
 

 

1,06 % Stiftet 14.04.2000  
Formål: Utnytte, produsere, distribuere og omsette energi. Bidra til en sikker og 
rasjonell energiforsyning. Utnytte beslektede og lønnsomme forretningsmuligheter 
innen energi, kommunikasjon og infrastruktur.   

Statkraft Industrial 
Holding AS og øvrige 
kommuner på Agder 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  8 266 827 9 890 000 

Resultat 475 585 834 000 

Langsiktig gjeld 9 028 984 7 585 000 

Egenkapital 3 676 579 4 124 000 

Antall ansatte  1 245 1 551 

Aust-Agder Næringsselskap AS**  
Org.nr 929 263 162 
 
 
 

10/3042 Stiftet 18.04.1980 
Formål: Investeringsselskap. Bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig 
kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. Selskapets investeringer skal foretas 
på markedsmessig grunnlag, på like vilkår som private investorer og med sikte på å 
oppnå tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Selskapet skal foreta 
investeringer i form av kjøp av aksjer. 

Aust-Agder 
fylkeskommune, 
Arendal kommune, 
Sparebanken Sør, 
DnB ASA m/flere 
 
 Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  1 464 0 

Resultat 2 456 -1 784 

Langsiktig gjeld 0 0 

Egenkapital 36 960 34 504 

Antall ansatte    

LL Setesdal Bilruter** 
Org.nr 915 814 581 
 
 

 

0,67 % Stiftet 17.03.1920 
Formål: Selskapet skal drive bilruter mellom Kristiansand og Hovden- og mellom 
Arendal og Evje og andre områder. Selskapet kan og drive med anna økonomisk 
virksomhet. 

Brøvig Holding AS, 
Valle kommune, Bykle 
kommune, andre 
 
 Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  209 289 122 857 

Resultat 19 065 7 005 
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Langsiktig gjeld 0 7 241 

Egenkapital 58 796 40 725 

Antall ansatte    

Setesdal Informasjons og 
kompetansesenter AS** 
Org.nr 971 099 356 
 
 

 
 

2,39 % Stiftet 28.02.1994 
Formål: Oppføre bygg som skal bortleies til regional reiselivsorganisasjon for drift av 
regionalt informasjons- og kompetansesenter. 

Aust-Agder 
Næringsselskap AS, 
Evje og Hornnes 
kommune, Nedre 
Setesdal 
Reisetrafikklag, LL 
Setesdal Bilruter, 
kommuner m/ flere 

 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  202 189 

Resultat 47 22 

Langsiktig gjeld 0 0 

Egenkapital 2 023 1 976 

Antall ansatte    

Radio Loland SA** 
Org.nr 970 442 626 

 
 
 
 

 

3,95 % Stiftet 01.01.1988 
Formål: Å drive lokalradio i sitt konsesjonsområde med sikte på å gi et positivt og 
allsidig peogramtilbud på bakrunn av hva som til enhver tid rører seg i lokalmiljøet, og 
med sikte på et bredt spekter av lytteinteresser. Å presentere de deltagende 
organisasjoner/interessegruppers virksomhet fjennom reportasjer, nyheter og intervjuer 
i den utstrekning det kan tenkes å ha interesse for en forholdsvis stor del av 
befolkning. Å være folkeradio hvor nærmiljøet selv kan prege programvirksomheten. 

  

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  2 245 2 396 

Resultat 183 140 

Langsiktig gjeld 103 153 

Egenkapital 95 -44 

Antall ansatte    

USUS AS** 
Org.nr 993 995 282 

 
 
 
 

 

0,21 % Stiftet 19.03.2009 
Formål: Områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via tilrettelegging for 
salg og markedsføring for reiselivet på Sørlandet. Selskapets virksomhet tar ikke sikte 
på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å 
fremme selskapets formål. Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap. 

Aust-Agder 
fylkeskommune, 
Dyreparken Utvikling 
AS, kommunene eier 
til sammen 24,6 %  

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  16 159 17 869 

Resultat 3 934 258 

Langsiktig gjeld 0 0 

Egenkapital 9 074 5 140 

Antall ansatte  6 6 

AT Skog SA** 
Org.nr 989 086 642 
 
 

 

 Stiftet 22.11.2005 
Formål: Gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre best mulig avkastning på 
andelseiernes eiendommer. Dette gjøres ved å: 
Omsette andelseiernes tømmer og sikre best mulig pris og avsetning 
samt utvikle produkter om omsetningsformer. La andelseierne ta del i 
den verdiutvikling som AT Skog BAs kapital får, gjennom eierskap og 

Private aksjeselskap, 
deriblant Aust-Agder 
Næringsselskap AS 
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 kapitalforvaltning. Tilby andelseierne best mulig markedstilpassede 
skog- og utmarkstjenester og medvirke til skogfaglig utviklingsarbeid 
innen organisasjonen. Drive en næringspolitikk som trykker privat 
eiendomsrett gjennom aktiv næringsutøvelse i skog og utmark. Arbeide 
for god forståelse for en bærekraftig og fremtidsrettet skog- og 
utmarksnæring.  

 

Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  623 458 536 051 

Resultat -12 686 - 6 026 

Langsiktig gjeld 5 945 8 929 

Egenkapital 351 542 363 261 

Antall ansatte    

Kommunekraft AS** 
Org.nr 866 818 452 
 

 

1/320 Stiftet 866 818 452 
Formål: Formidle aksjeeiernes disponible kraft, herunder konsesjonskraft, og drive 
annen virksomhet tilknyttet slik formidling. 

Landssamanslutninga 
Av 
Vasskraftkommunar, 
Andre Tall i 1000 kroner 2015 2014 

Omsetning  1 714 2 686 

Resultat -1 283 418 

Langsiktig gjeld 0 0 

Egenkapital 1 886 3 170 

Antall ansatte    

** Her foreligger det ingen avtale om selskapskontroll ihht. Kommuneloven § 80. 

 

 

 



Agder Sekretariat 

 

Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 15/16 

        Møtedato: 16.11.2016 

        Saksbehandler: kih 

 

 

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. 

 

Revisor vil være tilstede på møtet og gjennomgå Overordnet analyse. 

 

 



 

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.» 

 

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.  

 



 

Agder Sekretariat    
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Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer 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 virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Iveland kommune bestilt en overordnet analyse fra Setesdal 

Revisjonsdistrikt IKS / Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse av Plan for 

forvaltningsrevisjon.  Overordnet analyse ble levert i oktober 2016 av Agder Kommunerevisjon IKS. 

 
Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  

Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven (koml.) § 77 nr. 4, som fastsetter at 

kontrollutvalget skal se til ”at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon)..”, jf. tilsvarende formulering i § 9 første ledd i forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Etter § 10 skal det  ”minst én gang i valgperioden og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en 

plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.” Det er videre fastsatt at kommunestyret vedtar 

planen.  

 
Formålet med forvaltningsrevisjon 

Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal 

forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse.  

 

Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 

Innbyggerne stiller større krav til kvalitet, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk effektivitet, 

men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar 

mellom mål og tilgjengelige ressurser. 

 

Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det 

må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt 

større krav til ledelse. 

 

Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget bl.a. til å: 

o påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til 

politiske vedtak og forutsetninger 

o bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  

- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 

- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 

- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, 

større effektivitet og bedre måloppnåelse 

- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

Statlig tilsyn med kommunesektoren er omtalt i Kommuneloven, kap. 10A, og det er også gjennom 

Meld. St. 12 (2011-2012) oppfordret til samordning av tilsyn, også i forhold til kommunens 

egenkontroll. Kontrollutvalget vil bidra til samordning mellom statlig tilsyn og kommunens 

egenkontroll.  

 

 

 

 



Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 – Iveland kommune  
__________________________________________________________________________________________________ 

Agder Sekretariat 3 

 

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 

Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget sørge for å 

bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, prosjektplan og ressurser, og 

om det i så fall skal gjennomføres foranalyse. Bestillingen sendes Agder Kommunerevisjon IKS, som 

gjennomfører revisjonen.  

 

Rapportering 

I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om 

resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å 

rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og 

hvordan denne rapporteringen skal foregå, er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig 

form og frekvens på dette. Rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges 

fortløpende frem for kommunestyret.  

 
Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  

Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for den enkelte kommune 

– dessuten samtaler med administrativ ledelse og ordfører. Vi viser til den overordnede analysen for 

nærmere opplysninger. På bakgrunn av denne analysen legges det opp til en utvelgelse av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger (jf. vedlegg). Et prosjekt 

blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være prosjekter som skal 

fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konkret utvelgelse av prosjekter 

bør nytteverdien vurderes i forhold til forventet ressursbruk for å gjennomføre prosjektet.  

 

Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konkret og 

gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. 

Gjennomført forvaltningsrevisjon i forrige planperiode 

Det ble ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i forrige periode. 

 

I oversikten nedenfor er det foreslått forvaltningsrevisjoner ut fra de opplysningene som foreligger.   

  
Generelt ut fra de ressursene som er tilgjengelig er det å forvente at det skal gjennomføres flere prosjekt i 

Iveland kommune i planperioden, uten at det nødvendigvis blir gjennomført prosjekt hvert år.  

 

Etter en helhetlig vurdering har kontrollutvalget valgt å foreslå følgende prosjekter for Iveland kommune 

for 2016 – 2019: 

 

 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 nærmere begrunnelse for valg av disse prosjektene, ligger i vedlegget (Overordnet analyse). 



 
 

Overordnet analyse for 
Iveland kommune 

 
 

 
 

 
August 2016 
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 Innledning 1
 
Agder kommunerevisjon IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Iveland utarbeidet en 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. I dette kapittelet ser vi 
nærmere på bakgrunnen og formålet med den overordnede analysen. Det redegjøres også for 
metoden som har blitt benyttet for å samle inn datamateriale.  
 
 

1.1 Bakgrunn 
 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som vedtas i kommunestyret. Forskriftens § 10 lyder som 
følger: 
 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 
for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.  

 
 

1.2 Formål 
 
Formålet med den overordnede analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 
innenfor de ulike seksjonene og enhetene i kommunen. Revisjonen har gjennom analysen søkt å 
avdekke hvor kommunen har størst utfordringer med å nå sine målsettinger. Målene bygger på 
lover og forskrifter og kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  
 
Kontrollutvalget skal med utgangspunkt i den overordnede analysen kunne gjøre en prioritering 
av hvilke områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjonsprosjekter.  
 
 

1.3 Avgrensninger 
 
Kravet om at det skal utarbeides en overordnet analyse fremgår av forskrift om kontrollutvalg,     
§ 10 annet ledd. Forskriftsteksten gir ingen føringer på hva en overordnet analyse er eller 
hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at den skal bygge på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger som tar sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på 
ulike sektorer og virksomheter1.  
 
I departementets rundskriv2 fremgår det at hensikten med analysen er å skaffe relevant 
informasjon om kommunens virksomhet slik at kontrollutvalget kan legge en plan for 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget må foreta en prioritering av aktuelle prosjekter, og 
prioriteringen må ta utgangspunkt i de avvik eller svakheter som analysen avdekker.  

                                                             
1 Norges kommunerevisorforbund, Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, s. 8. Hentet fra: 
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf 
2 Rundskriv H-15/04 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf
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Departementet utdyper videre hva som menes med uttrykket ”risiko- og vesentlighets-
vurderinger”:  
 

I uttrykket ”risiko- og vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal gjøres en vurdering 
av på hvilke områder av kommunens/fylkeskommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 
virksomheten». 

 

1.4 Metode 
 
Revisjonen har basert den overordnede analysen på dokumentgjennomgang og samtaler med 
sentrale personer i kommuneadministrasjonen: 
 

 Vi har gått gjennom kommunens sentrale styringsdokumenter; kommuneplanens 
langsiktige del, kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen), årsbudsjett og 
rapportering og regnskap. Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument. Planens samfunnsdel konkretiserer politiske mål, strategier og 
visjoner for utviklingen av kommunen. Den peker på behov innenfor ulike 
samfunnsområder og legger grunnlaget for viktige prioriteringer. Økonomiplanen 
inneholder konkrete tiltak for å nå målene i kommuneplanen, og årsrapporten viser hva 
som har blitt gjort i løpet av året for å nå kommunens målsettinger.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert i oktober 2014. Det er denne utgaven som 
ligger til grunn for den påfølgende analysen. Videre har økonomiplanen for 2016-2019 
blitt benyttet sammen med årsmeldingen for 2015.   

 
 I tillegg til å hente tallmateriale fra kommunens styringsdokumenter, har vi også 

benyttet Kostratall for å sammenligne Iveland med andre kommuner, fylket og landet for 
øvrig.  

 
 Analysen er foretatt på et overordnet nivå og har ikke som hensikt å beskrive alle 

utforinger ved de ulike tjenesteområder i detalj. Analysens omfang er begrenset ut fra 
formålet med analysen, og det er viktig å huske på at nye utfordringer vil kunne dukke 
opp underveis i valgperioden.  

 
 Det har vært avholdt møte med rådmannen og hans lederteam. Under møtet drøftet vi de 

risikovurderinger som revisjonen hadde foretatt på bakgrunn av 
dokumentgjennomgangen, og fikk samtidig nyttige innspill på hvor administrasjonen 
selv mente det kunne være hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon i den 
kommende perioden. 
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 Hovedtall, strategi og mål for Iveland kommune 2
 
I dette kapittelet omtaler vi hovedtall fra regnskapet for 2015. Vi sammenligner også 
ressursbruk i Iveland med Kostragruppe 5, fylket og landet for øvrig. Videre omtaler vi 
kommunenes mål og utfordringer i økonomiplanperioden 2016-2019.  
 

2.1 Hovedtall 
 
Organisasjon 
Ved utgangen av 2015 var det 126 årsverk i kommunen (både faste stillinger og midlertidige 
kontrakter). Blant de fast ansatte i kommunen er 82 pst. kvinner og 18 pst. menn. I rådmannens 
ledergruppe er det 66 pst. menn og 33 pst. kvinner.  

 
 
Tabell 1: oversikt over kommunens organisering3 

Tjenesteområde Oppgaver Enheter Antall 
stillinger 

Rådmannens 
stab 

Regnskap, lønn, skatteoppkrever, servicetorg, 
personal- og arbeidsgiveroppgaver, rekruttering, 
innkjøp, politisk sekretariat, arkiv. 

Rådmannen 
Politisk område 
Økonomiavdelingen 
Servicetorg 

1,00 
1,10 
3,80 
2,80 

Helse og velferd Nav sosial, pleie- og omsorg (inkludert bl.a. 
hjemmesykepleie og Bygdeheimen), 
kommunelege, legetjeneste, helsesøstertjeneste, 
jordmortjeneste, psykiatritjeneste, fysioterapi, 
Husbankens ordninger, støttekontaktordningen, 
flyktningtjeneste, rus, mv 

Pleie og omsorg 
Nav sosial 
Helse 

27,86 
3,00 
5,03 

Drift og 
utvikling  

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og 
anlegg for vann og avløp. Kommunale veger og 
grøntanlegg. Samfunns- og næringsutvikling. Kart 
og oppmåling. Landbruk. Geologi. Samfunns- 
sikkerhet og beredskap. Planarbeid. 

Drift og utvikling 17,40 

Oppvekst  Barnevern, skoler, barnehager, kultur, bibliotek, 
kulturskole, informasjon, ulike forebyggende 
tiltak blant barn og unge, PP-tjenesten, voksen- 
opplæring, bevillingssaker, sekretariat for 
Kvalifisert for framtida, ulike prosjekt mv. 

Oppvekst 
Skaiå barnehage 
Vatnestrøm 
Oppvekstsenter 
Iveland skole 
Kultur/informasjon 

2,00 
21,60 
11,90 
 
27,00 
1,73 

 
 
Sykefravær 
I årsrapport 2015 skriver kommunen at «Det har vært en oppgang i fraværet i 2015, det skal 
fortsatt satses på forebyggende arbeid. Det er etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av 
ansatte ved fravær. Kommunen driver et aktivt oppfølgings- og tilretteleggingsarbeid overfor 
langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten».  
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Hentet fra kommunens årsmelding 2015 
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Tabell 1: Utvikling sykefravær 2008-2015 

År Sykefravær i % 

2015 6,9 

2014 5,4 

2013 5,2 

2012 4,9 

2011 7,4 

2010 6,7 

2009 7,5 

2008 6,9 

 
 

Økonomiske nøkkeltall4 
Brutto driftsresultat for 2015 var negativt med kr 9,3 millioner. Det jobbes for å bedre brutto 
driftsresultat slik at kommunen blir mindre avhengig av finansinntektene. Netto finansresultat 
utgjorde kr 5,9 millioner. Finansinntekter var på kr 9,4 millioner, mens finansutgiftene var på    
kr 3,5 millioner. Finansutgifter inkluderer renteutgifter, utlån og avdrag på lån til investeringer. 
Netto driftsresultat i 2015 var på kr 2,5 millioner, tilsvarende 1,8 pst. av kommunens drifts-
inntekter. Det ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3,3 millioner; dvs. 2,4 pst. av brutto 
driftsinntekter.  
 
Regnskap 2015 viser at Iveland kommune hadde kr 98,6 millioner i frie disponible inntekter. De 
største inntektspostene er rammetilskudd fra staten (kr 58,5 millioner) og skatt på inntekt og 
formue (kr 22,3 millioner). Kommunen hadde i 20155 kr 64 730 i frie inntekter pr. innbygger. I 
resten av Aust-Agder er frie inntekter pr. innbygger i samme periode kr 49 502.  
 
Den samlede lånegjelden var pr. 31.12.15 på kr 53,7 millioner. Gjeldsgraden er på 38,9 pst. av 
brutto driftsinntekter. Iveland hadde i 20156 en netto lånegjeld pr. innbygger på kr 30 506. 
Snittet i Aust-Agder for øvrig var i samme periode kr 53 149.  
 
Kommunen hadde en fondsbeholdning på ca kr 53 millioner, hvorav ubundne fond utgjør              
kr 43,8 millioner og bundne fond utgjør kr 9,1 millioner.  Kapitalkontoen var på kr 102,8 
millioner. Kommunens totale egenkapital var på kr 159,5 millioner.  
 
 
Levekår 
 
Spesialundervisning 
I 2015 fikk 10,8 pst. av elevene på grunnskolenivå i Iveland kommune spesialundervisning. 
Dette er noe høyre enn kostragruppe 5, hvor gjennomsnittet er 9,9 pst. I landet totalt sett er det 
7,9 pst. av barn i grunnskolen som mottar spesialundervisning7. I 2014 var andel elever i Iveland 
som fikk spesialundervisning 10,2 pst., mot 9,9 pst. i kostragruppe 5 og 8 pst. i landet totalt sett.  
 
Sosialhjelp 
I Iveland kommune mottok 3,9 pst. av personer i aldersgruppen 20-66 år sosialhjelp i 2015. 
Dette er 0,1 pst. lavere enn landet for øvrig, hvor 4 pst. mottok sosialhjelp i samme periode. I 
2015 hadde kommunen kr 3 723 i netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger. Dette er 

                                                             
4 Hentet fra kommunens årsmelding 2015 
5 Fra SSB 
6 Fra SSB 
7 Fra SSB 
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høyere enn snittet i KOSTRA-gruppe 5 (2 346) og hele landet (3 619), men noe lavere enn snittet 
i Aust-Agder (4 128). 
 
 
Barnevern 
I aldersgruppen 0-17 år mottok 6,4 pst. barnevernstiltak i 2014. I hele landet var det 4,8 pst. som 
mottok tiltak i samme periode. I SSB sin statistikk for 20158 oppgis det at 3,4 pst. av barn 
mellom 0 og 17 år mottar barnevernstiltak, mot et landsgjennomsnitt på 4,8 pst. 
 
Utdanning 
I Iveland kommune har 10,1 pst. av menn over 16 år høyre utdannelse, mens 19,4 pst. av 
kvinnene har tilsvarende utdanningsnivå. På landsgjennomsnittet har 28,3 pst. av menn høyre 
utdannelse, mens 34,5 pst. av norske kvinner har tilsvarende utdanningsnivå.  
 
Yrkesdeltagelse 
I Iveland kommune deltar 70,9 pst. av menn og 65,6 pst. av kvinner mellom 15 og 74 år i 
arbeidslivet. Tilsvarende tall for resten av landet er henholdsvis 71,3 pst. og 65,5 pst.   
 
Inntekt 
Gjennomsnittsinntekt i Iveland er kr 354 600, mens det for landet totalt er en 
gjennomsnittsinntekt på kr 421 400. 
 
 

2.2 Demografiske forhold 
 
I 2015 var folketallet i Iveland kommune i snitt 1 317 personer. Kommunen hadde en positiv 
befolkningsutvikling fra 2005 til 2010, for deretter å stagnere noe.  
 

 
 
 

                                                             
8 Tallene fra 2015 er ikke reviderte  
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Tall fra SSB viser at det de siste årene har vært en gradvis nedgang av barn i skolepliktig alder. 
De tre siste årene har det hold seg stabilt rundt ca. 158 barn i denne aldersgruppen.   
 
Tabell 2: Demografisk sammensetning9 

 Iveland Aust-Agder Nasjonalt  

Andel barn og unge 0-5 9,2 7,2 7,3 

Andel barn og unge 6-15 11,9 12,6 12,1 

Andel eldre over 80 4,1 4,1 4,3 

 

 
 
Innvandring10 
I 2015 utgjorde innvandrere 9,9 pst. av befolkningen i Iveland kommune. I 2015 anmodet IMDI 
om bosetting av 10 personer i kommunen. Kommunestyret vedtok bosetting av 6 flyktninger. 
IMDI utbetalte kr 5,6 millioner i tilskudd til Iveland kommune i 2015. Den største delen av 
innvandrerne kommer fra europeiske land (Nederland, Polen og Tyskland).  

 
 

2.3 Kommunens mål og visjoner 
 

Mål om befolkningsøkning over landsgjennomsnittet 
Den viktigste målsettingen for kommunen er befolkningsøkning over landsgjennomsnittet11. I 
den forbindelse påpekes ulike tiltak som skal bidra til at Iveland kommune når dette målet: 
 

Bolig - og tomteutvikling 
Dette innebærer blant annet å innføre tiltak som kan øke boligutviklingen i kommunen.  

 

God økonomistyring  
Dette innebærer blant annet at man i et langsiktig perspektiv legger opp til et netto 
driftsresultat på minimum 3 %, ha et fritt disposisjonsfond på minimum 15 % av 
omsetningen, legge opp til en egenkapital på minimum 50 % ved alle investeringer og 
sørge for at lånegjelden maksimalt utgjør 50 % av omsetningen. 

 

Næringsutvikling 
Et viktig mål er å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen og å fremme 
verdiskaping bygd på kunnskap.  

Helse og velferd 
Kommunen må arbeide for å imøtekomme fremtidige utfordringer knyttet til 
eldreomsorg, barnefattigdom, livsstilssykdommer, rus, psykiatri og økning i andel uføre. 
Barn og unge i Iveland skal oppleve å ha gode oppvekstsvilkår og at innbyggerne 
opplever levevilkår og folkehelse minst på nivå med landsgjennomsnittet. Eldre i Iveland 
skal få en verdig alderdom. 

 

                                                             
9 Hentet fra kommunens årsmelding 2015 
10 Fra IMDI 
11 Jf. Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 
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Interkommunalt samarbeid 
Sikre gode samarbeidsrelasjoner, både i Setesdalsregionen og med 
knutepunktkommunene. 

 

Miljø 
Iveland kommune har som mål å være en aktiv «miljøkommune», samt å være forberedt 
på klimarelaterte kriser. 

 
 

2.4 Utfordringer fremover 
 

Psykisk helse12 
Iveland kommune påpeker i sin folkehelsemelding at en relativt stor andel av innbyggere i 
kommunen har psykiske symptomer og lidelser.  
 

Sosiale ulikheter13  
Iveland kommune har generelt et lavt utdanningsnivå, samt et høyt frafall i videregående skole. 
Man har en høy andel uføretrygdede innbyggere, 1 av 5 innbyggere mottar uføretrygd. Det er 
også en høy andel barn av aleneforsørgere.  
 

Barn og unge 
Kommunen har en høy andel barn som lever i lavinntektsfamilier14. SSBs statistikk fra 201515 
viser også at kommunen har en relativt høy andel barn med vedtak om spesialundervisning; 
10,8 pst. mot 7,9 pst. i landet for øvrig. For 2014 viste statistikken for Iveland 10,2 pst.  
 

Bosetting av flyktninger  
Iveland kommune vedtok i 2015 å bosette 6 flyktninger, mens man i 2016 vedtok å bosette 
ytterlige 7 personer. Iveland mottok kr 5,6 millioner fra IMDI i 2015. 
 

Manglende befolkningsvekst – utflytting 
En kommunes økonomiske forutsetninger og handlingsrom vil være avhengig av stabilt – eller 
aller helst økende – innbyggertall. Iveland har hatt stabile innbyggertall de siste årene, men 
anser det likevel som utfordrende å beholde unge og unge voksne i kommunen.  
 

Markant økning i antall eldre 
Det forventes en dobling av antall eldre >90år og en tredobling av eldre mellom 80-90år frem 
mot 2040.16  
 

 

 

                                                             
12 Fra handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015 -2018 
13 Fra handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015 -2018 
14 Fra handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015 -2018 
15 Ureviderte tall pr 18.03.2016 
16 Fra handlingsplan for folkehelse Iveland kommune 2015-2018  
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 Analyse  3
 
Basert på gjennomgang av kommunale styringsdokumenter og revisjonens kjennskap til 
kommunen, har vi gjennomført en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av mål og ut-
fordringer innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen. Risikovurderingene baserer seg på 
konsekvens- og sannsynlighetsanalyser. For de enkelte mål og utfordringer som er vurdert er 
vesentligheten angitt som lav (L), middels (M) eller høy (H). Vesentligheten angir hvor aktuelt 
det anses å foreta forvaltningsrevisjon innenfor feltet.  
 
 

3.1 Overordnet - kommunen som organisasjon  
 
Iveland kommune er organisert etter en tonivåmodell. Rådmannen har det øverste 
administrative ansvaret for kommunens organisasjon. Sammen med rådmannen inngår tre 
kommunalsjefer i rådmannens lederteam. Hver kommunalsjef leder sitt tjenesteområde; helse 
og velferd, drift og utvikling samt oppvekst. Under tjenesteområdene er det 13 resultatenheter 
som ledes av enhetsledere. Enhetene har definerte oppgaver og brukere som gjør det mulig å 
identifisere hvilke resultater enheten oppnår med tanke på ressursbruk, aktivitet, 
tjenesteomfang og tjenestekvalitet. Den enkelte enhet har beslutnings- og resultatansvar, hvilket 
forutsetter at enhetsleder har kompetanse utover fagkompetansen knyttet til sin enhet.  
  
Nedenfor beskrives utfordringer kommunen har på et overordnet nivå med hensyn til å nå de 
målsettinger som er satt i kommuneplanen for 2014-2026. Satsingsområdene går på tvers av 
kommunen og berører samtlige resultatenheter.  
 
 

3.1.1 Styring og intern kontroll (Vesentlighet M/H) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Administrasjonens rutiner og retningslinjer for oppfølging og tilbakemelding til politisk 

ledelse 
 Manglende verktøy for rapportering og måling av kvalitet 
 Økt risiko for at lover og regler ikke blir overholdt ved manglende intern kontroll 
 Mangelfull evaluering 

 
Økonomistyring innebærer å ha det daglige, operative ansvaret for kommunens økonomi ved å 
iverksette og følge opp vedtak besluttet av kommunestyret, utarbeide beslutningsunderlag (på 
eget initiativ eller på bestilling fra de folkevalgt), ivareta et selvstendig ansvar for å varsle de 
folkevalgte ved fare for budsjettoverskridelser, avvik, og uforutsette hendelser.  
 

Vurdering:  
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at administrasjonen som forvalter av offentlige 
midler og utøver av politiske beslutninger blir skadelidende. Ufullstendig rapportering kan i 
tillegg føre til mangelfull budsjettstyring. Sannsynligheten for at man opplever dårlig 
økonomistyring i en kommune er avhengig av de ansattes kompetanse, samt at det er 
tilstrekkelige ressurser som kan ivareta oppgavene. I økonomiplanen for 2016-2019 står det; 
 

«Sondere muligheten for å inngå samarbeid med Vennesla kommune for å oppnå 
stordriftsfordeler».  
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I følge årsmeldingen for 2015 har arbeidet vedrørende samlokalisering og felles økonomisystem 
med Vennesla kommune så vidt kommet i gang. Et samarbeid med Vennesla kommune vil kunne 
være med på å redusere risikoen knyttet til kapasitet og kompetanse.  
 
Risikoreduserende tiltak kan også være å sørge for at prinsippene for god forvaltningsskikk og 
internkontroll blir overholdt. I følge årsmeldingen for 2015 innførte kommunen i 2014 et 
elektronisk kvalitetssystem, noe som har ført til større fokus på kontinuerlig forbedring av 
prosedyrer og tjenesteproduksjon enn det var før innføring av kvalitetssystemet. Det ble 
registrert 55 avvik i 2015 – ingen med høy alvorlighetsgrad. Både oppvekst og helse og omsorg 
bruker avvikssystem. Revisjonen har inntrykk av at kommunens her har forbedret seg over tid. 
 
Det er svært viktig at innbyggerne og politikerne har tillit til at administrasjonen forvalter 
kommunens midler på best mulig måte i henhold til politiske vedtak. Revisjonen vurderer derfor 
vesentligheten som middels til høy på dette området.  
 
 

3.1.2 Korrekt og effektiv saksbehandling i forhold til forvaltningslovens bestemmelser 
og øvrig lovverk (Vesentlighet M) 

 

Mulige risikofaktorer 
 Lovverket er ikke godt nok kjent 
 Kompetanse 
 Det er ikke utarbeidet tilstrekkelige rutiner 
 Rutinene etterleves ikke 
 Stor saksmengde og høyt arbeidspress 

 

Vurdering:  
Risikofaktorene kan medføre at kommunens saksbehandling ikke skjer i henhold til lov og 
forskrift eller vedtatte retningslinjer/målsettinger i kommunen. Dette kan føre til at 
innbyggerne ikke får den behandlingen de har krav på, samtidig som det også kan bidra til å 
svekke kommunen omdømme. 
 
Risikoreduserende tiltak kan være å ha fokus på kompetanse og ha oppdatert regelverk og 
rutiner tilgjengelig innenfor de ulike fagområdene. Videre vil fokus på internkontroll også kunne 
bidra til å avdekke feil/mangler ved kommunens saksbehandling. 
 
Vesentligheten vurderes som middels. Korrekt og effektiv saksbehandling er en forutsetning for 
at innbyggerne har tillitt til kommunen som forvaltningsorgan og at kommunen ivaretar 
innbyggernes rettigheter.  
 
 

3.1.3 Gjeldsnivået (Vesentlighet M/H) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Kommunen klarer ikke å tilby innbyggene lovpålagt tjenestetilbud fordi en stor del av 

kommunens inntekter må brukes til å betale renter og avdrag 
 Kommunen har ikke økonomiske forutsetninger til å foreta nødvendige investeringer   
 Veksten bremser fordi kommunen ikke har midler til å legge til rette for nærings-

virksomhet, boligutbygging og et tilfredsstillende kommunalt tjenestetilbud. 
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Økt gjeldsnivå kan innebære at en stadig større del av kommunenes økonomiske ressurser må 
benyttes til å betjene gjeld. Gjeldsoppbyggingen medfører også at kommunenes økonomi blir 
mer sårbar for renteøkninger. Dersom rentenivået øker, kan gjeldsbelastningen bli krevende for 
kommuneøkonomien og påvirke kommunenes muligheter til å ivareta sine oppgaver på 
vesentlige velferdsområder.  
 
Høy gjeld er imidlertid ikke nødvendigvis negativt i seg selv17. For en kommune som har 
forutsetninger til å betjene den samlede gjelden både på kort og lang sikt, uten at det får 
konsekvenser for tjenestetilbudet for nåværende og framtidige innbyggere, så vil risikoen være 
lavere. Det er ikke et mål at kommunene skal ha så lav gjeld som mulig hvis det for eksempel 
betyr at de ikke ivaretar nødvendige utbygginger eller vedlikehold av bygningsmassen. Det er 
særlig en kombinasjon av høyt gjeldsnivå, svakt driftsresultat og lavt disposisjonsfond som 
medfører stor risiko for kommunen. 
 
Risikoreduserende tiltak vil blant annet være å ha fokus på økonomistyring, både administrativt 
og politisk. God økonomistyring og rapportering er viktig for å utnytte ressursene mest mulig 
effektivt. Økonomireglementet i kommunen bør oppdateres. 
 

Vurdering: 
Konsekvensen av økt gjeldsnivå må kunne anses som store; særlig der det er risiko for at 
lovpålagte tjenester forringes. Kommunen skriver i økonomiplanen for 2016-2019 at;  
 

«Total gjeldsutvikling som følge av planlagte investeringer i økonomiplanperioden 2016 - 
2019 og tidligere låneopptak gir Iveland kommune et maksimalt låneopptak pr 31. 
desember 2016 på totalt 84 mill. kr. Dette er over den anbefalte grensen 
økonomireglementet setter for kommunalt låneopptak for finansiering. Et slikt låneopptak 
vil de neste årene kreve nøktern drift og år med lave investeringer fordi avdrag og 
finanskostnader skal nedbetales over driftsbudsjettet». 

 
Etter dette vurderer revisjonen vesentlighet som middels til høy.  
 
 

3.1.4 Sørge for god forvaltning av kommunale eierinteresser i kommunale selskap 
(Vesentlighet M) 

 

Mulige risikofaktorer 
 Kommunen kan mangle kompetanse internt som er nødvendig for å forvalte 

eierinteressene på best mulig måte 
 Kommunalt eierskap kan hindre konkurranse og nyetablering av private selskaper 
 Fare for kryssubsidiering mellom næring og husholdninger innen selvkostområdet 

 

Vurdering:  
Konsekvensene av risikofaktorene kan være at kommunen ikke får maksimalt ut av sine 
eierinteresser. Kommunen bør ha en aktiv eierskapspolitikk. Kommunen har eierinteresser i 
større interkommunale selskaper, men har kun en mindre eierandel.  
 
For å sikre god kontroll av kommunens eierinteresser er det viktig at kontrollutvalget 
gjennomfører selskapskontroll. I forskrift om kontrollutvalg er det tatt inn egne bestemmelser 

                                                             
17 Se Riksrevisjonens rapport «Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning» 2014-
2015 
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vedrørende selskapskontrollen. Det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon 
dersom selskapskontrollen avdekker at det er behov for dette.  
 
Revisjonen vurderer vesentlighet og risiko som middels på dette området.  
 
 

3.1.5 Arbeidskraft (Vesentlighet M) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Kommunen klarer ikke å rekruttere eller beholde kvalifisert og motivert arbeidskraft 
 Ansettelsesprosessen sikrer ikke at de med ønsket kompetanse blir ansatt 
 Kommunen er ikke konkurransedyktig 
 Deltidsproblematikk 

 
For at kommunen skal kunne yte gode tjenester er det nødvendig med kvalifiserte og motiverte 
ansatte. Av årsmeldingen fremgår det at det er økende utfordringer knyttet til rekruttering av 
sykepleiere, barnehagelærere og lærere18. Kommunen opplyser at innen HS-sektoren 
(sykepleiere) er det størst utfordring med ferieavvikling, men dette påvirker ikke kvaliteten i 
tjenesten. I oppvekstsektoren er det en større utfordring innen barnehagen enn med skole. Det 
er likevel slik at det er en større utfordring nå, enn for 6 år siden.   
 
Risikoreduserende tiltak knyttes til kommunens arbeidsgiverpolitikk. Kommunen må profilere 
seg som en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø og et tilstrekkelig lønnsnivå. Videre er det 
også viktig å sikre at ansettelsesprosessen er av høy kvalitet slik at rett person med riktig 
kompetanse blir ansatt. Det kan også være aktuelt med kompetanseutvikling internt i 
kommunen. Kommunen har fokus på økt bosetting, herunder å sørge for å utdanne de som bor 
og bosetter seg i kommunen.  Et annet tiltak kan være desentralisert utdanning og kan som 
eksempel vise til sykepleierutdanning. 
 
Av årsmeldingen fremgår det at gjennomsnittlig stillingsstørrelse endrer seg lite fra år til år selv 
om ledige stillinger lyses ut internt når det er kvalifiserte søkere i kommunen.  Iveland 
kommune ønsker å redusere bruk av midlertidige stillinger og øke stillingsstørrelsen hos de 
ansatte19.  
 
Revisjonen vurderer på bakgrunn av dette vesentligheten som middels.  
 
 

3.1.6 Sykefravær (Vesentlighet M) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø, organisering, ledelse 
 Manglende målrettede tiltak for å redusere fraværet 
 Manglende fokus på sykefravær over lengre tid 

 

Vurdering: 
Redusert sykefravær er sentralt i kommunens handlingsprogram. Gode målrettede tiltak kan ha 
stor betydning for den enkelte arbeidstaker, arbeidsmiljø, trivsel, tjenestekvalitet og sektorens 

                                                             
18 Årsmelding 2015 Iveland kommune 
19 Årsmelding 2015 Iveland kommune 
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økonomi. Det er store variasjoner i nivået på sykefraværet mellom tjenesteområder og mellom 
enheter innenfor de enkelte tjenesteområder.  
 
Konsekvensen av høyt sykefravær er negativ, både for kommunens tjenesteproduksjon, 
arbeidsmiljø og økonomi. Kommunen har de siste årene hatt fokus på sykefravær og opplever at 
dette gir resultater. Sykefraværet var i 2015 på 6,9 % og selv om mange kommuner ligger 
høyere, så er tallet høyt utfra kommunens egen historikk. Det er i følge årsmeldingen for 2015 
etablert rutiner for tidlig og tett oppfølging av ansatte ved fravær. Det foregår et oppfølgings- og 
tilretteleggingsarbeid overfor langtidssykemeldte i samarbeid med NAV og bedrifts-
helsetjenesten.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området som middels. Kommunen jobber aktivt 
med å redusere sykefraværet. Det er imidlertid viktig at kommunen fortsatt har fokus på dette i 
tiden fremover for å holde seg innenfor sin overordnede målsetting på området.   
 
 

3.1.7 Etterlevelser av lov og forskrift om offentlige anskaffelser (Vesentlighet M/H) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Manglende konkurranse øker risikoen for svekket internkontroll 
 Brudd på LOA/FOA 
 Manglende konkurranseeksponering av innkjøp 
 Lite forutsigbare innkjøpsprosesser 
 Tildeling av kontrakter på ikke-transparente og diskriminerende vilkår 
 Komplisert regelverk 
 Kompetanse 
 Dokumentasjon av arbeidet, herunder arkiv 

 

Vurdering: 
Konsekvensen av at regelverket for offentlige anskaffelser ikke blir etterlevd, vil kunne være at 
kommunen ikke får varer og tjenester til den gunstigste pris og på de mest fordelaktige vilkår. 
Dette vil for det første kunne forringe kommunens økonomi, men også skape mistillit til den 
kommunale forvaltning. Sannsynligheten for at slike situasjoner vil oppstå er avhengig av 
kommunens kompetanse og ressurser innenfor innkjøpsfeltet. Lov og forskrift om offentlige 
anskaffelser er et komplisert regelverk. Dette er et område som det tradisjonelt begås mye feil i 
alle kommuner. Kommunen opplyser at de bruker eksterne ved større innkjøp og har i noen 
grad rammeavtaler. Det ble laget nytt innkjøpsreglement i 2012/13 og kommunen er deltaker i 
interkommunalt innkjøpssamarbeid. 
 
Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å opprettholde kvalitetssikring og fortsatt ha 
fokus på kompetanseheving internt i kommunen. Revisjonen vurderer vesentligheten på 
området som middels til høy. 
 
 

3.1.8 IT-sikkerhet (Vesentlighet M) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Opplæring/kompetanse 
 Sikkerhetskultur – alle ansatte 
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 Manglende prosedyrer og retningslinjer for behandling av personopplysninger 
 Manglende risikovurdering 
 Mange systemer som skal «snakke sammen» 
 Vedlikeholde kompetanse til å håndtere mange ulike system 

 

Vurdering: 
Konsekvenser av risikofaktorene kan medføre brudd på personopplysningslovens krav til 
sikkerhet og at innbyggerne mister tilliten til kommunens behandling av personopplysninger. En 
konsekvens av manglende opplæring/kompetanse kan være at dagens IT-verktøy ikke blir 
utnyttet optimalt. Det er viktig at hver enkelt ansatt er bevisst sitt ansvar. Kommunen har gjort 
risikoreduserende tiltak med å innføre adgangskontroll i 2.etg (kommuneadministrasjonen) og 
flytte arkivet til 2 etg.  
 
En stabil og funksjonell IT-infrastruktur er avgjørende for at kommunens ansatte skal kunne 
gjennomføre en rasjonell og effektiv saksbehandling og tjenesteproduksjon. 
 
Konsekvensen av at man ikke har tilstrekkelig gode IT-systemer, eller at disse ikke er sikre nok, 
kan være alvorlige for kommunen. For det første er kommunen helt avhengig av et 
velfungerende IT-system for sin tjenesteproduksjon og det er et helt sentralt arbeidsverktøy for 
kommunen. Ustabilitet, nedetid og eventuelle sikkerhetsbrudd vil lett gå utover effektivitet og 
tjenesteproduskjon  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på området som middels.  
 

3.2 Helse – og velferdstjenesten  
 
Tjenesten består av pleie- og omsorgstjenesten, NAV-kommune (sosial) og helseavdelingen. 
Pleie- og omsorgsavdelingen hadde i 2015 et regulert budsjett på kr 20,6 millioner. Resultatet 
viste et merforbruk på ca kr 166 000.  NAV-kommune hadde et regulert budsjett på                       
kr 4,8 millioner, og viste et merforbruk på ca kr 163 000. Helseavdelingen hadde et regulert 
budsjett på kr 4,7 millioner, og viste et merforbruk på ca kr 196 000.  
 
 

3.2.1 Sørge for tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende 
forskrifter (Vesentlighet H) 

 

Mulige risikofaktorer 
 Kvaliteten i tjenesten kan avvike fra krav i lov og forskrift 
 Kompetanse og kvalifikasjoner hos personalet 
 Manglende fokus på internkontroll 
 Avvik mellom forventninger og tilbud 
 Høy grense for inntak i bo – omsorgssenter – stor belastning på hjemmetjeneste  

 
Ovennevnte utfordringer kan føre til at eldre og andre omsorgs- og pleietrengende ikke får de 
tjenester som de har krav på etter lov og forskrift.  Knapphetsfaktorer (tid, bemanning) øker 
sannsynligheten for at det oppstår situasjoner der personer som mottar pleie- og 
omsorgstjenester ikke får sine grunnleggende behov ivaretatt.  Iveland bygger ny bo og 
omsorgssenter som skal stå ferdig høsten 2016. Kommunen vektlegger at kvalitet og 
kompetanse blir ivaretatt. Det er pr d.d ingen venteliste, men flere ønsker å få plass. Kommunen 
har inntaksmøte hver 2 uke.  
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Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å sikre en tilstrekkelig intern kontroll og sørge 
for at de ansatte har nødvendig kompetanse. Det er også viktig å ha fokus på rutiner og bruk av 
hensiktsmessig velferdsteknologi for at tjenestene kan utføres mest mulig effektivt. 
 
Vesentligheten på dette området vurderes som høy. Et stadig økende antall eldre medfører et 
økt press på helse- og omsorgstjenestene. Dersom kommunen ikke sørger for at tjenestene er i 
henhold til gjeldende lov og forskrift, kan dette få store konsekvenser for mottakere av helse- og 
omsorgstjenestene. Det er en stor utfordring for kommune-Norge med den kommende 
«eldrebølgen». Revisjonen regner fagområdet som krevende og komplekst. 
  
   

3.2.2 Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester (Vesentlighet H) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Kapasitet 
 Planlegging og samarbeid 
 Kompetanse 
 Sikre at internkontrollen er god nok 
 Stort arbeidspress og ubekvem arbeidstid 
 Økonomi vs. ansvar 
 Om kommunikasjonen er god nok mellom sykehus og kommunen om når en pasient er 

utkrivningsklar. 
 Sikre hjemmetjeneste/bo og omsorgssenter ved utskrivning av pasienter – «intravenøs – 

pasienter». 
 
Implementeringen av samhandlingsreformen sammen med ny folkehelselov og lov om helse- og 
omsorgstjenester, medførte større krav til kommunene. Kommunene har et tydeligere ansvar 
for å sikre sammenhengende tjenester og brukermedvirkning, samtidig som flere helsetjenester 
overføres fra sykehus til kommune. Hovedutfordringen som tjenesten står overfor er å sikre at 
pasienter/brukere får rett behandling på rett sted og til rett tid, slik at helsetjenestene oppleves 
som helhetlige både for pasient og pårørende. Samhandlingsreformen setter store krav til 
samarbeid og organisering på tvers av mange ulike enheter og nivå og på denne bakgrunn er 
fagfeltet komplekst. Når sykehuset skriver ut «intravenøs» pasienter så har kommunen ikke 24 
timers vakt (sykepleier). Alternativet da er bo og omsorgssenter. Kommunen opplever at 
samarbeidet med sykehuset er blitt bedre, men kan fortsatt bli bedre. 
 
Av årsmeldingen for 2015 fremgår det at det er indikasjoner på at omsorgstjenestenes 
virksomhet har sin styrke på sine grunnleggende oppgaver innenfor behandling og pleie, men at 
tjenestene ofte kommer seint inn og ikke er like gode på å ivareta det forebyggende arbeidet. Det 
er viktig å ha en tydelig strategi for det helsefremmende og forebyggende arbeidet.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten som høy, da svikt på dette området kan få store 
konsekvenser for brukerne av kommunens helse- og omsorgstjenester og kommunens økonomi.  
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3.2.3 Bekjempelse av barnefattigdom (Vesentlighet H) 
 
I Riksrevisjonens rapport om barnefattigdom20 påpekes det at «I perioden frå 2002 til 2012 auka 
delen barn i låginntektsfamiliar frå fem til åtte prosent. Dette er hushald som gjennom tre år har 
hatt ei gjennomsnittleg netto inntekt under 60 prosent av medianinntekta. Med denne måten å 
måle fattigdom på var det 78 000 fattige barn i Noreg i 2012. Barn utgjorde ein større del av 
låginntektsgruppa i 2012 enn i 2002, og delen fattige barn er blitt like høg som delen fattige i 
befolkninga elles».  
 
Iveland kommune opplyser om at det er mange barn i kommunen som vokser opp i såkalte 
lavinntektsfamilier, eller med aleneforeldre. Kommunen har tidligere fått prosjektmidler fra 
Fylkesmannen og har både fokus og tiltak på området, bla Kiland-senteret. 
 

Mulige risikofaktorer 
 Økende del av befolkning som mottar sosialhjelp 
 Økt bosetting av familier som trenger hjelp 
 Frafall i skolen 
 Lav deltagelse i arbeidsliv 
 Helserelaterte problemer  

 

Vurdering:  
Det er godt dokumentert at levekårsfaktorer som manglende fullføring av utdanning, mottak av 
stønader som trygd og sosialhjelp etc. gjerne forplanter seg til neste generasjon. Med dette i 
tankene kan man si at konsekvensene av barnefattigdom kan være svært store. I Iveland er det 
relativ mange barn som lever i såkalte lavinntektsfamilier, og på denne bakgrunn vurderer 
revisjonens vesentlighet som høy.  
 
 

3.2.4 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske                
lidelser og/eller rusrelaterte problemer  (Vesentlighet H) 

 

Mulige risikofaktorer 
 Uklare ansvarsforhold mellom ulike forvaltningsnivå 
 Manglende forebyggende tiltak som helsesøster, rusforebyggende planer etc. 
 Manglende tiltak og strategi for å forhindre og forebygge mobbing  
 Manglende kontroll og evaluering av eksterne bo- og behandlingstilbud 
 Manglende koordinering og samhandling av ulike tiltak 
 Ressurser i kommunen - dagtilbud 

 

Vurdering: 
I handlingsplan for folkehelse Konsekvensene av å ikke ha et forsvarlig behandlings – og 
oppfølgingstilbud til denne gruppen er åpenbart alvorlige, både for det enkelte individ, men 
dette vil også ha samfunnsmessige negative konsekvenser.  
 
Denne gruppen er sammensatt og har i varierende grad behov for hjelp. Sykdomsbildet kan 
være komplisert og det kreves ofte individuelle tiltak. Hjelpeprosessen er derfor tidkrevende og 
flere aktører er gjerne involvert.  Kommunen har en boveileder som et risikoreduserende tiltak. 

                                                             
20 Dokument 3:11 (2013-2014)  
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Det er signaler på at rusrelaterte problemer og psykiske lidelser er et økende problem i 
kommune Norge. Sannsynligheten for at tilbudet ikke er godt nok øker ved ressursknapphet og 
manglende kompetanse og koordinering. Det er ressursmessig svært krevende for en kommune 
alene å håndtere dette, blant annet et dagtilbud.  
 
Dette er et krevende felt, og på denne bakgrunn vurderer revisjonen vesentlighet som høy. 
 

3.3 Oppveksttjenesten  
 
Tjenesten består av oppvekstkontor, skoler, barnehager, barnevern og kultur. Oppvekstkontoret 
hadde i 2015 et regulert budsjett på kr 5,5 millioner og resultatet viste et mindreforbruk på ca 
kr 59 000.  Iveland skole hadde et regulert budsjett på kr 16,6 millioner og viste et merforbruk 
på ca kr 801 000. Vatnestrøm oppvekstsenter hadde et regulert budsjett på kr 7 millioner, og 
viste et merforbruk på ca kr 284 000. Skaiå barnehage hadde et regulert budsjett på                       
kr 12,3 millioner, og viste et mindreforbruk på ca kr 752 000.  
 
 

3.3.1 Utdanningsnivå i befolkningen (Vesentlighet H) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Kompetanse hos ansatte i skole og barnehage 
 Manglende samarbeid mellom barnehage/skole og hjemmet 
 Manglende fokus på rådgivning 
 Frafall i videregående skole 
 Manglende voksenopplæringstilbud 
 Levekårsutfordringer 

 

Vurdering:  
I kommuneplanen for 2014-2026 fremkommer et mål om at grunnskolepoengene og andelen 
elever som gjennomfører videregående skole med fagbrev eller kompetansebevis skal ligge på 
minst nasjonalt nivå. I økonomiplanen for 2016-2019 fremkommer det at kommunen har noen 
utfordringer i forbindelse med lavt utdanningsnivå hos deler av innbyggerne.  
 
Økt bosetting av nyankomne flyktninger stiller større krav til voksenopplæringen. 
Introduksjonsprogrammet skal blant annet gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, 
innsikt i norsk samfunnsliv og være forberedende for deltakelse i yrkeslivet. Alle kommuner har 
plikt til å tilby introduksjonsprogram til de som er i målgruppen.  
 
Risikoreduserende tiltak kan være å sikre høy kompetanse hos alle ansatte i kommunen. Det kan 
være aktuelt med kompetanseheving internt, samtidig som det er viktig at nytilsatte innehar den 
kompetansen som kommunen har brukt for.  Videre er det også viktig å ha fokus på et godt 
samarbeid mellom skole/barnehage og hjem, dette blant annet for å styrke foreldrerollen for å 
fremme barns utvikling og læring. Det er viktig med tidlig innsats, noe kommunen opplyser at de 
jobber mye med, herunder «Kvello-modellen» 
 
Utdanningsnivå i befolkningen har stor betydning for kommunen og vesentligheten settes på 
bakgrunn av dette til høy på dette feltet.  
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3.3.2 Sørge for at kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og 
forskrift (Vesentlighet L/M) 

 

Mulige risikofaktorer 
 Kompetanse hos de ansatte 
 Bemanningsnormen, antall barn per voksne 
 Lokalenes utforming, areal og inneklima 

 
Konsekvensen av risikofaktorene kan være at barna ikke får det tilbudet de har krav på.  
 
Iveland ligger i følge årsmeldingen for 2015 under de andre knutepunktkommunene i forhold til 
pedagogtetthet. Stortinget har vedtatt å innføre økt bemanningsnorm innen 2020.  
 
Skaiå barnehage har i følge årsmeldingen for 2015 opplevd en kraftig vekst de siste årene, og det 
har blitt utført bygningsmessige endringer i 2014 og 2015 for å kunne tilpasse behovet for 
barnehageplasser.  
 
Risikoreduserende tiltak kan blant annet være å sikre at de ansatte har fått tilstrekkelig 
opplæring og innehar nødvendig kompetanse. Videre fokus på internkontroll vil kunne bidra til 
å sikre at barnehagene drives i henhold til lovverk og vedtatte retningslinjer. Iveland kommune 
har ikke private barnehager. 
 
Revisjonen vurderer vesentligheten på dette området fra lav til middels.  
 

3.3.3 Inkluderende læringsmiljø (Vesentlighet H) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Skolen har et individ- og diagnoseperspektiv, i stedet for å arbeide målrettet mot et 

inkluderende miljø (systemperspektiv) 
 Fokus på forebygging 
 For mye segregerende tiltak og for mye fokus på spesialundervisning 
 Andel elever som får spesialundervisning øker 
 «Krav» fra foresatt om spesialundervisning 
 Ikke tidlig nok innsats 

 

Vurdering:  
Konsekvensene av dårlig læringsmiljø kan potensielt være svært alvorlige; dette kan blant annet 
føre til problemer med mobbing, og dårlig læring som på et senere tidspunkt kan føre til frafall 
fra videre opplæring og utenforskap i arbeidslivet, herunder dårligere levekår i kommunen. For 
å fremme et godt læringsmiljø kreves det en langsiktig og systematisk tilnærming, og formål og 
metodikk må være godt forankret i hele organisasjonen.   
 
Iveland har utfordringer knyttet til frafall i skolen, og dette kan være en indikator på at det bør 
rettes sterkt fokus på inkluderende læringsmiljø. Også når det gjelder andel barn i grunnskolen 
som har vedtak om spesialundervisning, ligger Iveland over landsgjennomsnittet med 10 pst. 
mot Norge for øvrig med 8 pst.  Det er viktig at man har fokus på tidlig innsats og vurderer 
tematikken allerede i barnehagene. Revisjonen har tidligere gjennomført prosjekt om 
inkluderende læringsmiljø både i Kristiansand og Vennesla-skolen. 
 
På denne bakgrunn vurderer revisjonen vesentligheten som høy på dette feltet.  
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3.3.4 Integrering av minoritetsbarn (Vesentlighet H) 
 
En av de viktigste forutsetningene for at minoritetsbarn skal inkluderes på best mulig vis er 
gode språkkunnskaper. I motsatt fall er det stor risiko for at læringsutbytte i både barne– og 
ungdomsskole blir begrenset. Dette kan igjen føre til vanskeligheter med å gjennomføre 
videreutdanning og etter hvert føre til dårlig tilknytning til arbeidslivet. 
 
Iveland kommune tilbyr gratis kjernetid i barnehage til alle barn på 4 og 5 år fra 
lavinntektsfamilier. Fra 1. august 2016 utvides ordningen til også å gjelde 3-åringer. Dette må 
anses som er svært godt virkemiddel for å lære fremmedspråklige barn norsk.  

 
Kommunen har imidlertid ingen moderasjon for lavinntektsfamilier når det gjelder SFO. SSBs 
barnetilsynsundersøkelse fra 201021 viste at det er en sterk sammenheng mellom sosial 
bakgrunn og deltakelse i SFO. Tiltak som bidrar til at familier med lav inntekt kan delta i 
barnehage og SFO kan derfor bidra til bedre inkludering, bedre arbeidstilknytning og 
beskyttelse mot fattigdom. 
 

Mulige risikofaktorer 
 Manglende språkferdigheter 
 Manglende deltagelse i sosiale aktiviteter 
 Manglende ressurser til å følge opp helserelaterte utfordringer 
 Manglende åpenhet og inkludering i samfunnskulturen  

Vurdering: 
Konsekvensen av dårlig integrering kan være frafall i skole og arbeidsliv, psykiske og fysiske 
plager og levekårsutfordringer. God integrering krever sammensatt og langsiktig arbeid. Det er 
en utfordring med mange nasjoner i en mindre kommune. Hvor flinke er man til å integrere barn 
i kommunen, herunder barnehage, skole, arbeidsliv, organisasjonsliv og idrett/fritid? 
 
På denne bakgrunn mener revisjonen at vesentlighetsgraden må anses som høy.  
 
 

3.3.5 Barnevern (Vesentlighet M/H) 
 
Iveland kommune har felles barnevern med Vennesla kommune og Evje og Hornnes 
kommune.  Statistikk fra SSB viser nedgang i antall barn som mottar barnevernstiltak i Iveland 
kommune; i 2014 mottok 6,4 pst. av kommunens barn og unge mellom 0 og 17 år barne-
vernstiltak, mens i SSB sin statistikk for 201522 oppgis det at 3,4 pst. av barn mellom 0 og 17 år 
mottar barnevernstiltak, mot et landsgjennomsnitt på 4,8 pst. Det har ikke vært barn med 
omsorgsovertakelse i 2015. Det er viktig med tidlig innsats. Samarbeidet med de andre 
kommunene oppleves som godt. 
 

Mulige risikofaktorer 
 Manglende ressurser til å følge opp bekymringsmeldinger 
 Kompetanse til å sette i verk de mest hensiktsmessige tiltak i de enkelte tilfeller 
 Manglende arkivering og katalogisering av journaler og annen relevant dokumentasjon.  
 Taushetsplikten som barriere for samhandling mellom offentlige aktører 
 Et barnevern som i økende grad utsettes for press fra omverden 

 
                                                             
21 SSB rapport 2011/34  
22 Ureviderte tall pr 18.03.2016 

http://vennesla.kommune.no/ressurser/TMCore/Emneord1/Barnevern/
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Vurdering:  
Konsekvensen av å ha et barnevern som ikke i tilstrekkelig grad greier å følge opp de barn og 
familier som har behov for bistand kan potensielt gi svært alvorlige konsekvenser for det 
enkelte barn. Sannsynligheten for at disse konsekvensene inntrer vil være avhengig av 
barneverntjenestens bemanning, kompetanse og organisering. Samarbeidet mellom 
kommunene oppleves som godt. 
 
På denne bakgrunn vurderer revisjonen vesentligheten som middels til høy.   
 

3.4 Drift og utvikling  
 
Avdeling for drift og utvikling har blant annet ansvar for strategisk samfunnsutvikling, 
næringsutvikling, samferdsel, bærekraftig utvikling, miljø og beredskap. Avdelingens regulerte 
budsjett var på kr 18 millioner for 2015. Regnskapet viste et merforbruk på kr 4 000.  
 
 

3.4.1 Bærekraftig utvikling – miljø, klima (Vesentlighet M) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Økende temperatur 
 Ekstreme naturhendelser 
 Økende nedbørsmengde 
 Flere flommer og økende fare for skred 

 

Vurdering:  
Globalt er det liten tvil om at konsekvensene av klimaendringene kan bli svært alvorlige. Selv om 
Norge etter all sannsynlighet vil rammes svakere enn andre land, er det klart at også norske 
kommuner må forberede seg på utfordringer i fremtiden. Iveland kommune sin geografiske 
plassering medfører ikke økt risiko.. 
 
Det er bred forsikringsmessig enighet om at klimaendringene vil materialisere seg i dette 
århundret, spørsmålet er hvor markant de vil fremtre.  
 
I følge årsmeldingen for 2015 er det videreført fokus på ENØK i de kommunale byggene, både 
gjennom tiltak og planlegging av fremtidige investeringer i barnehage, skole og pleie og omsorg.  
I kommuneplanen for 2014-2026 fremkommer det at kommunen skal arbeide for å nå målene i 
klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet, samt at alle enheter skal være miljøsertifisert.  
 
Vesentligheten på området vurderes som middels.  
 
 

3.4.2 Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet M) 
 

Mulige risikofaktorer 
 Mangelfull sikring av befolkning, miljø og viktige samfunnsfunksjoner 
 Overordnede planer og risikovurderinger er mangelfulle eller utdaterte 

 
Det er viktig at bolig- og ferdselsområder er trygge for alle. Utfordringer knyttet til infrastruktur, 
trafikksikkerhet, flom, ras med videre, er områder som det må tas hensyn til i driften av 
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kommunen. Konsekvensene kan bli store, både for kommunen og innbyggerne, dersom 
kommunen ikke takler krisesituasjoner på en god måte. 
 
Kommunen har utarbeidet en plan for kriseledelse23. Planen tar utgangspunkt i en overordnet 
vurdering av risiko og sårbarhet (ROS-analyse – ny  våren 2016). Hvert år øver strategisk 
utvalgte ansatte på å håndtere ulike hendelser hentet fra ROS-analysen. Det arrangeres også 
årlig en beredskapsdag for gjennomgang av planverk, status og nye tiltak.  
 
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels. Det er sterkt fokus på området, men 
kommunens evne til å håndtere en krisesituasjon kan være avgjørende for liv, helse og miljø. Det 
er viktig at kommunen har tilfredsstillende planer og trening i å håndtere de situasjoner som 
eventuelt oppstår.  
 
 

3.4.3 Ulovlighetsoppfølging av byggesaker (Vesentlighet M) 
 
Kommunen skal føre tilsyn med at byggesaker gjennomføres i henhold til tillatelser og 
bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Der kommunen konstaterer at det fore-
ligger et ulovlig tiltak har kommunen ulike muligheter for å følge opp saken. Kommunens 
virkemidler på dette området er å anvende bestemmelsene om pålegg om stansing, retting, 
forelegg og tvangsmulkt.  
 

Mulige risikofaktorer 
 Manglende ressurser til å følge opp mulige ulovligheter og føre tilsyn 
 Komplisert regelverk/kompetanse om gjeldende regelverk på området 
 Områder med spredt bebyggelse er vanskeligere å oppdage 

 

Vurdering:  
Manglende ulovlighetsoppfølging vil kunne medføre svekket tillit til kommunen.  En annen 
konsekvens vil kunne være at det utvikler seg en kultur for at ulovlig utbygging ikke oppdages 
og at kommunens innbyggere i større eller mindre grad ikke tar hensyn til byggeregler ved 
oppføring av bygg. Man vil da kunne risikere å få mye uønsket og utilsiktede bygg og bebyggelse. 
Sannsynligheten for at slike forhold inntrer vurderes til middels høy. Revisor legger særlig vekt 
på at ulovlighetsoppfølging kan være en svært tidkrevende oppgave, som kan beslaglegge mye 
av byggesaksavdelingens ressurser. Etter dette legger revisor til grunn vesentlighet som middels 
på dette området.  
 
 

3.4.4 Vann – og avløpsinfrastruktur (Vesentlighet M/H) 
 
Generelt vil det i overskuelig fremtid være utfordringer med å holde tritt med å bytte ut gamle 
og dårlige ledninger for både vann og avløp. I tillegg til at klimaendringer gir mer nedbør og 
dermed utløser behov for å separere regnvann (overvann) fra avløp, og å øke dimensjonen på 
eksisterende overvannsrør eller finne alternative metoder for håndtering av store vannmengder 
(åpne bekker, økt bruk av blågrønne løsninger, m.m.).  
 

Mulige risikofaktorer: 
 Manglende vedlikehold 

                                                             
23 Hentet fra kommunens hjemmeside 9.5.16, http://www.iveland.kommune.no/beredskap.294697.no.html 

http://www.iveland.kommune.no/beredskap.294697.no.html
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 Manglende oversikt over mulige sårbarheter i infrastrukturen (basert på ROS-analyser) 
 

Vurdering:  
Konsekvensen av dårlige vann- og avløpsnett må anses som betydelige, både for den enkelte 
innbygger så vel som kommunen som helhet. Utskiftningstakten på vann og avløpsnettet er 
rimelig lang, anslagsvis 40 år eller mer. Ledningsnettet er i plast, men for revisjonen er det 
usikkert i hvilken grad arbeidet er forskriftsmessig/kvalitetsmessig utført. Kommunen har ved 
bruk av kamera kontroll på hvor ledningsnettet er dårligere enn ellers. Vedlikehold og 
oppgradering er både kostbart og krevende, og på denne bakgrunn vurderer revisjonen 
vesentligheten som middels til høy.  
 

3.4.5 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder 
(Vesentlighet M/H) 
 

Mulige risikofaktorer: 
 Kostnadene kan bli belastet feil ansvar 
 Brukerne av tjenestene kan betale for mye eller for lite dersom det er vesentlige avvik 

mellom brukerbetaling og selvkost, eksempelvis vann. 
 Manglende kompetanse/komplisert regelverk 
 Noen selvkosttjenester ivaretas av eksterne selskap 

 
Risikofaktorene kan medføre at kommunens innbyggere betaler for mye for tjenestene de 
mottar, og kan i verste fall føre til tap av renommé og mulig erstatningsansvar for kommunen. 
 
Revisjonen foretar kontroll av selvkostregnskapet årlig. Revisjonens erfaring er at beregning av 
selvkost er komplisert. Fra 2015 er det trådt i kraft et nytt kapittel i avfallsforskriften, dette 
innebærer at kommunen skal kontrollere at kravene i forskrift overholdes ved levering av 
selvkosttjenester som leveres via andre selskaper. Dette innebærer økt risiko for kommunen og 
det er et  komplisert regelverk og lett å gjøre feil. Revisjonen vurderer vesentligheten på 
området som middels til høy.  
 

3.4.6 Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (Vesentlighet M/H) 

Mulige risikofaktorer: 
 Manglende utvikling og vedlikehold 
 Kommunen prioriterer tjenestetilbud til innbyggerne fremfor vedlikehold når 

kommuneøkonomien er stram 
 Avventing av vedlikehold kan medføre økte kostnader senere 

 
Risikofaktorene kan medføre at nødvendig vedlikehold ikke blir utført, forfall krever 
totalrenovering på grunn av at manglende vedlikehold og at lovpålagte krav ikke blir overholdt.  
 
Risikoreduserende tiltak kan være vurdering av tilstanden på kommunens bygningsmasse og 
synliggjøre tilgjengelige midler kontra behov. I kommuneplanens handlingsdel for perioden 
2016-2019 fremkommer det at det er lite midler til bygningsvedlikehold. Kommunen opplyser 
at i de 2 nye kommunale bygg som bygges nå, så har man fokus på livsløpskostnader. De 
opplyser videre at den kommunale bygningsmassen er rimelig god hvor 
kommuneadministrasjonen (Birketveit) og Skaia er det eldste. 
 
Revisjonen vurderer vesentligheten som middels til høy. Etterslep på vedlikeholdssiden kan på 
sikt gå ut over tjenestetilbud og fremtidig kommuneøkonomi.  
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 Oppsummering 4
 
Revisjonen har i denne analysen pekt på ulike områder, både overordnet og innenfor den 
enkelte tjeneste, hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Målet med 
analysen er å gi kontrollutvalget et godt grunnlag for å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 
for perioden 2016-2019.  
 
Under oppsummeres de områder som har blitt nærmere omtalt i analysen: 
 
Overordnet: 

 Styring og intern kontroll (Vesentlighet M/H) 
 Korrekt og effektiv saksbehandling i forhold til forvaltningslovens bestemmelser og 

øvrige lovverk (Vesentlighet M) 
 Gjeldsnivået (Vesentlighet M/H) 
 Sørge for god forvaltning av kommunale eierinteresser i kommunale selskap 

(vesentlighet M) 
 Arbeidskraft (Vesentlighet M) 
 Sykefravær (Vesentlighet M) 
 Etterlevelse av offentlige anskaffelser (Vesentlighet M/H) 
 IT-sikkerhet (Vesentlighet M) 

 
Helse- og velferdstjenesten: 

 Sørge for tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter 
(Vesentlighet H) 

 Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester (Vesentlighet H) 
 Bekjempelse av barnefattigdom (Vesentlighet H) 
 Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og/eller 

rusrelaterte problemer (Vesentlighet H) 
 
Oppveksttjenesten: 

 Utdanningsnivå i befolkningen (Vesentlighet H) 
 Sørge for at kommunale og private barnehager drives i henhold til krav gitt i lov og 

forskrift (Vesentlighet L/M) 
 Inkluderende læringsmiljø (Vesentlighet H) 
 Integrering av minoritetsbarn (Vesentlighet H) 
 Barnevern (Vesentlighet M/H) 

 
Drift og utvikling 

 Bærekraftig utvikling – miljø, klima (Vesentlighet M) 
 Beredskap/sikkerhet (Vesentlighet M) 
 Ulovlighetsoppfølging av byggesaker (Vesentlighet M) 
 Vann- og avløpsinfrastruktur (Vesentlighet M/H) 
 Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder 

(Vesentlighet M/H) 
 Utvikle og vedlikeholde kommunens bygningsmasse (Vesentlighet M/H) 
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        Saksbehandler: kih 

 

 

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. 
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Årsplan for Iveland kontrollutvalg – 2017 

 

Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder 

 

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 

 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 (foreløpig) Saker til behandling (foreløpig oversikt) 

Onsdag 15.02.2017  Årsmelding 2016 

 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 Aktuelle saker 

 

Onsdag 19.04.2017  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 
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Agder Sekretariat  

Sekretariat for kontrollutvalgene på Agder 

 

 

4. Kurs og konferanser 

Kontrollutvalgskonferanse NKRF 1-2. februar 2017. 



Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
- Bykle-Valle-Bygland-Evje og Hornnes-Iveland - 

                                    TELEFON                                    E-POST                                     POSTADRESSE                       ORG.NR  

  Pytten    977 60 455       tpytten@e-h.kommune.no        Kaserneveien 19, Evjemoen        976662652 MVA 

 Karlsen 918 12 540            edvard.karlsen@e-h.kommune.no                4735  EVJE 

 Hansen      478 32 446      morten.hansen@e-h.kommune.no                                                  

    BESØKSADRESSE                BANKKONTONR 

    Kaserneveien 19, Evjemoen         2901.11.01788           

    4735 EVJE 

 

 

Møteprotokoll 
 

 

 

Utvalg: Representantskapet        

Møtested: Revsnes hotell 

 

Dato:  19. oktober 2016 

 

Tidspunkt: 14:00-14:05 

 
 

Følgende medlemmer møtte:   

 

Gro Anita Mykjåland  Lars Reidar Vasland Bjørn Alfred Ropstad  Kay Jeiskelid   

 

Leiv Rygg   Steinar Kyrvestad Knut Hagen  Vidar Frøysnes  

               

 

Følgende medlemmer hadde forfall:  

 

Jon Rolf Næss   Sig Tove Aasen  

 

 

Følgende medlemmer fra styret møtte: 

 

Britt Ingrid Andersen 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

 

Tommy Pytten 

 

 

 

Evje, 19. oktober 2016 

 

 

Gro Anita Mykjåland 

Leder 

 

                  Tommy Pytten  

                                              Konstituert revisjonssjef/Sekretær for representantskapet 

 
 

 

Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager etter at den er sendt ut, er protokollen å anse 

som godkjent. 
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Saksnr.    Innhold 

 

Sak nr.                 6/16     : Avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS – 2. gangs behandling 

Sak nr.                 7/16     : Valg av avviklingsstyre  
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Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
 

 
Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 

   

06/16    Representantskapet 19.10.2016 

 
 

Avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2. gangs behandling 
 

Innstilling til representantskapet: 

 

Representantskapet anbefaler avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS. 

 

Representantskapets enstemmige vedtak: 

 

Representantskapet anbefaler avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS. 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

 

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS ble vedtatt sammenslått per 01.01.2016. Vedtaket innebærte en 

virksomhetsoverdragelse ved at eksisterende virksomhet (Setesdal Revisjonsdistrikt IKS) ble overført til 

ny virksomhet (Agder Kommunerevisjon IKS). Ved en virksomhetsoverdragelse vil alle eiendeler og 

forpliktelser i nåværende Setesdal Revisjonsdistrikt IKS bli overført til det nye selskapet. Man vil da sitte 

igjen med et tomt selskap. Dette selskapet må derfor formelt oppløses.  

 

I samsvar med IKS-loven må vedtak om avvikling skje i styret, representantskap og i eierkommunene. 

Vedtak om avvikling kan ikke delegeres. Deretter må kommunal- og moderniseringsdepartementet gi 

samtykke til oppløsning, jf. IKS-loven § 32, siste ledd.   

 

I selskapsavtalen for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS, §18, oppløysing av selskapet, framkommer: 

 

«Selskapet kan berre oppløysast dersom deltakerne er samde om det. Vedtak om oppløysing av 

selskapet må handsamast av kommunestyret i deltakerkommunane etter framlegg frå 

representantskapet. 

 

Vedtak om oppløysing av selskapet krev 2/3 fleirtall i to representantskapsmøte med minst seks 

månadars mellomrom. 

 

Dersom deltakarkommunane vedtek å oppløyse selskapet skal representantskapet velje eit 

avviklingsstyre, og avviklinga skal gjennomførast i medhald av IKS-lova §§ 33-38. 

 

Selskapet skal oppløysast dersom talet på deltakarar vert redusert til ein på grunn av utmelding 

eller utelukking. 

 

Ved oppløysing vert eigedelar og gjeld å fordele i samsvar med eigarlutane, jf. selskapsavtalen § 2, 

med mindre anna er avtalt. 
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Vedtak om oppløysing av selskapet skal godkjennast av departementet.» 

 

Representantskapet i Setesdal revisjonsdistrikt IKS vedtok i møte den 17.12.2015 følgende: 

 

Representantskapet anbefaler avvikling av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS under forutsetning av 

kommunestyrenes og fylkestinget i Vest-Agder sin endelige godkjenning av foreliggende rapport og 

selskapsavtale.  

 

Alle kommunestyrene og fylkestinget i Vest-Agder godkjente rapporten og ny selskapsavtale slik den 

forelå.  Forutsetningen i vedtaket i møte den 17.12.2015 er derfor oppfylt.  

 

Selskapsavtalen krever at representantskapet må gjøre vedtak om oppløsning av Setesdal 

Revisjonsdistrikt IKS 2. ganger med minst 6 måneders mellomrom.    
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Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 

07/16 Representantskapet 19.10.2016 

 

 

Valg av avviklingsstyre 
 

Revisjonssjefens innstilling til representantskapet: 

 

Under forutsetning av at de enkelte deltakerkommunenes kommunestyrer og departementet godkjenner 

avvikling av Setesdal revisjonsdistrikt IKS, velger representantskapet følgende personer som medlemmer 

av avviklingsstyret 

 

 Revisjonssjef 

 Styreleder 

 Representantskapsleder 

  

 

Representantskapets enstemmige vedtak: 

 

Under forutsetning av at de enkelte deltakerkommunenes kommunestyrer og departementet godkjenner 

avvikling av Setesdal revisjonsdistrikt IKS, velger representantskapet følgende personer som medlemmer 

av avviklingsstyret 

 

 Revisjonssjef – Tommy Pytten  

 Styreleder – Britt Ingrid Andersen 

 Representantskapsleder – Gro Anita Mykjåland 

 

 

Sakens bakgrunn og innhold: 

 

I forbindelse med oppløsning av Setesdal Revisjonsdistrikt IKS fremkommer av selskapsavtalen: 

 

Dersom deltakarkommunane vedtek å oppløyse selskapet skal representantskapet velje eit 

avviklingsstyre, og avviklinga skal gjennomførast i medhald av IKS-lova §§ 33-38. 

 

Av IKS loven §§ 33-38 fremkommer: 

 

§ 33.Avviklingsstyre 

Dersom departementet samtykker i oppløsning av selskapet, oppnevner representantskapet straks et 

avviklingsstyre. Avviklingsstyret velges av representantskapet, men den enkelte deltaker hvis representant 

ikke har stemt for representantskapets valg av avviklingsstyre, kan innen 14 dager etter valget kreve at valg 

av avviklingsstyre i stedet foretas av departementet. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyret 

er valgt. 

Avviklingsstyret velges med ubestemt tjenestetid, men med en oppsigelsesfrist på tre måneder eller annen 

frist som representantskapet eller departementet fastsetter. 

Avviklingsstyret velger selv sin leder og nestleder. 

Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å sende melding om oppløsningsvedtaket og oppnevningen av 

avviklingsstyre til Foretaksregisteret. Det skal fremgå av meldingen at departementet har godkjent 
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oppløsningen. Foretaksregisteret skal samtidig med at registrering finner sted, kunngjøre beslutningen i 

Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og varsle selskapets kreditorer om at de må 

melde seg til selskapet innen seks uker fra kunngjøringen. 

Avviklingsstyret har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle selskapet. 

Avviklingsstyret representerer selskapet utad. 

Om innkalling og saksbehandlingen i avviklingsstyret gjelder §§ 11 og 12 tilsvarende. 

 

§ 34.Avviklingen 

Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser og gjøre opp balanse med 

sikte på avviklingen. 

Selskapets virksomhet kan fortsettes i den utstrekning avviklingsstyret finner det hensiktsmessig. 

Selskapets midler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om naturaldeling eller annet 

følger av bestemmelse departementet har fastsatt for avviklingen, jf. § 32 tredje ledd. 

Dersom midlene skal omgjøres i penger, kan den enkelte deltaker kreve at tingretten avgjør hvordan dette 

skal skje. Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse som kan ankes. 

Avviklingsstyret skal sørge for at selskapets forfalte og uomtvistede fordringer betales av selskapets midler 

for så vidt ikke kreditor frafaller sitt krav eller samtykker i å ta en annen debitor i stedet. Andre forpliktelser 

sikres ved at det avsettes et tilstrekkelig beløp til dekning av forpliktelsene. 

Når selskapets forpliktelser er betalt eller sikret etter forrige ledd, skal avviklingsstyret utarbeide forslag til 

avviklingsoppgjør som legges frem for representantskapet til godkjennelse. Forslaget skal også inneholde 

forslag til fordeling av eventuelt likvidasjonsutbytte. Deltaker hvis representanter ikke representerer flertallet 

i sak om fordeling av likvidasjonsutbytte, kan bringe spørsmålet om fordelingen inn for tingretten som 

fastsetter fordelingen i kjennelse som kan ankes. 

Når avviklingsoppgjør er vedtatt og utbetaling av likvidasjonsoppgjør er foretatt, skal avviklingsstyret straks 

sende melding til Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet. 

§ 35.Sikrede midler 

Dersom det er avsatt midler til dekning av fremtidige forpliktelser, bestemmer avviklingsstyret med 

representantskapets godkjennelse hvem som skal forvalte og utbetale de avsatte midler på deltakernes vegne. 

§ 36.Deltakernes ansvar etter avvikling 

Dersom det er avsatt midler til dekning av selskapets forpliktelser, jf. § 34 femte ledd, skal kreditor først søke 

dekning av disse midler. Overfor kreditor som ikke har fått dekning, har deltakerne samme ansvar som 

tidligere. Bestemmelsen i § 3 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. 

§ 37.Foreldelse 

Alle krav foreldes etter senest 3 år regnet fra det tidspunkt da selskapets avvikling ble registrert i 

Foretaksregisteret, jf. § 34 syvende ledd. Bestemmelsen i første punktum gjelder bare krav som forfaller før 

utløpet av denne foreldelsesfristen. Slike krav foreldes likevel ikke før seks måneder etter forfall. 

§ 38.Erstatningsansvar 

Deltaker, medlem av representantskapet, styremedlem, daglig leder og medlem av avviklingsstyret, plikter å 

erstatte skade som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre. 

Erstatningsansvar etter første ledd kan lempes for såvidt dette finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, 

skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. 

 

Avviklingsstyret skal velges av representantskapet. For å spare tid anses det som fornuftig å velge et 

avviklingsstyre i dette møtet. Forutsetningen for valg av avviklingsstyre er at alle deltakerkommunenes 
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kommunestyrer og departementet godkjenner avviklingen. Avviklingsstyret trer i funksjon først når 

departementet har godkjent avviklingen av selskapet.     
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