
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/19 
Tid: 14.11.19, kl. 13.00 – 15.05 
Sted: Kommunehuset, møterom Sansehagen 
 
Tilstede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
Siri Furuholt, medlem 
Forfall: 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud, Willy Gill 
Agder Kommunerevisjon IKS v/Maren Stapnes, Tor Ole 
Holbek 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

SAKSLISTE 
 
SAK 07/19 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I IVELAND KOMMUNE 2020  
SAK 08/19 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – 

TILBAKEMELDING FRÅ RÅDMANNEN 
SAK09/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

FORVALTNINGSREVISJON 
SAK 10/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

EIERSKAPSKONTROLL 
SAK 11/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
ORIENTERINGER: 
Presentasjon av Agder Sekretariat, presentasjon av Kommunerevisjonen Vest 
Arbeidet i kontrollutvalget 
 
PRAKTISK 
Møteplan (dager, tidspunkt, tema etc.), kurs og konferanser 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann, revisor. 
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Runde rundt bordet -presentasjon 
 
Presentasjon av Agder Sekretariat. 
Daglig leder presenterte Agder Sekretariat med hovedvekt på selskapets oppgaver. 
 
Arbeidet i kontrollutvalget. 
Daglig leder orienterte utvalget om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver. 
 
Presentasjon av Agder kommunerevisjon – kort om revisjonens oppgaver og informasjon. 
Revisjonssjef presenterte Agder kommunerevisjon med hovedvekt på selskapets oppgaver, 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  
 
PRAKTISK  

o Taushetserklæring: Medlemmer undertegnet taushetserklæring 
o «Hjelp jeg er ny i kontrollutvalget» artikkel fra NKRF ble delt ut i møtet sammen med 

«Forskrift om kontrollutvalg og revisjon». 
o Møter avholdes fortrinnsvis på fredag, kl. 13.00. Neste møte blir 14.02.2020 kl. 13.00 
o Rådmannen inviteres til neste møte for å orientere om organisasjon, samhandling 

mellom administrasjon og kontrollutvalg. Regnskapsrevisor kommer også. Videre 
møteplan tas i dette møtet, legges opp til 5 møter i året.   

o Deltakelse på kurs og konferanser: Sekretariatet melder på alle fem medlemmer til 
dagskonferanse på Rosfjord Strandhotel 15.01.2020.  Dette er å anse som en 
påmelding.  

o Lars Arnfinn, Siri og Linda reiser på kontrollutvalgskonferansen. De har en 
overnatting på Gardermoen 29-30 januar 2020. Sekretær ordner med påmelding. 

 
 
SAK 07/19 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I IVELAND KOMMUNE 

2020 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 på  
kr. 814 000. 

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

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 

1. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett for 2020 
2.   Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2020 

 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal etter lov og forskrift utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 
kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte både kontrollutvalgets og 
revisjonens samlede virksomhet.   
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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 23. september 2019.  
 
I forslaget til budsjett legges det opp til en ny modell for å dekke inn selskapets kostnader.  
Fra 01.01.2020 blir antall eierkommuner redusert fra 16 til 13 kommuner som følge av 
kommunereformen. Styret mener at det fremdeles er behov for 2 ansatte i full stilling for å 
ivareta kontrollutvalgene. I snitt blir det 6,5 kontrollutvalg pr. ansatt og det er nesten det 
samme som landsgjennomsnittet. 
 
Praksis til nå har vært å dele driftstilskuddet likt mellom eierkommunene. Som følge av 
sammenslåing av kommuner mener styret det vil være mer rettferdig med en differensiert 
fordeling av kostnader basert på innbyggertall.  
 
Styret har drøftet flere modeller og landet ned på følgende modell som forslag til budsjett 
bygger på: 
 
Innbyggertall Driftstilskudd 2020 
1 - 3999 Kr. 134.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 
20000 - Kr. 290.000 
 
For de minste kommunene blir det en økning på ca 3% til kr. 134.000, for de mellomstore 
kommunene blir det en økning fra kr 130.000 til tilskudd i 2020 som vist i tabellen. For de 
kommunene som slår seg sammen har en tenkt at en legger sammen tilskuddene for de 
kommunene og gir en «rabatt» på ca 25%.  
 
En har også sett hen til hva driftstilskuddet er i nabodistriktene for at det ikke skal blir større 
ulikheter for kommuner av samme størrelse. 
I vedtektene til Agder Sekretariat er styret gitt myndighet til å fastsette driftstilskuddet for den 
enkelte kommune. Med ny modell kan styret fremdeles gjøre endringer i driftstilskuddet fra 
kommunene om det skulle vise seg nødvendig.  
 
Totalt sett er det tilnærmet nullvekst i budsjettet fra 2019 til 2020. 
 
For Iveland utgjør driftstilskuddet for 2020 kr. 134.000. 
 
Kommunerevisjonens budsjettforslag 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet på 2,65% fra 2019 til 2020. Revisjonstilskuddet for 2020 utgjør  
kr. 580.000. 
 
Kontrollutvalget sine utgifter 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet.  
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets kurs og andre 
utgifter. Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. 
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Beløpet for eventuelt kjøp av andre konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 50.000. 
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontroll og tilsyn bygger på  

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Agder Kommunerevisjon IKS for 2020 
• Budsjettforslag for Agder Sekretariat for 2020 

 
 

 
 Budsjettforslag 2020 Vedtatt budsjett 2019 Vedtatt budsjett 2018 
Tilskudd til 
revisjonsdistrikt 

Kr.   580 000 
 

Kr.  565 000 
 

Kr. 545 000 
 

Andel av 
sekretariatstjenester 

Kr.   134 000 Kr.  130 000 Kr.  126 000 

Kontrollutvalgets utgifter ; 
Møtegodtgjørelse m.v. 
 
Kurs og andre utg. 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr      15 000 
 
Kr      35 000 
Kr      50 000 

 
Kr     15 000 
 
Kr      35 000 
Kr      50.000 

 
Kr    15 000 
 
Kr    35 000 
Kr    50 000 

 
Totalbudsjett 

 
Kr    814 000 

 
Kr    795 000 

 
Kr.  771 000 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

3. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 på  
kr. 814 000. 

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

kommuner og fylkeskommuner følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
SAK 08/19 SELSKAPSKONTROLL SETESDAL BRANNVESEN IKS – 

TILBAKEMELDING FRÅ RÅDMANNEN 
  
 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 
 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
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Vedlegg: 
• Tilbakemelding fra rådmannen vedr. selskapskontroll Setesdal Brannvesen IKS, datert 

21.05.2019 
 
Saksopplysninger: 
Selskapskontrollen i Setesdal Brannvesen IKS ble behandlet i kommunestyret 14.06.2018. 
Kommunestyret bad rådmannen gi skriftlig tilbakemelding innen 31.12.2018. 
 
Formålet med selskapskontrollen fremkommer i § 14 i Forskrift om kontrollutvalg i 
kommuner. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll av forvaltningen av 
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av en slik kontroll, herunder å kontrollere om 
den som utøver kommunens eierinteresser i selskapet gjør dette i samsvar med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 
 
Anbefalinger 
På grunnlag av de funn og vurderinger som er gjort av revisjonen i selskapskontrollen, kom 
revisjonen med disse anbefalingene: (Tilbakemelding fra rådmannen i kursiv) 
 

• Iveland kommune bør utarbeide eierskapsmelding for kommunen, herunder regler og 
rutiner for eierskapsoppfølging. 
Iveland kommune vedtok ny eierskapsmelding i kommunestyret 05.04.2018.  

• Utarbeidelse av etiske retningslinjer. 
 
• Utarbeidelse av instruks for styret, herunder retningslinjer for håndtering av mulige 

habilitetskonflikter. 
 

• Det bør klargjøres i eierkommunenes delegasjonsreglement at det er gitt delegasjon av 
myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til Setesdal Brannvesen IKS. 

 
• Det bør tydeliggjøres av eierkommunene – enten i delegasjonsreglementet eller i 

vedtak – hvem som er klageorgan etter brann- og eksplosjonsloven. 
 

• Det bør legges til rette for årlige eiermøter mellom eierkommunene og Setesdal 
Brannvesen IKS. 

 
• Sentrale dokumenter som årsmelding og årsregnskap legges frem for relevante 

politiske utvalg, fortrinnsvis kommunestyret. 
Iveland kommune har også innført en forsterket praksis med å føre referatsaker opp 
på sakslistene til politiske møter for å synliggjøre at saker blir referert i politiske 
møter.  

 
• Protokoll fra representantskapet underskrives av møteleder og to av 

representantskapets medlemmer i samsvar med IKS-loven. 
 

• At innkalling til representantskapsmøte skjer med minst 4 ukers varsel og at sakslisten 
er vedlagt.  Angitt frist for innkalling og varsling av representantskapsmøte i 
selskapsavtalen, bør justeres i samsvar med IKS-loven ved neste revidering av avtalen. 
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• Det bør tas inn et punkt om plikt til å holde arkiv iht. arkivloven ved neste revidering 
av selskapsavtalen. 

 
• Alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere sine verv i 

styrevervregisteret. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen fra rådmannen til orientering. 
 
 
SAK 09/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE – 

FORVALTNINGSREVISJON 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, for 
å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre 
forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Saksopplysninger: 
 
I ny kommunelov (§23-3) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering: 
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, slik at det er mulig for 
kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder 
hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på 
avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. I begrepet ”risiko og vesentlighet” ligger det at det gjøres en 
vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i 
forhold til vedtak, regelverk, forutsetninger og mål som er satt for virksomheten. 
 
Det er viktig i arbeidet med analysen at en sikrer bred involvering når en innhenter 
informasjon. Kontrollutvalget bør spille en aktiv rolle underveis i arbeidet med analysen. 
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En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for forvaltningsrevisjon basert på analysen og eventuelle innspill fra utvalgets medlemmer. 
 
Kontrollutvalget kan allerede nå komme med innspill til områder som ønskes vurdert i 
analysen. 
 
 
Forslag til vedtak:       
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, for 
å kunne identifisere hvilke sektorer og områder hvor det kan være behov for å gjøre 
forvaltningsrevisjon. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 

 
  
 
SAK 10/19 BESTILLING RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE - 

EIERSKAPSKONTROLL  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 

 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Saksopplysninger: 
I ny kommunelov (§23-4) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
 
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra 
behovet for forvaltningsrevisjon i selskap.  
 
En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for eierskapskontroll basert på analysen og eventuelle innspill fra utvalgets medlemmer.  
 
Kontrollutvalget kan allerede nå komme med innspill til områder som ønskes vurdert i 
analysen. 
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Forslag til vedtak:       
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap. 

 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 

 
 
SAK 11/19 SELSKAPSKONTROLL KONSESJONSKRAFT IKS 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
 
Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, tas til etterretning. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
 
Vedlegg: 

• Rapport for gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, fra Aust-Agder 
Revisjon IKS 

 
Saksopplysninger: 
Selskapskontrollen i Konsesjonskraft IKS er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i 
møte den 07.11.2018.  
 
 
Problemstillinger: 
Hensikten med selskapskontrollen har vært å se på hvorvidt selskapets virksomhet er i 
samsvar med formålet, og hvorvidt kommunene sikrer en god eierstyring av selskapet. På 
bakgrunn av dette er følgende problemstillinger utledet:  

• Sikrer eierkommunene at deres eierinteresser blir ivaretatt i selskapets styrende 
organer?  

• Rapporteres selskapets aktiviteter tilbake til de respektive eierkommunene i tråd med 
gitte anbefalinger?  

• Er fordelingsprinsippene for selskapets forvaltning av ressurser i tråd med de krav som 
stilles i lov og styringsdokumenter? Og gjennomføres utbetalingene i tråd med de 
føringer som ligger til grunn?  

 
Anbefalinger 
På grunnlag av rapportens karakter, vil det ikke bli gitt anbefalinger. 
 
Revisjonen bemerker følgende:  
 
«Revisjonen finner det positivt at flere av de føringer som anbefales fra KS i forhold til 
eierskap, er gjennomført av Iveland kommune. Dette gjelder blant annet utarbeidelse av 
eierskapsmelding. Kommunen har en utførlig beskrivelse av hva som er kommunens generelle 
ønsker og ansvar i forbindelse med sine eierskap. Selv om kommunen ikke har konkrete 
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strategier for Konsesjonskraft IKS i sin eierskapsmelding, finner revisjonen at dette kan sikres 
gjennom selskapets strategiplan. Revisjonen bemerker for øvrig, til tross for revidert 
eierskapsmelding av 2018, at kommunen oppgir uriktig navn på Konsesjonskraft IKS.  
Som representant for Iveland kommune møter medlemmer av kommunestyret i 
representantskapet til Konsesjonskraft IKS. Dette er en god forutsetning for oppfølging og 
styring av selskapet.  
Iveland kommune sikrer at deres eierinteresser blir ivaretatt gjennom selskapets styrende 
organer.» 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
 
Rapporten fra gjennomført selskapskontroll i Konsesjonskraft IKS, tas til etterretning. 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Orienterte rundt interim revisjon.  
Forvaltningsrevisjon på Midt Agder barnevern er behandlet i Vennesla og på høring i Evje og 
Hornnes. Revisjonen legger den frem som en orienteringssak for Iveland.  
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
 
 
 
 
 
 


