
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 01/20 
Tid: 14.02.20, kl. 13.00 – ca. kl. 15.40 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
 
 
Forfall: 
Siri Furuholt, medlem 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Agder Kommunerevisjon IKS v/Maren Stapnes, Tor Ole 
Holbek og Tommy Pytten 
Administrasjonen v/ Sten Albert Reisænen fra kl.14.00 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

SAKSLISTE 
 
SAK 01/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 14.11.19 
SAK 02/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
SAK 03/20 RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE - INNSPILL FRA 

KONTROLLUTVALGET  
SAK 04/20 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
 
 
ORIENTERINGER: 
Revisor orienterer fra starten av møtet, kl.13.00, om regnskapsrevisjon.  
 
Rådmannen er invitert til å møte kl. 14.00 for en orientering rundt følgende punkter:  

- Presentere organisasjonen 
- Samspillet mellom kontrollutvalg og rådmann 
- Rutine for behandling av statlige tilsynsrapporter 
- Etiske retningslinjer og varslingsrutiner 
- Rutiner for informasjon til kontrollutvalget ved misligheter 
- Reglement for godtgjørelse folkevalgte, reiseregning og rutiner 

 
Forvaltningsrevisor tar en overordnet gjennomgang av referatsak «Forvaltningsrevisjon Midt-
Agder barnevern».  
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
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REFERATER:  
 
REF 01/20 FORVALTNINGSREVISJON MIDT-AGDER BARNEVERN 
REF 02/20 RAPPORT FRA TILSYN MED OM IVELAND KOMMUNE SIKRER AT 

PERSONER SOM FYLLER VIKLÅRENE FOR DELTAGELSE I 
KVALIFISERINGSPROIGRAMMET FÅR TILBUD OM PROGRAM 2019 

 
 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
 
Regnskapsrevisor Tommy Pytten orienterte om regnskapsrevisjon generelt og for Iveland 
kommune.  

- Kontrollutvalgets påse ansvar.  
- Revisors uavhengighetserklæring 
- Revisors kvalifikasjoner 
- Engasjementsbrev 
- Revisjonsarbeidet 
- Interim revisjon 
- Nummererte brev 
- Attestasjonsoppdrag 
- Årsoppgjørsrevisjon 
- Revisjonsberetning 
- Forenklet etterlevelseskontroll – gjennomgang av risiko og vesentlighetsbilde.  

 
Rådmann orienterte utvalget grundig om følgende punkter: 

- Presentere organisasjonen 
- Samspillet mellom kontrollutvalg og rådmann 
- Rutine for behandling av statlige tilsynsrapporter 
- Etiske retningslinjer og varslingsrutiner 
- Rutiner for informasjon til kontrollutvalget ved misligheter 

 
Utvalget ber om å få tilsendt alle tilsynsrapporter løpende.  
 
 
SAK 01/20  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 14.11.19 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.19 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 
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Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 14.11.19 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 14.11.19 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.11.19 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 
 
SAK 02/20 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at en kan 
konkludere med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 
uavhengighet. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene Tor Ole Holbek og Tommy 
Pytten. 
 
Bakgrunn for saken: 
Oppdragsansvarlig revisor skal i samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon §19 
hvert år gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.  
Kontrollutvalget må vurdere om revisors egenvurdering tilsier at revisor tilfredsstiller de krav 
til uavhengighet som går fram i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.   
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at en kan 
konkludere med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 
uavhengighet. 
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SAK 03/20 RISIKO OG VESENTLIGHETSANALYSE - INNSPILL FRA 
KONTROLLUTVALGET  

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innspill tas med som grunnlag for risiko og vesentlighetsanalysen.  
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon fra 2016 
Plan for selskapskontroll fra 2016 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I forrige møte bestilte utvalget en risiko og vesentlighetsanalyse fra Agder Kommunerevisjon 
IKS som skal danne grunnlaget for plan for forvaltningsrevisjon for perioden. 
Kontrollutvalget har nå muligheten til å komme med innspill til områder/temaer i kommunen 
samt selskaper kommunen er engasjert i som kan være interessante for nærmere 
undersøkelser.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll fra forrige periode vedlegges saken 
som bakgrunnsstoff.  
 
Tidspunkt for ferdigstillelse av planen er innen utgangen av 2020. Når risiko og 
vesentlighetsanalysen foreligger vil det på bakgrunn av kontrollutvalgets prioriteringer bli 
utarbeidet et forslag til plan for forvaltningsrevisjon og forslag til plan for eierskapskontroll 
for inneværende periode. Planforslaget sendes så til kommunestyret for endelig behandling. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalgets innspill tas med som grunnlag for risiko og vesentlighetsanalysen.  
 
 
SAK 04/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2020 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Forslag til årsplan 2020 for kontrollutvalget vedtas. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Bakgrunn for saken: 
Normalt sett er det behov for rundt 5 møter i kontrollutvalget årlig. Min anbefaling er at det 
settes opp 3 møter våren 2020 og to møter høsten 2020. Ved behov kan det selvfølgelig 
avholdes flere møter.  
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Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2019 er ennå ikke avklart. Kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet skal foreligge før formannskapets behandling. Det vil kunne bli 
behov for å endre på kontrollutvalgets møte i mai for å få det til å passe med formannskapets 
og kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 
 
Årsplanen angir planlagt aktivitet i kontrollutvalget med saker og orienteringer gjennom året. 
Det er tanken at årsplanen skal være et arbeidsdokument som endres etter behov.  
 
Ellers anbefaler jeg at det allerede nå tenkes på hvilke tema det ønskes orientering om på 
møtene.  
 
Basert på tidligere erfaringer foreslås følgende som kontrollutvalgets årsplan for 2020: 
 
 
Dag/tidspunkt Saker Orienteringer 
Februar 
14.02.2020 

Årsplan 2020 
Innspill til RVA 

Orientering fra rådmannen 
Orientering fra regnskapsrevisor 

April/mai 
08.05.2020 kl. 12 

Årsmelding KU 2019 
Årsregnskap 2019 

Årsmelding/årsregnskap 

Juni 
29.06.2020 kl. 13 

RVA   

September/oktober 
05.10.2020 kl. 13 

Budsjett Kontroll og tilsyn 2021 Planlegging av revisjonen 

November 
23.11.2020 kl. 13 

Kontrollutvalgets årsplan 2021  

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Forslag til årsplan 2020 for kontrollutvalget vedtas. 
 
 
FASTE POSTER 
 
Nytt fra revisor: 
Det er gjennomført momskompensasjon. Årsregnskapet for 2019 er levert innen fristen og 
revisjonsarbeidet starter opp. Revisjonen har også vært i kommunestyret og orientert rundt 
revisors plikter og oppgaver.  
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
 
EVENTUELT 
 
Gå gjerne inn på nettsiden www.nkrf.no, her ligger det nyttig informasjon for kontrollutvalg 
samt video fra NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020.  
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/
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REFERATER 
 
REF 01/20 FORVALTNINGSREVISJON MIDT-AGDER BARNEVERN 
Kontrollutvalget tar referatet til orientering.   
 
REF 02/20 RAPPORT FRA TILSYN MED OM IVELAND KOMMUNE SIKRER AT 

PERSONER SOM FYLLER VIKLÅRENE FOR DELTAGELSE I 
KVALIFISERINGSPROIGRAMMET FÅR TILBUD OM PROGRAM 2019 

Kontrollutvalget tar referatet til orientering.  
 
 
 
 
 


