
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 02/20 
Tid: 15.05.20, kl. 12.00 – 14.00 
Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
Andreas Aspevold, varamedlem 
for Siri Furuholt 
 
Forfall:  
Siri Furuholt, medlem 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Agder Kommunerevisjon IKS v/Tor Ole Holbek og 
Tommy Pytten 
Administrasjonen v/ Sten Albert Reisænen (rådmann), 
Tove Gulbransen (avd. leder økonomi), Lasse Hornnes 
(avd. leder personal/arkiv) 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

SAKSLISTE 
 
SAK 05/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 14.02.19 
SAK 06/20 KOMMUNEREGNSKAPET 2019 IVELAND KOMMUNE 
SAK 07/20 ENGASJEMENTSBREV 
SAK 08/20 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019 
 
 
ORIENTERINGER: 
Rådmannen er invitert til følgende orienteringer:  
 

- Presentasjon og av årsregnskapet og årsmeldingen 
- Orientering rundt kommunens rutiner og praksis rundt arkivering og møtebehandling 
- Gjennomgang av godtgjørelse folkevalgte og reiseregninger for medlemmene 

 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
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Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
 
 
SAK 05/20  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 14.02.20 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.20 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 14.02.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 14.02.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.20 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 
SAK 06/20  ÅRSREGNSKAPET FOR IVELAND KOMMUNE 2019 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes regnskap for 2019.  Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i regnskapsforskriften 
og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
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Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 
01.04.2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Iveland kommunes årsregnskap for 
2019. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 
Forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000, med endringer i 2004 
 
Saksdokumenter vedlagt saken: 
Årsregnskapet for 2019  
Årsberetningen for 2019 
Revisjonsberetning, datert 01.04.2020 
 
Saksopplysninger: 
Driftsregnskapet viser kr 121 565 037 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr. 6 460 756. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap, 
investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, 
og en beskrivelse av vesentlig anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet etter de formelle krav som stilles i kommuneloven med tilhørende 
regnskapsbestemmelser i forskrift for årsregnskap og årsberetning og god regnskapsskikk i 
Norge. 
Revisor har avgitt normal revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer.  
 
For øvrig vises det til revisjonsberetningen. 
 
Behandling av årsregnskapet 
Behandling av årsregnskap og årsberetning vil være som følger, jf forskrift om årsregnskap og 
årsberetning: 
 

- Rådmann og fagansvarlig for regnskap avlegger årsregnskapet 
- Rådmann utarbeider årsmelding 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret 
- Kontrollutvalget avgir uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalgets uttalelse skal foreligge når formannskapet behandler regnskapet) 
- Kommunestyret godkjenner regnskapet 

 
Revisor vil være til stede i kontrollutvalgets møte og kan svare på eventuelle spørsmål i 
forbindelse med regnskapet. 
 
Vurderinger: 
Jeg vil anbefale kontrollutvalget å avgi en standard uttalelse til årsregnskapet for 2019. 
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Forslag til vedtak: 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes regnskap for 2019.  Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen og revisjonsberetning fra Agder 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av regnskapet med tilhørende spesifikasjoner 
og noter, samt rådmannens årsmelding, tilfredsstiller de formelle krav i 
regnskapsforskriften og regnskapsbrukernes informasjonsbehov. 
 
Ut over dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 
01.04.2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Iveland kommunes årsregnskap 
for 2019. 
 
 
SAK 07/20  ENGASJEMENTSBREV IVELAND KOMMUNE 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar engasjementsbrev fra revisjonen til orientering. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
 
Vedlegg: 
Engasjementsbrev fra Agder Kommunerevisjon IKS, datert 25. februar 2020  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisor har utarbeidd et engasjementsbrev til kontrollutvalget, der formålet med og innholdet 
i revisjonen og revisors plikter blir avklart.  
For nærmere informasjon viser en til det vedlagte brev og til orientering i møte. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar engasjementsbrev fra revisjonen til orientering. 
 
 
SAK 08/20 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2019 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Forslag til årsmelding for 2019 godkjennes. 
 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 
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Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2019 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har 
utarbeidet et forslag til årsmelding som vil bli gjennomgått i møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til årsmelding for 2019 godkjennes. 
 
2.Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
FASTE POSTER 
 
Nytt fra revisor: 
Ny forlenget frist på forenklet etterlevelseskontroll. Jobber med risiko og 
vesentlighetsvurdering.  
 
 «Åkle» - orientering etterspurt av leder.  
Settes opp som en orienteringssak til neste møte, hvor revisor orienterer.  
 
EVENTUELT 
 
Leder har mottatt henvendelse angående leie av maskiner (vintervedlikehold) og 
anbudskriterier. Rådmannen har sendt saken videre til KS Advokater. 
 


