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Lars Arnfinn Flatelid (leder), Linda Skripeland (nestleder), Øyvind Skaiaa (medlem), 
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INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Mandag 23. november 2020 kl. 13.00, kommunehuset møterom 
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SAKSLISTE 
SAK 14/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 05.10.20 
SAK 15/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 
SAK 16/20 RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ NUMMERERT BREV NR. 1-20.  
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
REFERATSAKER 
REF 05/20 SÆRUTSKRIFT PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
REF 06/20 SÆRUTSKRIFT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 
REF 07/20 VEDTATT PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
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       Leder 
        Inger Lise Austrud 
        Utvalgssekretær 
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Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 14/20 
        Møtedato:23.11.20 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 14/20  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 05.10.20 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 05.10.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 05.10.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.10.20 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 



 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/20 
Tid: 05.10.20, kl. 13.00 – 16.05 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Hege Robstad, vara for Øyvind 
Skaiaa 
Svein Hillestad, vara for John 
Thomas Homme 
Andreas Aspevold (til sak 
13/20), vara for  
Veronica Birkeland 
 
Forfall:  
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
Veronica Birkeland, medlem 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Agder Kommunerevisjon IKS v/Tor Ole Holbek,  Tommy 
Pytten og Halvar A Kjærre 
Administrasjonen v/ Egil Mølland (fungerende rådmann)  

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

SAKSLISTE 
 
SAK 09/20 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 15.05.20 
SAK 10/20 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I IVELAND KOMMUNE 2021 
SAK 11/20 ATTESTASJONSUTTALELSE IVELAND KOMMUNE 
SAK 12/20 PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
SAK 13/20  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 
 
 
ORIENTERINGER: 
Revisor orienterer rundt «Åkle».  
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
REFERATER:  
REF 03/20 INVITASJON FRA FKT, FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 
REF 04/20 FORVALTNINGSREVISJON LVK  
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Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisorer, Iveland kommune, 
Setesdølen, Finn Terje Uleberg 
 
SAK 09/20  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 15.05.20 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.20 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 15.05.20 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 15.05.20 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.05.20 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 

 
SAK 10/20 BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I IVELAND 

KOMMUNE 2021 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

 
1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Iveland kommune 

for 2021 på kr. 874 000. 
2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 

innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 
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Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 

1. Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat 
2. Agder Kommunerevisjon IKS, Delbudsjett for 2021 

Bakgrunn for saken: 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger kommunen å ha en 
forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. Budsjettforslaget omfatter derfor 
lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 hovedgrupper; kontrollutvalgets 
utgifter, utgifter til kjøp av revisjonstjenester og til sekretariat. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Veileder om kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver s. 16, sier bl.a. at: Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett. I budsjettet 
må kontrollutvalget synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 
revisjonsaktiviteter.  
 
Videre står det noe om hvem som kan gjøre endringer i kontrollutvalgets budsjett: 
Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret.  
 
Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og 
uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om 
administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for 
eksempel formannskapet eller et hovedutvalg, får innvirkning på tilsynsorganets 
budsjettramme. Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et endret beløp i 
forhold til det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal likevel 
uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved 
budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets 
innstilling til budsjett.  
 
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av selskaper/samarbeid, fastsettes 
budsjettet her av representantskapet og av styret, og kan kun endres av disse.  

Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag: 
Driftstilskuddet skal dekke den normale aktiviteten i kontrollutvalget, fra 
saksbehandling til utsending av innkallinger og utskrifter, samt arkivhold med mer. 
Styret i Agder Sekretariat behandlet budsjettet i møte 22.06.2020. 

 
Fra og med 01.01.2020 ble antall eierkommuner redusert fra 16 til 13 kommuner som 
følge av kommunereformen. I den forbindelse fastsatte styret ny modell for fordeling 
av driftsutgiftene som differensierer utgiftene basert på innbyggertall. Jfr. tabellen 
nedenfor som viser de vedtatte satsene for 2020.  
 
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 
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Totalt sett var det tilnærmet nullvekst i sekretariatets budsjett fra 2019 til 2020.  
 
Ved styrets behandling av budsjettet for 2021 ble det besluttet å holde totalbudsjettet 
uendret også fra 2020 til 2021. I realiteten innebærer dette en realnedgang i budsjettet 
tilsvarende lønns- og prisvekst. Som følge av dette blir det heller ikke noen økning i 
driftstilskuddet for den enkelte deltakerkommune. 
 
For Iveland kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat holdes uendret på 
kr. 134.000. 
 
Selskapet/samarbeidet må i løpet av inneværende kommunestyreperiode omdannes til et 
kommunalt oppgavefellesskap eller et interkommunalt selskap ihht ny kommunelov. 
 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjett for Agder Sekretariat. 
 

Kommunerevisjonen: 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn 
en økning i revisjonstilskuddet på 1,7% fra 2020 til 2021. Revisjonstilskuddet for 2021 
utgjør 
kr. 590.000. 
I ny kommunelov er revisor pålagt ny oppgave, å gjennomføre forenklet 
etterlevelseskontroll. Denne er budsjettert til 50.000 kr. Totalt tilskudd til revisjonen 
budsjetteres da til kr. 640.000   

 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte delbudsjett fra revisjonen.  

Kontrollutvalgets utgifter: 
Budsjettet for kontrollarbeidet skal omfatte kontrollutvalgets samlede virksomhet. 
Som tidligere er det en egen post i budsjettforslaget til dekning av utvalgets utgifter. 
Denne posten er ment å dekke kurs og opplæring av kontrollutvalgets medlemmer. Det 
er vanlig at ett eller flere medlemmer reiser på den årlige kontrollutvalgskonferansen i 
regi av Norges Kommunerevisorforbund. Denne posten er lik fjorårets budsjett.  
 
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 2021  
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2021 
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Tabell: Forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Iveland kommune 2021 
 Budsjettforslag 2021 Vedtatt budsjett 2020 Vedtatt budsjett 2019 
Tilskudd til 
revisjonsdistrikt 

Kr.   640 000 
 

Kr.  580 000 
 

Kr. 565 000 
 

Andel av 
sekretariatstjenester 

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

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    874 000 

 
Kr    814 000 

 
Kr.  795 000 
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Iveland kommune 
for 2021 på kr. 874 000. 

2. Budsjettforslaget skal følge formannskapets behandling og 
innstilling til kommunestyret vedr. budsjett 2021 

 
 
SAK 11/20  ATTESTASJONSUTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV 

BESTEMMELSER OG VEDTAK FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN 
- IVELAND KOMMUNE  

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til revisors attestasjonsuttalelse med negativ konklusjon og tilhørende 
nummerert brev nr. 1/20.  
 
Kontrollutvalget ser det som svært viktig å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
følges. Utvalget avventer skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Når tilbakemeldingen foreligger 
vil kontrollutvalget ta endelig stilling til hvordan saken skal følges opp videre, herunder om den 
skal bringes inn for kommunestyret.  
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Attestasjonsuttalelse fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 15.09.2020 
Nummerert brev nr. 1 fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 15.09.2020 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal og gi moderat sikkerhet i forbindelse med 
Iveland kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen knyttet 
til området om etterlevelse av reglene knyttet til lov og forskrift om offentlig anskaffelse.  
Følgende er kontrollert:  
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1. Det er avhold konkurranse. 
2. Det er foretatt en beregning av anslått verdi. 
3. Det er ført protokoll etter lov og forskrift om offentlig anskaffelse del I eller del II. 
4. Det er innhentet skatteattest ved anskaffelse av varer eller tjenester over kr 500 000. 
5. At det for anskaffelser som er omfattet av del II er foretatt kunngjøring i DOFFIN.  
6. At det for anskaffelser som er omfattet av del II er skriftlig informert om valg av 

leverandør til berørte leverandører før kontrakten er inngått.  
7. At ved bruk av rammeavtale så er avtalen er gyldig, og anskaffelsen omfattet av 

avtalen.   
 
Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om økonomiforvaltningen 
vurderer rutinene. Kommunestyret skal også påse at slike rutiner er etablert og etterleves. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets tilsynsorgan og det tilligger utvalget å føre tilsyn med 
kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne. 
 
For øvrig er revisors konklusjon som følger:  
 
Grunnlag for negativ konklusjon:  
Ved kontrollen ble det avdekket at det ikke var gjennomført konkurranse for seks av de ti 
kontrollerte anskaffelsene i Iveland kommune.  
 
Konklusjon:  
På grunn av betydningen av forholdet beskrevet i avsnittet «Grunnlag for negativ konklusjon» 
kan vi ikke konkludere med at Iveland kommune i det vesentligste har etterlevd 
bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  
 
 
Vurderinger: 
Revisor har avlagt en negativ konklusjon og legger også ved nummerert brev nr. 1 til saken.  
Revisors funn er av en slik karakter at det kan være aktuelt for kontrollutvalget å bringe saken 
inn for kommunestyret. Uansett må kommunestyret orienteres om saken på en egnet måte.  
 
Revisor peker i sitt nummererte brev på en ønsket frist for tilbakemelding til revisor på hvilke 
tiltak som iverksettes for å sikre at lov og forskrift om offentlig anskaffelse følges i fremtiden.  
 
Rådmann er invitert inn til behandlingen av denne saken og revisor vil være til stede i møte.  
 
Avhengig av hvordan kontrollutvalget vurderer informasjonen som kommer frem i møte, kan 
utvalget avvente og ta saken opp igjen når administrasjonen kommer med tilbakemelding til 
revisor, utvalget kan vurdere området offentlig anskaffelse som aktuelt for 
forvaltningsrevisjon og utvalget kan om man ikke kommer til en tilfredsstillende løsning 
bringe saken inn for kommunestyret.  
 
Fokus for kontrollutvalget nå bør være å sikre at rådmannen sørger for å følge opp å få på 
plass nødvendige rutiner og etterlevelse av regelverket.  
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Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget viser til revisors attestasjonsuttalelse med negativ konklusjon og tilhørende 
nummerert brev nr. 1/20.  
 
Kontrollutvalget ser det som svært viktig å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
følges. Utvalget avventer skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Når tilbakemeldingen foreligger 
vil kontrollutvalget ta endelig stilling til hvordan saken skal følges opp videre, herunder om den 
skal bringes inn for kommunestyret.  
 
 
SAK 12/20  PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 2020 – 
2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper: 

 
• Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
• Setpro AS 
• AA Museum og Arkiv IKS 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle 
selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 
 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til Plan for eierskapskontroll 2020-2023 
Risiko og vesentlighetsvurdering Iveland kommune 
 
Bakgrunn: 
Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresse, utøver myndigheten slik det er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven samt 
ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Eierskapskontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende 
rammer for styring, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. 
 
Ved prioritering av eierskapskontroll kan følgende kriterier være relevante i forbindelse med 
en risiko- og vesentlighetsvurdering: 
 
-Selskapets tjenestetilbud til kommunens innbyggere 
-Selskapets samfunnsmessige ansvar 
-Kommunens eierandel 
-Økonomisk gevinst- og tapspotensial 
-Kommunens motiv for eierskapet 
 
Iveland kommune har i forrige planperiode gjennomført følgende selskapskontroller.  



Møtebok 05.10.20     Iveland kontrollutvalg 
 
 

 8 

• Konsesjonskraft IKS (levert av Aust-Agder revisjon IKS – 2019) 
• Setesdal Brannvesen IKS (2018) 

 
I plan for selskapskontroll 2015 – 2019 ble følgende prosjekt prioritert. (ikke prioritert 
rekkefølge) 

• Aust-Agder museum og arkiv IKS 
• Konsesjonskraft IKS 
• Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
• Setesdal Brannvesen IKS 
• Setesdal IKT 

 
Vurderinger: 
Kommunestyret vedtar planen etter innstilling fra kontrollutvalget. Det anbefales at 
kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen dersom det skulle oppstå behov for 
det. 
 
Budsjettrammen for kontrollarbeidet setter begrensningene for omfanget av eierskapskontroll 
og forvaltningsrevisjon som kan gjennomføres. 
 
På generelt grunnlag vil det være naturlig å foreslå de selskapene som er vesentlige, med høy 
risiko og prioritet. Kontrollutvalget prioriterer selv de mest aktuelle selskapene i plan for 
eierskapskontroll. 
 
Dersom nabokommuner prioriterer en eller flere kontroller i samme selskap som Iveland 
kommune, vil det være aktuelt å samordne gjennomføringen av prosjektene for en mest mulig 
effektiv ressursutnyttelse. 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 2020 – 
2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper: 

 
•  
•     
•  

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle 
selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 
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SAK 13/20  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020 – 2023 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

Kommunestyret slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland 
kommune 2020-2023» der følgende områder/prosjekter prioriteres: 
 
 
Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Lokaldemokrati Åpenhet og innsyn 
2.  Lokaldemokrati Forsvarlig saksbehandling og 

oppfølging av politiske vedtak 
3.  Helse og Sosial Bekjempelse av barnefattigdom 
4.  Helse og Sosial Kommunal øyeblikkelig hjelp 
5.  Kommunedirektørens 

stab 
Offentlig anskaffelse 

6.   Helse og Sosial Helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester 

 
 

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for 
gjennomføring av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom 
utvalget ser behov for det.  

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
 
Vedlegg: 
Risiko og vesentlighetsvurdering Iveland kommune (vedlegg til forrige sak) 
Forslag til «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland kommune 2020-2023» 

 
 
Bakgrunn: 
Kommuneloven § 23-3 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 baseres på en risiko og vesentlighetsvurdering av kommunens sin virksomhet og 
virksomheten i kommunen. Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret.  
 

- Åpenhet og innsyn 
- Forsvarlig saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak  
- Bekjempelse av barnefattigdom 

 
Formelt grunnlag: 
Forvaltningsrevisjon er definert i kommuneloven § 23-2 som fastsetter at kontrollutvalget skal 
påse at »det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i.» og § 23-3 som definerer 
forvaltningsrevisjon som å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  
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Vurderinger: 
Kontrollutvalget ba i sitt møte den 14. november 2019 Agder Kommunerevisjon IKS om å 
gjennomføre en risiko og vesentlighetsvurdering som skulle danne grunnlaget for Plan for 
forvaltningsrevisjon. I sitt møte den 14. februar 2020 ga kontrollutvalget revisjonen innspill 
på områder som de mente var viktig å arbeide videre med i analysen. 
 
Revisjonen har nå gjennomført risiko og vesentlighetsvurderingen og denne peker på flere 
ulike områder som kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon. Tanken er at kontrollutvalget 
skal prioritere de mest aktuelle av disse områdene i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget kan også prioritere andre områder som man mener er aktuelle.  
 
Områder som ikke prioriteres i planen, kan følges opp på andre måter, f.eks. ved orienteringer 
fra administrasjonen til kontrollutvalget. 
 
I forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 for Iveland kommune foreslås disse 
områdene/prosjektene for forvaltningsrevisjon: (Utvalget kommer med forslag i møtet) 
 
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.     

 
Dersom nabokommuner prioriterer ett eller flere prosjekter med tilsvarende områder/tema 
som Iveland kommune, vil det være aktuelt å samordne gjennomføringen av prosjektene for 
en mest mulig effektiv ressursutnyttelse. 
 
Hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra til forbedringer i kommunen. Det er viktig med 
et godt samarbeid mellom administrasjonen, revisor og kontrollutvalget for å lykkes med 
dette. 
 
Kontrollutvalget vil i løpet av planperioden prøve å få gjennomført flest mulig prosjekt 
innenfor de budsjettrammer som blir gitt av kommunestyret. 
 
Forslag til innstilling: 
 

Kommunestyret slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland 
kommune 2020-2023» der følgende områder/prosjekter prioriteres: 
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Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.     
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for 
gjennomføring av aktuelle prosjekter, og til å sette i gang andre prosjekter dersom 
utvalget ser behov for det.  

 
 
 
ORIENTERINGER: 
Revisor orienterte rundt «Åkle» med en gjennomgang av historikk og status. Revisor følger 
opp videre.  
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Løpende revisjon starter opp i neste uke.  
Risiko og vesentlighetsvurdering på forenklet etterlevelseskontroll 2020 kan være klar til 
neste møte.  
 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
Neste møte i kontrollutvalget er 23.11.20. 
 
 
REFERATER:  
REF 03/20 INVITASJON FRA FKT, FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 
 Kontrollutvalget tar referatet til orientering.  
REF 04/20 FORVALTNINGSREVISJON LVK  

Kontrollutvalget tar referatet til orientering. Rapporten oversendes 
kommunestyret til orientering.  

 
 
 
 
 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 15/20 
        Møtedato: 23.11.20 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 15/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 
 
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 2021 og to møter høsten 2021. Ved behov kan det selvfølgelig 
avholdes flere møter.  
 
Tidspunkt for behandling av årsregnskapet 2020 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 april 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.  
 
For øvrig 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 2021: 
 
 
Dag/tidspunkt Saker Orienteringer 
Januar/Februar 
Mandag 15.02 kl. 
13.00 

 Interimrevisjon 

Mars/April 
Mandag 26.04 kl. 
13.00 

Årsmelding KU 2020 
Årsregnskap 2020 

Årsmelding/årsregnskap 

Mai/Juni 
Mandag 31.05 kl. 
13.00 

  

September/Oktober 
Mandag 11.10 kl. 
13.00 

Budsjett kontrollarbeidet 2022 Planlegging av revisjonen 

November 
Mandag 29.11 kl. 
13.00 

Kontrollutvalgets årsplan 2022  

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Forslag til årsplan 2021 for kontrollutvalget vedtas. 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 16/20 
        Møtedato: 23.11.20 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 16/20 RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ NUMMERERT BREV NR. 1-

20.  
 
Vedlegg: 

1. Nummerert brev nr. 01-20 fra Agder Kommunerevisjon 
2. Tilbakemelding fra rådmannen, datert 15.10.20 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Det nummererte brevet fra revisor ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 05.10.20 sammen 
med attestasjonsuttalelse forenklet etterlevelseskontroll offentlig anskaffelse.   
 
Brevet omhandler de forhold som ble avdekket i forbindelse med forenklet 
etterlevelseskontroll på offentlig anskaffelse i Iveland kommune.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 
Kontrollutvalget viser til revisors attestasjonsuttalelse med negativ konklusjon og tilhørende 
nummerert brev nr. 1/20.  
 
Kontrollutvalget ser det som svært viktig å sikre at lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
følges. Utvalget avventer skriftlig tilbakemelding fra rådmannen. Når tilbakemeldingen 
foreligger vil kontrollutvalget ta endelig stilling til hvordan saken skal følges opp videre, 
herunder om den skal bringes inn for kommunestyret.  
 
Rådmannen orienterte utvalget i forrige møte om oppfølgingen, og nå foreligger også den 
skriftlige tilbakemeldingen.   
 
Vurderinger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at forhold som er påpekt i nummererte brev vert 
fulgt opp. 
 
Tilbakemeldingen viser hvilke tiltak som kommunen vil igangsette for å sikre at lov og 
forskrift om offentlig anskaffelse blir fulgt i fremtiden.   
 
Revisor vil også være til stede i møtet og kan kommentere saken.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
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Iveland kommune   
Rådmannen 

 
 

AGDER KOMMUNEREVISJON IKS 
 
Postboks 4 
4685  NODELAND 
 
 
 
Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
2017/1235 -18 Sten Albert Reisænen    210 15.10.2020 
 E-post:  

Sten.Albert.Reisaenen@iveland.kommune.no 
  

    
 
Vedrørende forenklet etterlevelseskontroll på offentlige 
anskaffelser 
 
Viser til Agder kommunerevisjon sin attestasjonsuttallelse i brev til kontrollutvalget i Iveland 
kommune datert 15. september 2020 og til Brev nr 1/20 om Forenklet etterlevelseskontroll 
økonomiforvaltningen datert 15. september 2020. Det vises videre til muntlig redegjørelse 
knyttet til fremlagte avvik fra fungerende rådmann i kontrollutvalgets møte 5. oktober 2020. 
 
Rådmannen vil på vegne av administrasjonen takke for en god gjennomgang av utvalgte 
offentlige anskaffelser i Iveland kommune. Kontroller som dette gir administrasjonen 
anledning til å sikre etterlevelsen av lover og forskrifter. I en mindre kommunal 
administrasjon med begrensede ressurser og store fagområder er det vanskelig å unngå at 
det over tid kan bli gjort feil vurderinger. Derfor er det sentralt å ha fokus på å lære av de 
feil som er utført, slik at en i framtiden kan unngå å gjøre samme feil. Kontroller som dette 
er en belastning når den pågår, da det er ubehagelig å erkjenne at man har gjort en feil. 
Samtidig har administrasjonen hatt fokus på at kontroller som dette gjennomføres for å 
hjelpe oss til å gjøre jobben riktig og mer effektivt.   
 
Som følge av funn i forenklet etterlevelseskontroll offentlige anskaffelser har 
administrasjonen for Iveland kommune gjort flere grep, og vil iverksette tiltak i tiden 
framover som skal forhindre slike avvik : 
 

- Resultater av etterlevelseskontrollen er gjennomgått i flere interne møter, bl.a. 14. 
september 2020. Det er brukt god til på å gjennomgå hva som gikk galt, med et 
sterkt fokus på hvordan vi kan unngå slike feil i framtiden. Det gjelder å erkjenne feil 
i organisasjonen, men rette energien inn på å unngå at samme feil skjer på ny.  

- Det blir iverksatt arbeid for å etablere ny rammeavtale på elektrikerarbeid. Det viser 
seg at det er behov for elektrikerarbeid ganske hyppig, og at det dermed er grunnlag 
for å innhente en rammeavtale. Den eksisterende rammeavtalen for elektrikerarbeid 
er for gammel, men det kan informeres om at fakturert timesats er med 
utgangspunkt i timesats med tillegg for årlig økning i konsumprisindeksen.   



 
 

- Det vil også bli gjort en vurdering på å etablere rammeavtaler med firma som leverer 
rørlegger- og tømrertjenester. Malertjenester vil som før bli anskaffet etter 
begrenset anbudskonkurranse dersom omfanget og EU sitt regelverk tilsier dette.  

- Det er umiddelbart gjort grep med hensyn til anskaffelser, hvor begrensede 
anbudskonkurranser over terskelverdien på kr 100 000,- konsekvent involverer flere 
tilbydere.  

- Det er foretatt en intern gjennomgang av avtalen om sommervedlikehold som 
kommunen har med Fjellestad og Heggland AS for å sikre at den brukes riktig 
heretter.  

- Innkjøpere vil delta på kurs i offentlige anskaffelser i regi av fylkeskommunen/OFA 
når dette arrangeres.  

 
Rådmannen erkjenner at det er avdekket et forbedringspotensial innen offentlige 
anskaffelser, og tar oppfølgingen alvorlig. Det understrekes imidlertid at anskaffelser som 
kontrollen omfatter er gjennomført i god tro, og med effektiv og kostnadseffektiv 
gjennomføring av oppdrag for øye.  
 
Rådmannen er videre takknemlig for gjennomgangen og vil sette ekstra ressurser inn på å 
etterleve reglene i fremtiden.  
 
 
Med hilsen 
Iveland kommune 
 
 
 
Sten Albert Reisænen 
Rådmann      Egil Mølland 
       Leder Drift og Utvikling 
 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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AGDER SEKRETARIAT 
 
c/o Kvinesdal kommune Nesgata 11 
4480  KVINESDAL 
 
 
 
Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
2020/98 -22 Lasse Hornnes   47235656 033 29.10.2020 
 E-post:  lasse.hornnes@iveland.kommune.no   

    
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2023  
 
Kommunestyrets vedtak i sak 65/2020 i møte den 22.10.2020: 

Vedtak 

Iveland kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 
2020 – 2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper: 

• Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS  
• Setpro AS  
• AA Museum og Arkiv IKS 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle 
selskaper, dersom spesielle forhold skulle tilsi det. 

 

 
 
Med hilsen 
Iveland kommune 
 
 
 
Lasse Hornnes 
Sekretær 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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AGDER SEKRETARIAT 
 
c/o Kvinesdal kommune Nesgata 11 
4480  KVINESDAL 
 
 
 
Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
2020/98 -23 Lasse Hornnes   47235656 033 29.10.2020 
 E-post:  lasse.hornnes@iveland.kommune.no   

    
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023  
 
Kommunestyrets vedtak i sak 64/2020 i møte den 22.10.2020: 

Vedtak 

«Iveland kommune slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland 
kommune 2020-2023» der følgende områder/prosjekter prioriteres:  
1. Lokaldemokrati: Åpenhet og innsyn  
2. Helse og Sosial: Bekjempelse av barnefattigdom  
3. Kommunedirektørens stab: Offentlig anskaffelse» 
  
Og: 
  
«Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for 
gjennomføring av aktuelle prosjekter.» 
 

 
 
 
Med hilsen 
Iveland kommune 
 
 
 
Lasse Hornnes 
Sekretær 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Agder Sekretariat    

 
 
 
      

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 
 

Vedtatt kommunestyret 22.10.2020 
 
 

IVELAND KOMMUNE 
 
 

2020 – 2023 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Oktober 2020 
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Bakgrunn 
 
I ny kommunelov §23-2 bokstav d) står det at kontrollutvalget skal påse at det føres 
kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 
(eierskapskontroll).  
 
Kommuneloven § 23-4 andre ledd stiller krav til at det skal utarbeides en plan for 
eierskapskontroll.  
 
«Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.» 
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Iveland kommune bestilt en risiko og 
vesentlighetsvurdering fra Agder Kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse 
av plan for eierskapskontroll.  
 
 
Formålet med eierskapskontroll 
 
Eierskapskontrollen innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyret og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. I siste instans er det kommunestyret som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen har en forsvarlig eierskapsforvaltning. 
 
 
Gjennomføring og rapportering av eierskapskontroll 

Gjennomføring 
Kontrollutvalget vedtar hvilke(t) selskap de vil prioritere i en eierskapskontroll. 
Kommunerevisjonen gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget. 
Rapporten med kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig 
behandling.   

Rapportering 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon skal kontrollutvalget rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 
eierskapskontroller og resultatet av dem. 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 prosjekt legges fortløpende frem for kommunestyret.  
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp, og skal rapportere til 
kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.   
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Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
I plan for selskapskontroll 2015-2019 var det prioritert å gjennomføre selskapskontroll i 
selskapene nedenfor. (ikke prioritert rekkefølge) 

- Aust-Agder museum og arkiv IKS 
- Konsesjonskraft IKS 
- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
- Setesdal Brannvesen IKS 
- Setesdal IKT 

 
 

Iveland kommune har i forrige planperiode gjennomført følgende selskapskontroller.  
- Konsesjonskraft IKS (levert av Aust-Agder revisjon IKS – 2019) 
- Setesdal Brannvesen IKS (2018) 

 
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskap med høy 
grad av risiko og vesentlighet:  
 

- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
 
Revisjonen peker i sin risiko og vesentlighetsvurdering på følgende selskaper med 
middel/høy grad av risiko og vesentlighet:   
 

- Setesdal Brannvesen IKT 
- Aust-Agder Museum og Arkiv IKS 
- Setpro AS 

 
 
Hensikten med risiko og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov 
for gjennomføring av eierskapskontroll. Informasjonen i rapporten gir en god oversikt 
over risikoområdene innenfor kommunens eierstyring, og for selskaper kommunen har 
eierinteresser i.  
 
Rapporten fra Agder Kommunerevisjon ligger til grunn for at kontrollutvalget kan velge 
og prioritere eierskapskontrollprosjekter. Hvor mange prosjekter som kan gjennomføres 
i planperioden avhenger av budsjettet for kontrollarbeid i kommunen.  
 
Eierskapskontroll kan gjennomføres som egne prosjekter der tema er kommunen sin 
eierskapsforvaltning av et eller flere selskap, eller gjennomføres i forbindelse med en 
forvaltningsrevisjon av et selskap.  
 
Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykkede prosjekter er at kontrollutvalget 
sammen med revisjonen avgrenser og definerer klart ved utformingen av et prosjekt 
slik at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for 
deres kontroll med kommunen. 
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Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 2020 – 
2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper:  
 
• Setesdal Miljø og Gjenvinning 
• Setpro AS  
• AA Museum og Arkiv IKS 
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle 
selskaper og eventuelt prioritere nye selskaper dersom spesielle forhold skulle tilsi det.  
 
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 22.10.2020:  
Kommunestyret vedtar forslag til Plan for eierskapskontroll for Iveland kommune 2020 – 
2023 der det planlegges gjennomføring av eierskapskontroll i følgende selskaper:  
 
• Setesdal Miljø og Gjenvinning 
• Setpro AS  
• AA Museum og Arkiv IKS 
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å definere omfanget og innholdet i 
eierskapskontrollen, og til å foreta eventuelle endringer i prioritering mellom de aktuelle 
selskaper, dersom spesielle forhold skulle tilsi det.  
 



 
Agder Sekretariat    

 
 
 
      

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON  
 

Vedtatt kommunestyret 22.10.2020 
 

 
IVELAND KOMMUNE 

 
 

2020 – 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Oktober 2020 
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Bakgrunn 
Hjemmelen for forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-2, som fastsetter at 
kontrollutvalget skal påse at »det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i.» og § 23-3 som definerer forvaltningsrevisjon som å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  
 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Iveland kommune bestilt en risiko og 
vesentlighetsvurdering fra Agder kommunerevisjon IKS som grunnlag for utarbeidelse av 
plan for forvaltningsrevisjon.  
 
 
Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.  
Kommuneloven § 23-3, omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 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 som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  
  
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.  Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»    
 
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen 
skal sikre at de gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig, i et omfang som er i samsvar 
med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den 
virksomheten som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som 
kommunen har eierinteresser i.  
  
For å sikre nyttige og målrettede forvaltningsrevisjoner skal planene baseres på en risiko og 
vesentlighetsvurdering for å finne ut av hvilke områder det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til gode og nyttige forvaltningsrevisjoner. 
 
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. 
 
 
 



Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 – Iveland kommune  
__________________________________________________________________________________________________ 

Agder Sekretariat 3 

 
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: 

o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

o å 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 

 
Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på revisors faglige skjønn. Den 
endelige prioriteringen må imidlertid kontrollutvalget selv foreta på de områder det kan være 
aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
  
Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller-
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen som leverer etter 
bestilling. Sekretariatet bistår kontrollutvalget i dette arbeidet både før og etter behandlingen, 
og til vedtak er gjort og fulgt opp.  
  
Risiko- og vesentlighetsvurderingen angir de områdene i kommunen som i størst grad 
utpeker seg som risikoområder. Områdene identifiseres på bakgrunn av den foretatte 
analysen. Områdene som anses som mest sentrale for forvaltningsrevisjon er områder hvor 
revisjonen ser størst potensial eller nødvendighet for forbedring av produktivitet, økonomi, 
måloppnåelse eller virkninger.  
 
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. Kommunerevisjonen 
gjennomfører prosjektet og sender rapporten til kontrollutvalget. Rapporten med 
kontrollutvalgets innstilling sendes til kommunestyret for endelig behandling.   

Rapportering 
I tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4 skal kontrollutvalget rapportere til 
kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatet av dem. § 5 fastsetter 
at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon blir fulgt opp 
og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget er 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.  
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Prioriteringer i denne planperioden 
Generelt  
Risiko og vesentlighetsvurdering er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
den enkelte kommune. Vi viser til risiko og vesentlighetsvurderingen for nærmere 
opplysninger. På bakgrunn av denne vurderingen legges det opp til en utvelgelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter.  
 
Et prosjekt blir bl.a. iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tillegg vil dette være 
prosjekter som skal sette søkelys 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. 
 
Det ble for planperioden 2016-2019 foreslått følgende prosjekter for Iveland kommune:  
 

• Styring og internkontroll   
• Brukerbetalingene skal ikke overstige selvkost for VAR og andre selvkostområder  
• Etterlevelse av regler for offentlig anskaffelser  
• Behandlings- og oppfølgingstilbud til personer/pasienter med psykiske lidelser og 

/eller rusrelaterte problemer 
 
I forrige planperiode ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av områdene i plan for 
forvaltningsrevisjon, «Inkluderende læringsmiljø i Ivelandskolen».  
 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
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 2020 – 2023: 
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Lokaldemokrati Åpenhet og innsyn 
2.  Lokaldemokrati Forsvarlig saksbehandling og 

oppfølging av politiske vedtak 
3.  Helse og Sosial Bekjempelse av barnefattigdom 
4.  Helse og Sosial Kommunal øyeblikkelig hjelp 
5.  Kommunedirektørens 

stab 
Offentlig anskaffelse 

6.   Helse og Sosial Helhetlige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester 
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Kommunestyret vedtok i sitt møte 22.10.20:  
 
Iveland kommune slutter seg til framlagt «Plan for forvaltningsrevisjon for Iveland kommune 
2020-2023» der følgende områder/prosjekter prioriteres:  
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Lokaldemokrati Åpenhet og innsyn 
2.  Helse og Sosial Bekjempelse av barnefattigdom 
3.  Kommunedirektørens 

stab 
Offentlig anskaffelse 

 
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for 
gjennomføring av aktuelle prosjekter.  
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