
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 04/20 
Tid: 23.11.20, kl. 13.00 – 14.30 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
Svein Hillestad, varamedlem for 
John Thomas Homme 
Veronica Birkeland, medlem 
 
Forfall:  
John Thomas Homme, 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 
 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

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 
REF 08/20 VEDTATT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
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SAK 14/20  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 05.10.20 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

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

 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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 

 
 
SAK 15/20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Forslag til årsplan 2021 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 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.  
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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. 
 
 
SAK 16/20 RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ NUMMERERT BREV NR. 1-  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. Kontrollutvalget ber om en 
status fra rådmannen på arbeidet med dette før sommeren 2021.  
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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 
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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.  
 
 
FASTE POSTER 
 
Nytt fra revisor: Revisor orienterte fra interimrevisjon.  
Videre arbeid i kontrollutvalget: Neste møte i kontrollutvalget er 15.02.2021.  
 
EVENTUELT 
Kontrollutvalget ber om å få en orientering om Iveland omsorgssenter til neste møte.     
 
Kontrollutvalget ber revisor sjekke opp i rutiner for innkalling og saksliste i kommunen. jfr. 
konstituerende møte i kommunestyret 24.10.19.  
 
Kontrollutvalget ber revisor sjekke opp domstolloven jfr. valg av meddommere.  
 
REFERATER 
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 
REF 08/20 VEDTATT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023 
 
Kontrollutvalget tar referatene til orientering 
 
 


