
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 01/22 
Tid: 28.02.22, kl. 13.00 – 14.45 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
 
Ikke møtt:  
Veronica Birkeland, 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 Reisænen (rådmann) og Ole 
Kristen Hægeland (enhetsleder) 
 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 
ORIENTERINGER:  
Rådmann er invitert inn fra starten av møte for å orientere om: 

- Skolemiljøet ved skolene i Iveland.  
- Hvordan jobber kommunen for å sikre seg mot dataangrep?  

 

SAKSLISTE 
SAK 01/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 29.11.21 
SAK 02/22 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
SAK 03/22  ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – TILTAKSPAKKER I 

KORONAEPIDEMIEN  
SAK 04/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2021 
 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor: 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
REFERATSAK  
REF 01/22 TILSYNSKALENDER 2022 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
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ORIENTERINGER:  
Administrasjonen orienterte utvalget om:  
 

- Skolemiljøet ved skolene i Iveland.  
o Generell orientering om miljøet ved skolene 
o Saker som har gått til Statsforvalter.  

 
- Hvordan jobber kommunen for å sikre seg mot dataangrep?  

o Hva gjøres rundt risiko og arbeid mot datainnbrudd, løspengevirus? 
o Arbeidet med digital sikkerhet og beredskap 

 
 
SAK 01/22  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 29.11.21 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.21 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 29.11.21 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 29.11.21 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.21 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 
SAK 02/22 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: 
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Oppdragsansvarlig revisor skal i medhold av 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. 
 
 
 SAK 03/22  ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – TILTAKSPAKKER I 

KORONAEPIDEMIEN  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse etter gjennomført etterlevelseskontroll på området 
tiltakspakker koronaepidemien til orientering. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Revisjonsuttalelse fra forenklet etterlevelseskontroll fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 
19.01.22 
 
Bakgrunn for saken: 
Revisor har utført et attestasjonsoppdrag i forbindelse med Iveland kommunes etterlevelse av 
tiltakspakker koronaepidemien bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen knyttet til 
området tiltakspakker koronaepidemien.  
 
Følgende er kontrollert:  

1. Støtte er gitt i samsvar med statsstøtteregelverket. 
2. Støtte er gitt i henhold til de krav som KMD har gitt i sine tilsagnsbrev. 
3. Det foreligger søknad og signert akseptbrev, og evt. avtalt rapportering før utbetaling 

av støtte.  
 
Uttalelsen gir moderat sikkerhet for konklusjonen, altså er det ikke like strenge beviskrav som 
til en revisjonsberetning.  
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret skal se til at uavhengig instans med kunnskap om økonomiforvaltningen 
vurderer rutinene. Kommunestyret skal og se til at slike rutiner er etablert og overholdt. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets tilsynsorgan og det ligger til utvalget å føre tilsyn med 
kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne. 
For øvrig er revisors konklusjon som følger:  
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Konklusjon:  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Iveland kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd kriteriene 
for tiltakspakker koronaepidemien.  
 
Vurderinger: 
Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den ordinære regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon, men kan sees på som et supplement. For kontrollutvalgets del er 
ansvaret avgrenset til å se til at det blir gjennomført, og holde seg orientert om risiko- og 
vesentlighetsvurdering samt resultatet fra kontrollen.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll styrker kontrollutvalgets grunnlag for å ivareta sitt ansvar for å 
føre kontroll med at økonomiforvaltningen er i samsvar med bestemmelser og vedtak.  
 
Rådmann er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at 
økonomiforvaltningen er i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er 
gjenstand for betryggende kontroll.  
 
Revisor vil i møtet orientere om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll og svare på 
eventuelle spørsmål.    
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse etter gjennomført etterlevelseskontroll på området 
tiltakspakker koronaepidemien til orientering. 
 
 
SAK 04/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2021 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Forslag til årsmelding for 2021 godkjennes. 
 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommuneloven §23-5 står det at kontrollutvalget skal informere kommunestyret om sitt 
arbeid.  
Det er etablert en praksis med å utarbeide en enkel årsmelding fra kontrollutvalget. Jeg har 
utarbeidet et forslag til årsmelding som blir lagt frem for godkjenning i utvalget, som så 
sender den endelige årsmeldingen videre til kommunestyret til orientering. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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1. Forslag til årsmelding for 2021 godkjennes. 
 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 
FASTE POSTER 
Nytt fra revisor:  

- Årsregnskapet for Iveland kommune er avlagt innen fristen.  
- Kommunen skifter datasystem.  
- Jobber med forvaltningsrevisjon «Barnefattigdom».  

 
Videre arbeid i kontrollutvalget:  

- Neste møte i kontrollutvalget 25.04.22.  
 
EVENTUELT 

- Sekretariatet oversender skriv fra departementet til ordfører.  
 
 
REFERATSAK  
REF 01/22 TILSYNSKALENDER 2022 
 
Kontrollutvalget tar referatsaken til orientering.  


