
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 03/22 
Tid: 05.09.22, kl. 13.00 – 15.00 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
 
Forfall:  
Veronica Birkeland, medlem 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Agder Kommunerevisjon IKS v/Henriette Svendsen og 
Tommy Pytten 
Administrasjonen v/ Sten Reisænen (rådmann) og Lasse 
Hornnes (avd. leder personal og arkiv) 
 

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

- Arbeidet med internkontroll etter kommunelovens §25 med eksempel.   
- Rutiner for å sikre at oppdatert lovverk benyttes i kommunen og hvordan sikre 

implementering i organisasjonen 
 

SAKSLISTE 
SAK 07/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.04.22 
SAK 08/22 REVISOR ORIENTERER 
 
 
FAST POST 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
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ORIENTERING: 
Administrasjonen orienterte utvalget om:  

- Arbeidet med internkontroll etter kommunelovens §25 med eksempel.   
- Rutiner for å sikre at oppdatert lovverk benyttes i kommunen og hvordan sikre 

implementering i organisasjonen. 
 
SAK 07/22  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 25.04.22 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.22 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 25.04.22 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 25.04.22 legges frem for godkjenning. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.04.22 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 

 
 
SAK 08/22  REVISOR ORIENTERER 
 
Behandling i møte:  
Revisor orienterte utvalget om eiendomsskatt i Iveland kommune og arbeidet med 
forvaltningsrevisjon «Barnefattigdom».  
Regnskapsrevisjon i planleggingsfase med ny risikovurdering og planlegging av årsoppgjøret.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering. Rådmann oversender 
redegjørelse til kontrollutvalget når det foreligger svar vedrørende eiendomsskatt.  
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er kontrollutvalgets ansvar å påse at det blir gjennomført revisjon i kommunen.  
 
Revisor orienterer løpende gjennom året om relevante saker og temaer. På denne måten 
holder kontrollutvalget seg informert om det løpende revisjonsarbeidet.  
 
De temaer revisor orienterer om vil bli protokollført. 
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Revisor vil i møte 05.09.22 blant annet orientere om eiendomsskatt.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.  
 
FAST POST  
Videre arbeid i kontrollutvalget: Neste møte i kontrollutvalget er 24.10.22.  
 
EVENTUELT 

- Leder tok opp møtegodtgjørelse for kontrollutvalget. Utvalget drøftet saken.  
Kontrollutvalget inviterer administrasjonen inn til neste møte for en oversikt over hva 
medlemmene har fått utbetalt for i denne perioden og for å bli vist hvordan levere 
møtegodtgjørelse og sende reiseregning.  

 
- Leder tok opp møtet i nærings- og tiltaksfondet. Utvalget drøftet saken.  

Revisor følger opp saken opp mot administrasjonen.  
 
 


