
Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

Til kontrollutvalgets medlemmer: 
Lars Arnfinn Flatelid (leder), Linda Skripeland (nestleder), Øyvind Skaiaa (medlem), 
JohnThomas Homme (medlem), Veronica Birkeland (medlem) 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Tid/sted: Mandag 24. oktober 2022 kl. 13.00, kommunehuset møterom Framsjå.  
 
ORIENTERING:  
Rådmann er invitert inn fra starten av møte for å orientere om: 

- Vise medlemmene hvordan levere møtegodtgjørelse og sende reiseregning. 
- Oversikt over hva medlemmene har fått utbetalt i møtegodtgjørelse i denne perioden  

 

SAKSLISTE 
SAK 09/22 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 05.09.22 
SAK 10/22  OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2022 IVELAND KOMMUNE 
SAK 11/22  BUDSJETT FOR 2023 - KONTROLLARBEIDET I IVELAND   

KOMMUNE 
SAK 12/22 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2023 
SAK 13/22  REVISOR ORIENTERER 
 
FAST POST 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 

 
Vatnestrøm, 17. oktober 2022 

 
 

Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 

        Inger Lise Austrud 
        Utvalgssekretær 
 
Forfall og inhabilitet bes meldt til Inger Lise Austrud, tlf 918 69 975 / ila@asekretariat.no 
Kopi til: Ordfører, rådmann, revisor, Iveland kommune, Setesdølen, Finn Terje Uberg 
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 

mailto:ila@asekretariat.no


Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 09/22 
        Møtedato:24.10.22 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 09/22  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 05.09.22 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 05.09.22 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 05.09.22 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.09.22 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 



 
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.  
 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 10/22 
        Møtedato: 24.10.22 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 10/22  OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2022 IVELAND KOMMUNE 
 
Vedlegg: 
Overordnet revisjonsstrategi 2022 fra Agder Kommunerevisjon IKS datert 14.09.22 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I følge kommuneloven § 23-2, 1.ledd bokstav a, skal kontrollutvalget se til at kommunens 
regnskap blir revidert på en betryggende måte.   
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon §3 står det at kontrollutvalget skal holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet og blant annet se til at:  
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og 
avtaler med revisor  
 
Orientering om overordnet revisjonsstrategi og revisjonens risikovurdering er et viktig ledd i 
kontrollutvalgets arbeid med å følge opp påse-ansvaret i forhold til regnskapsrevisor.  
 
Overordnet revisjonsstrategi omfatter hele kommunen og beskriver revisjonens formål, 
foreløpig risikovurdering, kommunens økonomi, informasjon om kommunens risikostyring 
og økonomiske internkontroll, fastsetting av vesentlighetsgrense og revisjonsplan. Strategien 
er det overordna planleggingsdokumentet for gjennomføring av regnskapsrevisjon.  
 
Revisjonen vil gjennomgå revisjonsstrategien i møte og svare på eventuelle spørsmål.  
 
Vurderinger: 
Formålet med kontrollutvalgets behandling av overordnet revisjonsstrategi er i hovedsak å 
ivareta kontrollutvalgets påse-ansvar i forhold til regnskapsrevisjon.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2022 for Iveland kommune til orientering.  
 
 
 
 
 



















Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak: 11/22 
        Møtedato: 24.10.22 
        Saksbehandler: WG 
 
SAK 11/22  BUDSJETT FOR 2023 - KONTROLLARBEIDET I IVELAND   

KOMMUNE 
 
Vedlagte saksdokumenter: 

1. Agder Kommunerevisjon IKS – delbudsjett Iveland 2023 
2. Agder Sekretariat, vedtatt budsjett for 2023 

 
Bakgrunn for saken: 
Kommunen skal ha en forsvarlig revisjonsordning og et uavhengig sekretariat. 
Budsjettforslaget omfatter derfor lovpålagte oppgaver. Budsjettforslaget er delt inn i 3 
hovedgrupper; kontrollutvalgets utgifter, utgifter til 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.  
Kontrollutvalgets budsjettforslag skal derfor uendret følge det samlede budsjettframlegget til 
kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har nødvendig informasjon 
om hvilket budsjett kontrollutvalget trenger for å utøve sin funksjon.  
 
Når det gjelder betaling for tjenester som kjøpes av revisjonsselskapet og sekretariatet for 
kontrollutvalgene, fastsettes budsjettene for disse av hhv. representantskapet for revisjonen og 
av styret for sekretariatet 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 vedtok budsjettet i møte 07.09.22. 
 
Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Selskapet har hatt nullvekst i budsjettene de senere år. I budsjettet for 2022 ble det lagt inn en 
økning for å kompensere for pris- og lønnsvekst fra 2021 til 2022, samt for å delvis 
kompensere for tidligere års nullvekst. Resultatutviklingen har vært negativ de senere årene 
med merforbruk/underskudd som følge av den omtalte nullveksten i inntektene i årene  
2019 – 2021. Det er derfor behov for å øke budsjettet og deltakertilskuddet for 2023 for å 
bringe balanse i driften. 



 
For å dekke inn selskapets utgifter blir deltakertilskuddet for 2023 fordelt som følger: 
 
Tabell: Utvikling i deltakertilskudd 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  Tilskudd 2023 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 Kr. 151.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 Kr. 179.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 Kr. 196.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 Kr. 234.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 301.300 Kr. 325.000 
 
For Iveland kommune betyr det at driftstilskuddet til Agder Sekretariat økes fra  
kr. 140.500 i 2022 til 151.000 i 2023.   
 
For nærmere informasjon vises det til vedlagte budsjettsak for Agder Sekretariat. 
 
Kommunerevisjonen: 
I henhold til lov om interkommunale selskaper § 18 og 20 skal representantskapet vedta 
budsjett for kommende kalenderår og en gang i året vedta selskapets økonomiplan. 
 
I henhold til selskapsavtalen tilligger det representantskapets myndighet å vedta budsjett og 
økonomiplan, herunder å bestemme den nærmere fordeling av utgiftene på den enkelte 
kommune og virksomhet. Vedtatt budsjett/økonomiplan skal oversendes eierne innen 10. 
oktober før budsjettåret for innarbeidelse i deltakerkommunenes årsbudsjett. 
 
Sekretariatet har mottatt delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS der det er lagt inn en 
økning i revisjonstilskuddet på 4,1 % fra 2022 til 2023. Revisjonstilskuddet for 2023 
utgjør kr. 630.000. 
I ny kommunelov er revisor pålagt ny oppgave, å gjennomføre forenklet etterlevelseskontroll. 
Denne er budsjettert til 53.500 kr. Totalt tilskudd til revisjonen budsjetteres da til kr. 683.500   
 
For ytterligere informasjon om budsjettet vises til vedlagte utskrift av budsjettsaken og til 
eventuell informasjon fra revisor i møtet. 
 
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. 
 
Det foreslås en liten økning i posten for møtegodtgjørelse. Beløpet for eventuelt kjøp av andre 
konsulenttjenester er som tidligere satt til kr 50.000. 
 
Budsjettforslaget: 
Det fremlagte budsjettforslag for kontrollarbeidet bygger på: 

• Forrige års budsjettramme 
• Delbudsjett for Iveland 2023 – Agder Kommunerevisjon IKS 
• Vedtatt budsjett for Agder Sekretariat for 2023 

 



 
Kontrollbudsjett Iveland kommune Budsjettforslag 

2023 
Vedtatt budsjett 
2022 

Tilskudd til revisjonen Kr. 683.500   Kr.  656.500 
Kommunen sin del av sekretariatstjenester Kr. 151.000 Kr.  140.500 
Kontrollutvalgets utgifter: 
Møtegodtgjørelse mm.  
Kurs og andre utgifter 
Andre konsulenttjenester 

 
Kr. 20.000 
Kr. 35.000 
Kr. 50.000 

 
Kr.    18.000 
Kr.    35.000 
Kr.    50.000  

Totalbudsjett Kr. 939.500 Kr.  900.000 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tilrår en budsjettramme for kontrollarbeidet i Iveland kommune 
for 2023 på kr 939 500. 
 

2. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal uendret følge det samlede budsjettforslaget 
for kommunen til kommunestyret. 

 
 
 
 
 
 
 



Agder Sekretariat  
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 
Utskrift av styreprotokoll 07.09.22 

  

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

SAK 09/22 BUDSJETT FOR 2023 - AGDER SEKRETARIAT 
 
Behandling i møtet: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2023 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.351.000. 
 

2. Deltakertilskuddet fra den enkelte kommune i 2023 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    151.000 
Bygland  Kr.    151.000 
Bykle  Kr.    151.000 
Farsund  Kr.    196.000 
Flekkefjord Kr.    196.000 
Hægebostad Kr.    151.000 
Iveland  Kr.    151.000 
Kvinesdal Kr.    179.000 
Lindesnes Kr.    325.000 
Lyngdal  Kr.    234.000 
Sirdal  Kr.    151.000 
Valle  Kr.    151.000 
Åseral  Kr.    151.000 
SUM  Kr. 2.338.000 

 
 
Saksfremstilling:      Saksbehandler: Willy Gill 
 
 
Vedlegg: 
 
Generelt: 
I vedtektene for Agder Sekretariat, § 10, har styret ansvar for å gjøre vedtak om årsbudsjett. 
Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det 
forventede økonomiske resultatet av driften. Årsbudsjettet skal fremmes for den enkelte 
kommune, slik at forslaget følger innstilling om årsbudsjett og økonomiplan til 
kommunestyret. 
 
Ifølge § 3 i vedtektene skal sekretariatet drives i balanse, slik at inntekter fra kommunene 
dekker kostnadene. 
 
2023 er det 19. driftsåret i Agder Sekretariat.   
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Agder Sekretariat har 13 eier- og deltakerkommuner etter kommunesammenslåingene fra 
01.01.20, mens det tidligere var 16 kommuner. 
 
Selskapet har hatt nullvekst i budsjettene de senere år. I budsjettet for 2022 ble det lagt inn en 
økning for å kompensere for pris- og lønnsvekst fra 2021 til 2022, samt for å delvis 
kompensere for tidligere års nullvekst.  
 
Fra og med 2020 innførte styret ordning med deltakertilskudd basert på innbyggerantall. 
 
Resultatutviklingen har vært negativ de senere årene med merforbruk/underskudd som følge 
av den omtalte nullveksten i inntektene/deltakertilskuddet i årene 2019 – 2021. 
 
Tabell: Regnskapene 2019 -2021 med resultatutvikling 
 2021 2020 2019 
Sum driftsinntekter 2 132 000 2 154 984 2 080 000 
Sum driftsutgifter 2 193 248 2 194 086 2 116 787 
Brutto driftsresultat     -61 248     -39 102     -36 787 
Finansinntekter        7 848        9 510      30 787 
Netto driftsresultat     -53 400     -29 592       -6 000 
Sum avsetninger         16 991 
Dekning merforbruk 2019        -6 000  
Disponering mindreforbruk 2018         16 991 
Bruk av disposisjonsfond      53 400      35 592  
Regnskapsmessig merforbruk               0               0         5 999 
Regnskapsmessig mindreforbruk               0               0                0 
 
Foreløpige tall viser at budsjettøkningen fra 2021 til 2022 ikke var nok til å sørge for et 
resultat som går i balanse. Et grovt anslag tyder på et merforbruk i 2022 på tilsvarende nivå 
som i 2021. Det vil derfor bli lagt fram sak for styret om budsjettjustering.  
 
Lønns- og prisveksten blir høyere enn budsjettert i 2022. For å bringe balanse i budsjettet for 
2023 har jeg foretatt et anslag for totale driftsutgifter som igjen vil danne grunnlag for 
beregningen av nødvendig deltakertilskudd fra kommunene. 
 
Tab. Utgiftsanslag. Alle tall i hele 1000. 
 Totale driftsutgifter Prosentvis økning 
Virkelig utgifter 2021 2 193  
Anslag utgifter 2022 2 281 4,0% 
Anslag utgifter 2023 2 351 3,1% 
 
Lønnsutgifter inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift. 
Lønn og sosiale kostnader utgjør om lag 88% av selskapets driftsutgifter. Lønnsveksten i 
2022 endte på 3,84%. Lønnsveksten i 2023 er usikker. Et gjennomsnitt av prognose og 
forventning til SSB og Norges Bank er 4,3%. KS anslår en lønns- og prisvekst i 2022 på 5,3% 
og 2,7% i 2023. 
 
Øvrige driftsutgifter. 
Denne posten utgjør om lag 12% av driftsutgiftene og dekker blant annet husleie, 
kurs/opplæring, kontingenter/medlemskap/abonnementer, telefon/bredbånd og div. IT.                 
Denne posten må budsjetteres noe opp. Det skyldes ikke minst krav til obligatorisk 
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etterutdanning, jf. krav fra NKRF. Hver medarbeider skal i løpet av en 3-årsperiode 
gjennomføre minst 105 kurstimer innenfor relevante fagområder. 
 
For å dekke inn selskapets utgifter blir deltakertilskuddet for 2023 fordelt som følger: 
 
Tabell: Utvikling i deltakertilskudd 
Antall innbyggere Tilskudd 2020 Tilskudd 2021 Tilskudd 2022  Tilskudd 2023 
1 - 3999 Kr. 134.000 Kr. 134.000 Kr. 140.500 Kr. 151.000 
4000 - 6999 Kr. 160.000 Kr. 160.000 Kr. 166.200 Kr. 179.000 
7000 - 9999 Kr. 175.000 Kr. 175.000 Kr. 181.900 Kr. 196.000 
10000 - 19999 Kr. 210.000 Kr. 210.000 Kr. 218.200 Kr. 234.000 
20000 - Kr. 290.000 Kr. 290.000 Kr. 311.300 Kr. 325.000 
 
Dette gir følgende budsjettforslag for 2023: 
 
Tabell: Budsjettforslag 2022 
Forslag til tallbudsjett for driftsåret 2022 (i hele 1000 kr) 
 B 2023 B 2022 B 2021 R 2020 
Sum driftsinntekter 2 338 2 173 2 082 2 155 
Sum driftsutgifter 2 351 2 186 2 095 2 194 
Brutto driftsresultat      13      13      13      39 
Netto finansinntekter     -13     -13     -13       -9 
Netto driftsresultat        0        0        0      30 
Netto avsetninger        0        0        0     -30 
Regnskapsmessig 
resultat 

       0        0        0        0 

 
 
Øvrige kommentarer til budsjettforslaget for 2022: 
Selskapet driver svært nøkternt med lave driftsutgifter. Når det gjelder lønnsnivå, 
sammenligner vi oss med tilsvarende stillinger i aktuelle kommunale virksomheter.  
 
Opplæring og kompetanseutvikling er viktig for de ansatte og for selskapets tjenester til 
kontrollutvalgene. Det antas at det vil bli gjennomført flere kurs på elektroniske plattformer, 
men det vil fortsatt være behov for fysiske kurs/konferanser innenfor vår sektor. Uansett vil 
det være viktig med tilstrekkelige ressurser til opplæring og kompetanseutvikling i årene 
fremover. 
 
Differanse i totalbudsjettet og sum deltakertilskudd i forslag til vedtak er budsjetterte 
renteinntekter. 
 
Det har vært økt bruk av hjemmekontor for de ansatte de siste årene. En vil fortsatt ha fokus 
på effektiv ressursutnyttelse og nøktern drift.  
 
Det tas sikte på omdanning av selskapet fra §27 samarbeid til Kommunalt oppgavefellesskap 
fra 01.11.23. Sak om dette sendes ut til eierkommunene medio september d.å. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjettet for Agder Sekretariat for 2023 vedtas med et totalbudsjett på kr. 2.351.000. 
 

2. Deltakertilskuddet fra den enkelte kommune i 2023 settes til: 
 

Evje og Hornnes Kr.    151.000 
Bygland  Kr.    151.000 
Bykle  Kr.    151.000 
Farsund  Kr.    196.000 
Flekkefjord Kr.    196.000 
Hægebostad Kr.    151.000 
Iveland  Kr.    151.000 
Kvinesdal Kr.    179.000 
Lindesnes Kr.    325.000 
Lyngdal  Kr.    234.000 
Sirdal  Kr.    151.000 
Valle  Kr.    151.000 
Åseral  Kr.    151.000 
SUM  Kr. 2.338.000 

 
 
 
Utskrift sendt elektronisk til: 
 
 
Rett utskrift: 
 
 
Willy Gill 
Daglig leder 
(sign.) 
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SAK 12/22  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2023 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsplan for 2023 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er etablert en praksis med å utarbeide en årsplan for kontrollutvalget.  
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til årsplan som blir lagt frem for godkjenning i utvalget.  
 
Årsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 
kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget 
etter lov og forskrift er pålagt å behandle.  
I tillegg til de ordinære sakene vil det i løpet av året også dukke opp henvendelser og 
problemstillinger som blir gjenstand for drøfting i utvalget.  
 
I 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Det kan derfor komme endringer i oppsatt plan i 
forbindelse med behandling av budsjett mm.  
 
Kontrollutvalget oppfordres til å komme med innspill til planen.   
 
Forslag til vedtak: 

 
Forslag til årsplan 2023 for kontrollutvalget vedtas. 
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INNLEDNING 
Kommunestyret har etter kommuneloven § 22 det øverste ansvaret for å kontrollere 
kommunens virksomhet. Etter kommunelovens § 23-1 velger kommunestyret selv et 
kontrollutvalg som skal føre løpende tilsyn på deres vegne.  

 
Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det 
finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget skal likevel ikke 
overprøve politiske beslutninger og har ikke tilsynsansvar overfor kommunestyret.  

 
 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
Kontrollutvalgets møter avholdes i kommunehuset på Iveland på møterom «Framsjå». 
Møtene starter kl. 13.00 og er åpne for alle.  
Utvalget har fastsatt møteplan for 2023 og det legges opp til 5 møter. Ved behov avholdes 
det flere møter.  
For å sikre at kontrollutvalget er uavhengig av både administrasjon og revisjon skal utvalget 
i tråd med kommuneloven §23-7 ha en egen administrasjon. Dette ivaretas av Agder 
Sekretariat som har ansvar for at sakene er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 
iverksettes.  
 
KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget skal også gi uttale til kommunestyret om årsregnskapet. Denne uttalen 
skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.  

 
  Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å 
sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best 
mulig. Forvaltningsrevisjon er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget. Gjennom 
forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever regelverk, 
når fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte.  
Forvaltningsrevisjon vil ha høy nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i 
kommunens internkontroll og forbedringsarbeid.  
 
Kontrollutvalget vil løpende rapportere resultatet av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til 
kommunestyret, samt påse at de vedtak som kommunestyret fatter ved behandlingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporter har blitt fulgt opp.  
 
Kontrollutvalget bestilte prosjektet «Barn i lavinntektsfamilier i Iveland kommune» våren 
2021. Rapport forventes fremlagt i begynnelsen av 2023.  
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Ifølge kommuneloven § 23-4 innebærer eierskapskontroll «å kontrollere om den som 
utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med 
lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente 
prinsipper for eierstyring».  
 
Kontrollutvalget har prioritert følgende tre selskaper, Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS, 
Setpro AS og AA Museum og Arkiv IKS i vedtatt plan for eierskapskontroll.  

 
Når et selskap har flere eiere er det som oftest formålstjenlig å samordne felles 
eierskapskontroll mellom eierkommunene. Sekretariatet vil bidra med nødvendig 
samordning i kontrollutvalgene som bestiller. 
 
I 2021 ble det bestilt felles eierskapskontroll for kommunene Iveland, Evje og 
Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. Denne forventes 
ferdigstilt ved utgangen av 2022.  
 
Øvrige saker 
Oppgavene nevnt ovenfor utgjør den mest ressurskrevende delen av kontrollutvalgets 
kontroll med forvaltningen og gjennomføres ved at utvalget gjør bestillinger hos revisjonen.   
 
Utover dette behandler kontrollutvalget blant annet følgende saker:   
- Bestillinger fra kommunestyret 
- Fremm forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
- Uavhengighetserklæringer fra revisor  
- Planlagt revisjonsarbeid 
- Gjennomført revisjonsarbeid 
- Nummererte brev fra revisor 
- Forenklet etterlevelseskontroll 
- Rapporter fra statlige tilsynsorganer og kommunens oppfølging 
- Virksomhetsbesøk 
- Orienteringer fra administrasjonen om aktuelle temaer 
- Henvendelser fra innbyggere  
- Saker utvalget ønsker å ta opp på eget initiativ 

 
 
Kompetanse og opplæring  
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og til dels krevende. Kunnskap om kontrollutvalgets 
rolle og oppgaver er nødvendig for å utføre de oppgaver som tilligger utvalget.  
Kontrollutvalget inviteres blant annet årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av 
NKRF – kontroll og tilsyn i kommunene og/eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT).  Dette er 
samlinger som gir økt kunnskap, inspirerer og gir mulighet for å knytte kontakt med andre 
kontrollutvalg. Opplæring kan også skje lokalt gjennom økt fokus på tema i møtene og lokal 
konferanse i regi av Agder Sekretariat.  
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Kontrollutvalgets møteplan 2023 

 
Aktiviteter/Saker 06.02 08.05 26.06 02.10 20.11 
Godkjenning av protokoll x x x x x 
Referatsaker x x x x x 
Orienteringer      
Årsmelding for kontrollutvalget 2022 x     
Årsplan for kontrollutvalget 2024     x 
Årsregnskap og årsberetning 2022  x    
Uavhengighetserklæringer fra revisor x     
Revisjonsstrategi 2023    x  
Risiko og vesentlighetsvurdering 
forenklet etterlevelseskontroll 

x     

Rapport forenklet etterlevelseskontroll    x  
Budsjett for kontrollutvalget 2024    x  
Virksomhetsbesøk      
Interim/planlegging     x  
Forvaltningsrevisjonsrapport x     
Eierskapskontroll x     
Revisor orienterer x x x x x 
Eventuelt x x x x x 
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SAK 13/22  REVISOR ORIENTERER 
 
 
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. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.  
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