
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 04/22 
Tid: 24.10.22, kl. 13.00 – 14.30 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
Andreas Aspevold, varamedlem 
 
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/ Sarah Halleland (rådgiver) 
 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 
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 
 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
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ORIENTERING:  
Administrasjonen orienterte om:  

- Viste medlemmene hvordan levere møtegodtgjørelse og sende reiseregning. 
- Oversikt over hva medlemmene har fått utbetalt i møtegodtgjørelse i denne perioden. 
 
Administrasjonen sender ut oppskrift til alle medlemmene på føring av reiseregning, tapt 
arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelse. Sekretariatet sender ut oversikt over oppmøte for 
perioden til alle medlemmene.  

 
SAK 09/22  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 05.09.22 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

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

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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 

 
 
SAK 10/22  OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2022 IVELAND KOMMUNE 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2022 for Iveland kommune til orientering.  
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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  
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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.  
 
 
SAK 11/22  BUDSJETT FOR 2023 - KONTROLLARBEIDET I IVELAND   

KOMMUNE 
 
Kontrollutvalget fattet følgende 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. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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: 
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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 
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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. 
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SAK 12/22  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2023 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Forslag til årsplan 2023 for kontrollutvalget vedtas. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
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. 
 
 
SAK 13/22  REVISOR ORIENTERER 
 
Behandling i møte:  
Revisor orienterte om: 

- Rapport forvaltningsrevisjonen planlegges ferdig før jul.  
- Eiendomsskatt – revisor er enig med tilbakemeldingen fra VKL.   
- Vedtak i kommunestyret om ekstraordinær strømstøtte til dagligvareforretninger i 

Iveland kommune – finansieres via disposisjonsfond og ikke nærings- og tiltaksfondet. 
Revisor har tatt opp forholdet med hvem som fungerer som styre i nærings- og 
tiltaksfondet. Kommunen vil i fremtiden håndtere sakene i formannskapet eller 
endring av vedtektene dersom det skal praktiseres slik det gjør nå.  

- Eierskapskontroll SMG IKS forventes ferdig før nyttår.  
- Stilling utlyst på økonomiavdelingen.  

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.  
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
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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.  
 
FAST POST 
Videre arbeid i kontrollutvalget: Neste møte i kontrollutvalget er 06.02.2023.  
 
Sekretariatet sender ut program når det foreligger og tar imot påmelding til NKRF 
kontrollutvalgskonferanse 1.-2 februar 2023.  
 
 
EVENTUELT 
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