
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 6. februar 2023 kl. 13.00, kommunehuset møterom Framsjå.  
 

SAKSLISTE 
SAK 01/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 24.10.22 
SAK 02/23 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
SAK 03/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2022 
SAK 04/23 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – BARN I 

LAVINNTEKTSFAMILIER I IVELAND KOMMUNE  
SAK 05/23 VALGT ETTERLEVELSESKONTROLL MED 

ØKONOMIFORVALTNINGEN  
SAK 06/23 BESTILLING AV NYTT PROSJEKT ELLER RISIKO- OG 

VESENTLIGHETSVURDERINGER 
SAK 07/23 REVISOR ORIENTERER 
 
 
FAST POST 
Videre arbeid i kontrollutvalget: 
 
EVENTUELT 
  

 
Vatnestrøm, 30. januar 2023 

 
 

 
       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 Uleberg 
Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. 

mailto:ila@asekretariat.no


Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 01/23 
        Møtedato: 06.02.23 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 01/23  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 24.10.22 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll fra møte 24.10.22 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Forslag til protokoll fra møte 24.10.22 legges frem for godkjenning. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 24.10.22 godkjennes 
 
2. Leder gis fullmakt til å undertegne møteprotokollen 



 
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 
 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 02/23 
        Møtedato: 06.02.23 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 02/23 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene Tor Ole Holbek og Tommy 
Pytten. 
 
Bakgrunn for saken: 
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. 
 
  
 
 



















Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 03/23 
        Møtedato: 06.02.23 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 03/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2022 
 
Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for 2022 
 
 
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: 
 

1. Forslag til årsmelding for 2022 godkjennes. 
 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

 
 



Agder Sekretariat  

 
 

Iveland kommune 
 
 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 
2022 
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KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
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.  

 
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 
Kontrollutvalgets møteaktivitet 
Utvalget har i 2022 avholdt 4 møter og behandlet 13 saker. I tillegg kommer referatsaker 
og orienteringssaker.  
Utvalgets møter avholdes i kommunehuset på Birketveit.  

 
Ressurser til kontrollutvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets utgifter i 2022 var budsjettert med kr 53.000 til møtegodtgjørelse, kurs og 
andre utgifter.  
Til sekretariattjenester var det budsjettert med kr 140.500.  Budsjettet for revisjon var 
kr 656.500.  
 
Kurs og konferanser 
Kontrollutvalget var representert på NKRF kontrollutvalgskonferansen som i 2022 ble 
gjennomført digitalt.  Dette er en årlig konferanse som prioriteres for å holde seg 
oppdatert på aktuelle tema. 
Utvalget var også representert på Agder Sekretariat sin dagskonferanse på Rosfjord 
Strandhotel 30.08.22.  

 
Orienteringer  
Rådmannen har vært invitert til kontrollutvalgsmøter for å orientere om saker som 
utvalget har ønsket å få bredere kunnskap og informasjon om. Dette gjelder blant annet: 
 

• Skolemiljøer ved skolene i Iveland 
• Hvordan kommunen jobber for å sikre seg mot dataangrep 
• Arbeidet med internkontroll etter kommuneloven § 25 
• Rutiner for å sikre at oppdatert lovverk benyttes i kommunen og hvordan sikre 

implementering i organisasjonen 
 
Kontrollutvalgets oppgaver 
Kommunelovens § 23-2 sier:  
  
” Kontrollutvalget skal påse at  
a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte  
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak  
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og 
av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i  
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
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 e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.”  
  
Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i Kommuneloven § 23, og i forskrift 
om kontrollutvalg og revisjon av 2019, men kommunestyret kan konkret be utvalget 
utføre særskilte kontrolloppgaver på sine vegne.    
 
Kommunen forvalter store ressurser på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden 
i den kommunale tjenesteproduksjonen gjør det nødvendig med utstrakt styring og 
kontroll av at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene blir 
forvaltet på en effektiv måte i samsvar med kommunestyret sine føringer.  
  
Kommunal egenkontroll er den kontrollen kommunen selv gjennomfører i egen 
virksomhet.  
Egenkontrollen i kommunene utføres i hovedsak av rådmannens internkontroll og 
gjennom arbeidet til kontrollutvalget.  

 
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. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal se etter at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Iveland 
kommune har benyttet Agder Kommunerevisjon IKS i mange år, og kontrollutvalget 
mener at det er en god og forsvarlig revisjonsordning. 
Ansvarlige revisorer har som foreskrevet fremlagt uavhengighetserklæringer. Dette 
gjelder både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Revisor orienterer fortløpende om forhold som tas opp med rådmannen. Dette gjøres 
gjennom nummererte brev eller ved muntlig orientering i utvalgets møter.  

 
Kommuneregnskapet for 2021 ble behandlet i kontrollutvalget 25.04.2022. Revisjonen 
avga sin beretning 13.04.2022. På bakgrunn av dette ga kontrollutvalget følgende 
uttalelse til kommuneregnskapet for 2021.  
 
Uttalelse fra kontrollutvalget til kommunestyret:  
Kontrollutvalget har behandlet Iveland kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021.  
Agder Kommunerevisjon IKS har avgitt normalberetning uten spesielle merknader.  

 
Basert på revisjonsberetningen har kontrollutvalget ingen spesielle merknader til 
kommunens årsberetning.  
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. 

 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. 
 

  Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelser har ansvaret for at 
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det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette fremgår av §23-1 som har følgende 
ordlyd.  

«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 

 
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.  
 
Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon Iveland kommune 2020-2023:  

 
Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Lokaldemokrati Åpenhet og innsyn 
2.  Helse og Sosial Bekjempelse av barnefattigdom 
3.  Kommunedirektørens 

stab 
Offentlig anskaffelse 

 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon: 
I sitt møte i mai 2021 bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barn i 
lavinntektsfamilier i Iveland kommune» og prosjektplan ble godkjent i møte i oktober. 
Rapporten skal fremlegges for behandling i kontrollutvalget i møte 06.02.23.  

 
Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll 
Etter endringer i kommuneloven fra valget 2019, er tidligere selskapskontroll endret 
til eierskapskontroll og kommuneloven § 23-4 har følgende ordlyd.   
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«Eierskapskontroll innebærer 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 skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.» 
 
Vedtatt plan for eierskapskontroll Iveland kommune 2020-2023:  

 
• Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS  
• Setpro AS  
• AA Museum og Arkiv IKS  

 
Gjennomføring av eierskapskontroll: 
Høsten 2021 bestilte kontrollutvalgene i Bykle, Valle, Bygland, Iveland og Evje og Hornnes 
kommune felles eierskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS.  
Prosjektplanen ble godkjent i møte 29.11.21 og revisjonen tar sikte på å legge frem rapport  
ved starten av 2023.   

 
Forenklet etterlevelseskontroll 
I sitt møte 28.02.22 behandlet utvalget sak om «Attestasjonsuttalelse om etterlevelse av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen- Iveland kommune».  

 
Revisor hadde utført et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i forbindelse med 
Iveland kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak knyttet til området 
tiltakspakker koronaepidemien.   
 
Revisor konkluderte:  
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. 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse etter gjennomført etterlevelseskontroll på området 
tiltakspakker koronaepidemien  til orientering. 

 
Kontrollutvalgets sammensetning 
Kommuneloven § 23-1 angir bestemte krav til hvem som kan velges som medlemmer av 
kontrollutvalget. Minst et av medlemmene skal være medlem av kommunestyret og 
etter ny kommunelov skal det også velges minst fem medlemmer til utvalget. 
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Medlemmer og varamedlemmer: 
Medlemmer Personlige varamedlemmer: 
Lars Arnfinn Flatelid (Frp), leder Anita Løvdal (Frp) 
Linda Skripeland (Ap), nestleder Per Olav Engen (Ap) 
Øyvind Skaiaa (Sp), medlem Hege Robstad (Sp) 
John Thomas Homme (Uavh.), medlem Svein Hillestad (Krf) 
Veronica Birkeland, medlem Andreas Aspevold (Uavh.) 

 
 
Kontrollutvalgets sekretariat 
Kontrollutvalgene i Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Valle og Åseral har felles sekretariat 
gjennom Agder Sekretariat, som er et selskap dannet etter § 27 i kommuneloven.  
Selskapet har 2 ansatte og har kontorsted i Kvinesdal. Fast sekretær for Iveland kommune 
er Inger Lise Austrud. 
 
Sekretariatet oppgaver er fastsatt i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §7.  
 
«Sekretariatet skal forberede sakene for kontrollutvalget og skal påse at de sakene som 
behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at 
kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.» 



Agder Sekretariat 
 
Kontrollutvalget i Iveland kommune   Sak 04/23 
        Møtedato: 06.02.23 
        Saksbehandler: ILA 
 
 
SAK 04/23 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – BARN I 

LAVINNTEKTSFAMILIER I IVELAND KOMMUNE  
 
Vedlegg: 
Rapport fra Agder Kommunerevisjon IKS, datert januar 2023 (vedlegg i epost) 
Handlingsplan for å forebygge barnefattigdom 
 
Saksopplysninger: 
 
Generelt: 
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 undersøker kontrollutvalget om kommunen etterlever regelverk, når 
fastsatte mål, og om ressursene forvaltes på en effektiv måte. 
 
Denne rapporten dreier seg barn i lavinntektsfamilier i Iveland kommune.   
 
Bakgrunn: 
Dette prosjektet er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 som er vedtatt av 
kommunestyret. Kontrollutvalget bestilte prosjektet 31. mai 2021, mens prosjektplan ble 
vedtatt i påfølgende møte.   
 
Rapporten har på vanlig måte vært på høring hos kommunen. Rådmannens høringsuttalelse 
ligger vedlagt i rapporten s. 54.  Rådmann er invitert til møtet. 
 
Rapport legges med dette frem for behandling i kontrollutvalget. Det er kommunestyret som 
fatter endelig vedtak i saken etter innstilling fra kontrollutvalget.  
 
Saksutredningen tar i all hovedsak utgangspunkt i rapportens sammendragsdel. For detaljert 
informasjon vises det til selve rapporten som følger som vedlegg i epost til saken.  
 
Problemstilling: 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært gjennomført med følgende problemstillinger: 
 
Har Iveland kommune tilstrekkelig oversikt over levekårene til barn og unge? 
I hvilken grad hensyntas barn og unges behov ved behandling av søknad om økonomisk 
sosialhjelp? 
I hvilken grad har mål og tiltak for å forebygge og bekjempe barnefattigdom blitt fulgt opp av 
Iveland kommune? 
 
Konklusjon:  
Revisor sier blant annet dette: (utdrag fra rapporten) 



Revisjonens gjennomgang viser at Iveland kommune har kjennskap til relevant informasjon 
om barn og unges oppvekst- og levekårsforhold. Revisjonen vurderer at kommunen har 
tilstrekkelig oversikt over levekårene til barn og unge. Revisjonen vurderer videre at dette er 
et godt utgangspunkt for videre arbeid med barnefattigdomstematikken. 
 
Oppsummert viser revisjonens gjennomgang at det er mangler ved kartleggingen av barn og 
unges behov / situasjon og at det i liten grad er dokumentert at det er foretatt konkrete og 
individuelle vurderinger av barnas behov i den enkelte sak. Dette medfører risiko for feil og 
at familiens behov ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i saksbehandlingen. Vi finner ikke at NAV 
Midt-Agder har utarbeidet egne rutiner / retningslinjer for saksbehandlingen av økonomisk 
stønad etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19. Det foreligger ingen konkret modell for 
hvordan internkontroll skal utføres og dokumenteres. Revisjonen får opplyst at alle vedtak om 
økonomisk sosialhjelp går gjennom en to-trinns prosess. Denne to-trinns prosessen innebærer 
at det er to saksbehandlere som ser på alle saker. Det fremgår ikke av saksdokumenter hva 
som er blitt gjort av de ulike saksbehandlerne, men alle vedtakene har to signaturer. 
Revisjonen vurderer at det er behov for å styrke fokuset på barn og unges behov i 
behandlingen av søknad om økonomisk sosialhjelp. Revisjonen vurderer at internkontrollen 
bør styrkes og dokumenteres. 
 
Revisjonen vurderer at Iveland kommune har fulgt opp sine mål og tiltak for å forebygge 
og bekjempe barnefattigdom i middels til høy grad. Mange av kommunens egne mål og tiltak 
er blitt fulgt opp, men ikke alle. Revisjonen vil påpeke at kommunestyret vedtok 
kommunedelplanen Kvalifisert for fremtida 2022, sak 52/22, 20.oktober 2022. Denne planen 
har flere tiltak for å forebygge og bekjempe barnefattigdom i Iveland kommune. I budsjettet 
for 2023 har Iveland kommune bevilget midler til flere av tiltakene i kommunedelplanen. 
 
Revisors anbefalinger: 
På bakgrunn av sin gjennomgang, kommer revisjonen med følgende anbefalinger: 
 
1. Iveland kommune bør sikre at NAV Midt-Agder utarbeider rutiner for hvordan de 

innhenter informasjon om barn og unges behov i forbindelse med saksbehandling av 
søknader om økonomisk sosialhjelp jf. sosialtjenesteloven § 4. 

2.  Iveland kommune bør kontrollere at NAV Midt-Agder utarbeider rutiner for hvordan 
internkontroll skal utføres og dokumenteres jf. sosialtjenesteloven § 5 om 
internkontroll etter reglene i kommuneloven § 25-1. 

3.  Iveland kommune bør styrke oppfølging av kommuneplaner og utarbeide en plan for 
når og hvordan dette arbeidet skal gjøres, og hvordan det rapporteres jf. 
kommunelovens § 25-1. 

4.  Iveland kommune bør jevnlig vurdere om kommunedelplanen Kvalifisert for fremtida 
2022 dekker tematikken barnefattigdom godt nok. 

5.  Iveland kommune bør evaluere Frivillighetsrådet innen utgangen av 2023, for å 
vurdere samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten. 

 
Vurdering: 
Søkelys på å bidra til forbedring er svært viktig for kontrollutvalget. En antar at rapporten vil 
være et nyttig grunnlag for kommunens forbedringsarbeid på området.  
 
Kontrollutvalget skal på vanlig måte innstille til kommunestyret som skal fatte endelig vedtak 
i saken. Jeg råder kontrollutvalget til å anbefale kommunestyret å be rådmann følge opp 



revisjonens anbefalinger. Det bør i tillegg settes en frist for tilbakemelding til 
kontrollutvalget.  
 
Forslag til innstilling:  
 
Kommunestyret ber rådmann følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten «Barn i 
lavinntektsfamilier i Iveland kommune».   
 
Kommunestyret ber om at rådmann innen 1. juni 2023 gir en skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.  
 
 
 



Handlingsplan for å forebygge barnefattigdom i 

Iveland Kommune.

Forord

I FN-konvensjonen om barns rettigheter, står det at alle barn har rett til liv og helse, skolegang og 

utvikling, deltakelse og innflytelse, omsorg og beskyttelse.

Barn og ungdom er selvstendige individer som skal behandles med respekt. Rettigheter gitt i FNs 

barnekonvensjon understreker barn og unges rolle som medborgere i samfunnet og at deres erfaringer 

og synspunkter må lyttes til.

Innledning

Iveland Kommune vil gjennom utarbeidelse av handlingsplanen ha fokus på barn og unges 

oppvekstvillkår i kommunen, her med forebygging av barnefattigdom som hovedområde.

Det er kjent at et godt oppvekstmiljø handler om å utvikle fysiske, sosiale, og kulturelle kvaliteter i 

samsvar med barn og ungdoms behov, interesser og muligheter for utvikling.

Handlingsplanen tar for seg å redusere andel fattige innbyggere i kommunen på sikt. I tillegg skal man 

kunne tilby aktivitetspakke til samtlige barnefamilier som er i målgruppen som mottar økonomisk 

sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, med spesiell fokus på de barnefamilier som mottar 

disse ytelser. I tillegg vil andre vanskeligstilte familier også kunne være i målgruppen.

En hoveddel av satsingen for forebygging gjennom hjelp i form av aktivitetspakken og økonomisk 

rådgivning vil også være å tilby barnefamiliene økonomisk veiledning og rådgivning med tanke på å 

få redusert andel fattige i kommunen. NAV Iveland skal kartlegge alle innbyggerne i kommunen som 

mottar økonomisk sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og plukke ut de som har barn 

og tilby individuelt rettet veiledning.

Det vil også bli gitt generell veiledning til alle unge i niende og tiende klasse ved Iveland skole i 

forhold til felter som er med på å redusere og forebygge fattigdom. Det vil bli lagt vekt på arbeid, 

personlig økonomistyring, aktivitet, utdanning og sosial kompetanse. Dette vil gjøres i samarbeid 

mellom NAV Iveland og Oppvekstenheten i kommunen.



Bakgrunn for prosjektet

Barnets rettigheter, jfr. FNs barnekonvensjon, skal legges til grunn i alle beslutninger som omhandler 

barn.

Barnekonvensjonen inneholder følgende hovedprinsipper:

 Hensyn til barnets beste

 Barnets rett til medbestemmelse

 Prinsippet om ikke-diskriminering

 Barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling som innebærer

o Rett til helsetilbud

o Rett til omsorg og beskyttelse

o Rett til sosial trygghet og tilstrekkelig levestandard

o Rett til utdanning

o Rett til hvile og fritid

For NAV Iveland, underlagt Helse og Velferd, og Oppvekstenheten er hovedmålet å kunne gi barn rett 

til sosial trygghet og en tilstrekkelig levestandard som kan være med på å utvikle barn på en god måte.

Alle barn og unge i kommunen skal sikres en god oppvekst, de skal oppleve at de får god oppfølging 

på skolen eller i barnehage, og at de kan få velge morsomme fritidsaktiviteter og at de kan få 

innflytelse over sin egen hverdag. For å få dette til må vi legge til rette en god aktivitetspakke til 

samtlige barnefamilier som er i den målgruppen som nevnt.

Fattigdomsbegrepet

Bekymringen for den norske barnefattigdom knytter seg både til de konsekvensene fattigdom har for 

barn mens de vokser opp, og de konsekvensene en oppvekst med trang økonomi kan ha for fremtiden. 

Barn i familier med svært dårlig økonomi vil ha dårligere materielle levekår enn andre barn. Det er 

også en sammenheng mellom svak familieøkonomi, og sosiale og psykososiale levekår. Foruten de 

økonomiske, sosiale og psykososiale konsekvensene av å vokse opp i fattigdom, er det også forskning 

som viser at fattigdom har negative konsekvenser for barns helsetilstand i det lange løp. Forebygging 

av barnefattigdom vil forhåpentligvis også kunne gi utslag i bedre folkehelse blant innbyggere i 

Iveland kommune på sikt.

Dagens samfunnsstruktur og krav til kompetanse medfører forventninger om utdanning. Det blir 

gjennom utdanningsløpet vektlagt viktigheten av formell kompetanse for å være sikret arbeid senere i 

livet. Med dette som bakteppe er det i prosjektet vektlagt ungdom, utdanning og arbeid, der NAV 

Iveland ønsker en permanent ordning der vi kan informere de unge om utdannelse, arbeid, fattigdom 

og hverdagslige holdninger.



Aktivitetsmål

1. Forankre arbeidet med forebyggende arbeid mot fattigdom politisk i en konkret og oversiktlig 

plan som blir synliggjort i et årshjul.

2. Lage en aktivitetspakke til barn av foreldre som mottar økonomisk sosialhjelp, 

arbeidsavklaringspenger, eller uføretrygd. Denne inspirasjonen kommer fra lignende tiltak 

Grimstad kommune har iverksatt. I Iveland Kommune er man færre innbyggere, man vil 

derfor også se på om man bør rette seg til familier hvor en eller begge foreldre mottar 

arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

3. Ekstra tilbud om økonomisk veiledning og rådgivning til foreldre med barn som søker 

økonomisk sosialhjelp. Her ser man for seg at disse foreldrene skal kontaktes jevnlig opptil 6 

måneder etter at de søkte sosialhjelp. Dette for å se til at de har klart å få oversikt og 

forutsigbarhet i økonomien, og at barna får de aktivitetstilbudet som er gunstige for dem.

4. Samarbeid mellom NAV Iveland og Oppvekstenheten.

Her ønsker man å få til en permanent ordning hvor NAV kan få invitere seg til niende og 

tiende klasse for å snakke om utdannelse, arbeid, fattigdom og hverdagslige holdninger og 

personlig økonomi.

NAV Iveland har arbeidet med en skisse på et program i forhold til holdningsskapende

endringer blant unge. Bakteppet for programmet er hele tiden utdanning og arbeid etter endt 

grunnskoleopplæring. Dette programmet bør tilpasses skolens fremgangsmåte for at det skal 

kunne implementeres som en del av samarbeidet mellom NAV og Oppvekstheten.

5. Samarbeid med Psykisk helse og helsesøstre.

6. Samarbeid med folkehelsekoordinator.

Referanser:

Fløtten, Tone; Barnefattigdom. Gyldendal Akademisk 2009

Satsing på barn og ungdom. Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2012

Styrking av innsats mot barnefattigdom. Søknadsskjema 2013

Barnets rettigheter FNs barnekonvensjon.   www.fn.no/bibliotek



Arbeidsmetode

Tilnærmingen til fattigdomsproblematikken kan deles i to. Det jobbes for å forhindre 

fattigdom. Det betyr at man gir økonomisk veiledning til familiene, slik at de på sikt vil kunne 

få bedre kontroll på økonomien sin og få en inntekt de kan leve av for å bli uavhengige av det 

offentlige hjelpeapparatet.

Parallelt med dette jobber vi dessuten for at barna skal få gode opplevelser og meningsfull 

fritid, på tross av familiens økonomiske situasjon. Dette er en del av aktivitetspakken.

Hva har blitt gjort i 2013

Vi har hatt individuelle samtaler med søkere til prosjektet. Disse har fått tilbud, og tatt imot, 

økonomisk veiledning, samt at barna har fått fritids- og aktivitetstilbud.

Vi har i tillegg opprettet kontakt med Iveland Skole, og fått signal om at de er innstilt på 

videre samarbeide i form av videreformidling til foreldre i målgruppen, samt invitasjon til å 

komme med generell veiledning i åttende til tiende klasse.

Psykisk helse er også på banen og henviser målgruppen til NAV Iveland.

Mottatte midler var bl.a. ment å dekke en ny, midlertidig 35% stilling, og en person er ansatt i 

denne. 

Veien videre

Det blir søkt midler for 2014 om videreføring av prosjektet, og målet er å innføre permanent at 

alle som søker sosialhjelp, og har barn, skal motta økonomisk veiledning som en naturlig del 

av NAV sine arbeidsområder, jfr måten vi arbeider i dette prosjektet..I dag tilbyr man også 

økonomisk veiledning, men man ønsker fokus på barna i foreldrenes prioritering av deres 

økonomiske ressurser.

I 2013 ble det søkt om kr. 50.000 øremerket Ferietiltak/fritidsaktiviteter, og i 2014 vil det bli 

søkt om et høyere beløp. 

Etter endt tilskuddsperiode skal kommunen fortsette arbeidet mot å forebygge barnefattigdom,

veilede ungdomstrinnet ved skolen om økonomi og tilby aktivitetspakker til barn av foreldre 

som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi skal dessuten videreutvikle samarbeidet knyttet opp 

mot Trygg Tidlig og psykisk helse.

En av hoveutfordingene er transport når det gjelder sosial eksklusjoni Iveland kommune. 

Dette ønsker man fokus på i forbindelse med forebygging av barnefattigdom og ellers 

levekårsutfordringene kommunen arbeider med å bedre.

Grunnen til at vi fikk midlene i utganspkt var at vi ligger som nr to over kommuner med 

fattigdomsproblemer i 2012 i Norge.Og man forventer at man skal kunne motta midler i totalt 

tre år knyttet til barnefattigdomsprosjektet.
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SAK 05/23 VALGT ETTERLEVELSESKONTROLL MED 

ØKONOMIFORVALTNINGEN  
 
Vedlegg: 
Risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll fra Agder 
Kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2022 
 
 
Bakgrunn for saken: 
I kommunelovens § 24-9 står det følgende om revisors oppgave:   

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram 
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
Saksframstilling:  
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og det er i loven lagt opp til en uttalelse på 
utført arbeid med moderat sikkerhet.   
 
Det går frem av risiko- og vesentlighetsvurderingen at revisor etter en samlet vurdering har 
valgt ut området kapitalvarer – justering for kontroll av følgende forhold:  
   

- Dokumentasjon ved anskaffelse og fremstilling av kapitalvarer jf. 
merverdiavgiftsforskriften § 9-1-2 

- Dokumentasjon av bruken av kapitalvarer jf. merverdiavgiftsforskriften § 9-1-3 
- Tilfredsstillende rutine for oppbevaring av dokumentasjon knyttet til anskaffelse og 

fremstilling av kapitalvarer, da det her foreligger inntil 15 års oppbevaringstid, jf. 
merverdiavgiftsforskriften § 9-1-3, 3. ledd.  

 
Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen vil bli gjennomført og rapportert til 
kontrollutvalget innen den fristen som loven har satt, 30. juni 2023. Regnskapsrevisor vil 
være til stede i møtet.  
 
Vurdering: 
Forenklet etterlevelseskontroll erstatter ikke den ordinære regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon, men kan sees på som et supplement. For kontrollutvalgets del er 



ansvaret begrenset til å påse at det gjennomføres, og holde seg orientert om risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, samt resultatene fra kontrollen.  
 
Forenklet etterlevelseskontroll styrker kontrollutvalgets grunnlag for ivareta sitt ansvar for å 
føre kontroll med at økonomiforvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.  
  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen i Iveland kommune til orientering. 
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SAK 06/23 BESTILLING AV NYTT PROSJEKT ELLER RISIKO- OG 

VESENTLIGHETSVURDERINGER 
 
Bakgrunn: 
Denne saken dreier seg om bestilling av ett av følgende:  

- Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
- Nytt eierskapskontroll prosjekt 
- Risiko- og vesentlighetsvurderinger som danner grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.  
 
Forvaltningsrevisjon:  
Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 22.10.20 
med følgende prioriterte prosjekter.  
 

Prioritet Prosjekt Tema/sektor/selskap Aktuelt for forvaltningsrevisjon 
1.  Lokaldemokrati  Åpenhet og innsyn 
2.  Helse og Sosial  Bekjempelse av barnefattigdom 
3.  Kommunedirektørens 

stab 
Offentlig anskaffelse 

 
For øvrig er kontrollutvalget gitt fullmakt til å gjøre forandringer i rekkefølgen for 
gjennomføring av de aktuelle prosjekt, men ikke til å sette i gang andre, nye prosjekter utenfor 
planen. Kontrollutvalget har allerede mottatt rapport for forvaltningsrevisjon «Barn i 
lavinntektsfamilier i Iveland kommune».  
 
Eierskapskontroll:  
I plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 som ble vedtatt av kommunestyret 
22.10.2020 er følgende prosjekter prioritert.  
 
  

Selskap 
Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
Setpro AS 
AA Museum og Arkiv IKS 

 
Kontrollutvalget har allerede bestilt eierskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering – grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon:  
I ny kommunelov (§23-3) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 



Hensikten med risiko- og vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å fremskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper, slik at det er mulig for 
kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon og å prioritere mellom ulike områder 
hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. Målet er å avdekke indikasjoner på 
avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger.  
 
Det er viktig i arbeidet med analysen at en sikrer bred involvering når en innhenter 
informasjon. Kontrollutvalget bør spille en aktiv rolle underveis i arbeidet med analysen. 
En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for forvaltningsrevisjon basert på analysen og innspill fra kontrollutvalget. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering- grunnlag for plan for eierskapskontroll:  
I ny kommunelov (§23-4) fremgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsanalysen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  
 
Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra 
behovet for forvaltningsrevisjon i selskap.  
 
En finner det naturlig at risiko og vesentlighetsanalysen gjennomføres av kommunens revisor, 
selv om den etter forskriften også kan utføres av andre. Sekretariatet utarbeider forslag til plan 
for eierskapskontroll basert på analysen og innspill fra kontrollutvalget.  
   
Vurdering: 
For 2023 har kontrollutvalget en mulighet til å bestille gjennomføring av et nytt prosjekt, eller 
å bestille gjennomføring av risiko- og vesentlighetsanalyser som grunnlag for planer for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommende valgperiode. Kontrollutvalget kan 
bestille et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt, men det vil sannsynligvis være nytt 
kontrollutvalg som vil få rapporten til behandling.  
Dersom en velger å bestille analyser nå for gjennomføring, vil det nye kontrollutvalget 
raskere kunne utarbeide planer som vil danne grunnlag for bestilling av forvaltningsrevisjon 
og eierskapskontroll i neste valgperiode. 
 
Sekretariatets opplevelse er at det for kontrollutvalgene oppleves lenge å vente til man kan 
foreta bestilling av prosjekter når planene ikke vedtas før på høsten året etter valgåret. Dersom 
analysen gjennomføres før valget og det nye kontrollutvalget kan behandle forslag til planer 
tidlig i perioden, kan man komme i gang med prosjekter minst et halvt år tidligere enn ellers. 
Tidspunkt for ønsket fremleggelse av analysen kan diskuteres med revisjonen. 
 
Kontrollutvalget må ta stilling til hva en ønsker å sette i gang med i møte. Saken legges frem 
for utvalget til drøfting og vedtak utarbeides i møtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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SAK 07/23  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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