
 
IVELAND KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET 

 
MØTEBOK 

 
Møte nr. 01/23 
Tid: 06.02.23, kl. 13.00 – 15.20 
Sted: Kommunehuset, møterom Framsjå 
 
Til stede: 
Lars Arnfinn Flatelid, leder 
Linda Skripeland, nestleder 
Øyvind Skaiaa, medlem 
John Thomas Homme, medlem 
Andreas Aspevold, vara for 
Veronica Birkeland 
 
Forfall:  
Veronica Birkeland, medlem 
 

Andre til stede (hele eller deler av møtet): 
Agder Sekretariat v/ Inger Lise Austrud 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tor Ole Holbek, Tommy 
Pytten og Anne Wikøren 
Administrasjonen v/ rådmann Sten Reisænen 
Ordfører Terje Møkjåland 

 
Det var ikke merknader til innkalling og saksliste.  
 

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 
 
Underskrift 
 
 
Lars Arnfinn Flatelid 
Leder 
 
 
Utskrift til: Kontrollutvalgets medlemmer, ordfører, rådmann og revisor. 
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SAK 01/23  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 24.10.22 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

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

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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 

 
 
SAK 02/23 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA REVISOR 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Basert på revisors egenvurdering av sin uavhengighet mener kontrollutvalget at en kan 
konkludere med at revisor tilfredsstiller kommuneloven og revisjonsforskriftens krav til 
uavhengighet. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringer fra de oppdragsansvarlige revisorene Tor Ole Holbek og Tommy 
Pytten. 
 
Bakgrunn for saken: 
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. 
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SAK 03/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2022 
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 

1. Forslag til årsmelding for 2022 godkjennes med de endringer som fremkom i møte. 
 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret til orientering. 

 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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. 

 
 
SAK 04/23 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON – BARN I 

LAVINNTEKTSFAMILIER I IVELAND KOMMUNE  
 
Kontrollutvalget fattet følgende 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.  
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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 
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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 
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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.  
 
 
SAK 05/23 VALGT ETTERLEVELSESKONTROLL MED 

ØKONOMIFORVALTNINGEN  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen i Iveland kommune til orientering. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
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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 

 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget ber Agder Kommunerevisjon IKS om å gjennomføre risiko- og 
vesentlighetsanalyser av kommunens eierskap, kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper. Analysene skal danne grunnlag for plan for eierskapskontroll og plan 
for forvaltningsrevisjon for valgperioden 2023 – 2027. 
 
Kontrollutvalget ønsker å være en aktiv medspiller underveis i dette arbeidet. 
 
Saksfremstilling:    Saksbehandler: Inger Lise Austrud 
 
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.  
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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. 
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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: 
 
 
SAK 07/23  REVISOR ORIENTERER 
 
Behandling i møte:  
Revisor viste til notat utsendt av rådmann som informerer om at årsregnskapet for 2022 ikke 
blir levert innen fristen 22.02.23. Det legges opp til at kommunestyret behandler regnskapet 
innen fristen som er 30.06.23.  
Eierskapskontroll SMG IKS planlegges levert til kontrollutvalget i løpet av våren.  
 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.  
 
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. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar informasjonen fra revisor til orientering.  
 
 
FAST POST 
Videre arbeid i kontrollutvalget: Neste møte i kontrollutvalget 08.05.23 
 
 
EVENTUELT 
Utvalget ble enige om å invitere rådmann til neste møte for å orientere om prosessen rundt 
vedtektsendringer i barnehagene på Iveland.  
 
Sekretariatet sender ut en påminnelse angående innkalling til generalforsamlinger iht. 
kommuneloven § 23-6.  
 
 
 


